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Σαχινίδθσ Συμεών 

 

Ατμόςφαιρα  και επιδράςεισ ςτο  φυτικό και ηωικό 

κόςμο. 

• Τροπόςφαιρα ονομάηεται το πρϊτο από τθσ επιφάνειασ τθσ γθσ ςτρϊμα τθσ 

ατμόςφαιρασ, πάχουσ ζωσ και 20 χιλιομζτρων ςτον Ιςθμερινό και 7-8 χλμ. ςτουσ 

Πόλουσ Πιο πάνω από τθν τροπόπαυςθ βρίςκεται θ ςτρατόςφαιρα. 

• τθν τροπόςφαιρα περιζχονται τα 3/4 τθσ όλθσ μάηασ του ατμοςφαιρικοφ αζρα και 

ςχεδόν όλων των υδρατμϊν και ατμοςφαιρικϊν αιωρθμάτων (aerosols). Σα 

περιςςότερα των μετεωρολογικϊν φαινομζνων όπωσ νζφθ, ομίχλθ, βροχι, χάλαηα, 

κεραυνοί κλπ εκδθλϊνονται ςε αυτό το ςτρϊμα. 

• Βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ τροπόςφαιρασ είναι θ κακ' φψοσ ελάττωςθ τθσ 

κερμοκραςίασ.  

• Η τιμι τθσ ελάττωςθσ αυτισ είναι κατά μζςο όρο 6,5°C/1000 μζτρα φψοσ και 

ονομάηεται κατακόρυφθ κερμοβακμίδα (Κ.Θ.). 

• Νζφθ και άλλα μετεωρολογικά φαινόμενα παρατθροφνται ςτθ τροπόςφαιρα 

.Επικρατοφν όμωσ άνεμοι ιςχυροί, πολφ καλι ορατότθτα, ενϊ θ πυκνότθτα τθσ 

ατμόςφαιρασ είναι μικρι και οι αναταράξεισ ελάχιςτεσ. 

• Σα ςφγχρονα αεροπορικά ταξίδια πραγματοποιοφνται ςτθ ςτρατόςφαιρα λόγω τθσ 

μεγαλφτερθσ ταχφτθτασ και άνεςθσ που παρζχει. Επίςθσ και για οικονομικοφσ 

λόγουσ. Ο αζρασ εδϊ είναι αραιότεροσ, ςυνεπϊσ παρουςιάηει μικρότερθ 

αντίςταςθ. Σοφτο ςθμαίνει αφενόσ οικονομία ςτα καφςιμα, αφετζρου αφξθςθ 

φορτίου προσ μεταφορά. Εξ αιτίασ των χαμθλϊν κερμοκραςιϊν που επικρατοφν 

ςτθν ςτρατόςφαιρα τα καυςαζρια των κινθτιρων των αεροςκαφϊν 

ςυμπυκνϊνονται και δθμιουργοφν τισ χαρακτθριςτικζσ γραμμζσ από λεπτοφσ 

παγοκρυςτάλλουσ που δίνουν τθν εντφπωςθ χάραξθσ του  

• Περίπου το 30% τθσ ειςερχόμενθσ θλιακισ ακτινοβολίασ ανακλάται, ςε ποςοςτό 6% 

από τθν ατμόςφαιρα, 3% από τα νζφθ και 4% από τθν επιφάνεια τθσ Γθσ. Σο 70% 

τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ απορροφάται, κατά 16% από τθν ατμόςφαιρα 

(ςυμπεριλαμβανομζνου και του ςτρατοςφαιρικοφ ςτρϊματοσ του όηοντοσ), κατά 

3% από τα νζφθ και κατά το μεγαλφτερο ποςοςτό (51%) από τθν επιφάνεια και 

τουσ ωκεανοφσ.  

Όλα τα αζρια ςυςτατικά τθσ ατμόςφαιρασ που ςυμβάλλουν ςτο φαινόμενο του 

κερμοκθπίου, αναφζρονται ςυνολικά με τον όρο αέρια του θερμοκηπίου. Απορροφοφν τθν 

μεγάλου μικουσ κφματοσ γιινθ ακτινοβολία και επανεκπζμπουν κερμικι ακτινοβολία 

κερμαίνοντασ τθν επιφάνεια. Οριςμζνα αζρια, όπωσ το όηον, ζχουν αδιαφάνεια και ςτθν 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B9%CF%89%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CF%86%CE%BF%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
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θλιακι ακτινοβολία, με αποτζλεςμα να απορροφοφν ζνα μζροσ τθσ, ςυμβάλλωντασ ςε ζνα 

βακμό και ςτθν ψφξθ τθσ γιινθσ επιφάνειασ 

 

 

 

 

Παραγωγι όηοντοσ 

Τπεριϊδθσ ακτινοβολία υψθλισ ενζργειασ προςβάλλει ζνα μόριο οξυγόνου και του 

προκαλεί διάςπαςθ ςε δυο ελευκζρα άτομα οξυγόνου. Σα ελευκζρα άτομα του οξυγόνου 

ςυγκροφονται με μόρια οξυγόνου για να ςχθματίςουν μόρια όηοντοσ 

Καταςτροφι όηοντοσ 
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• Σο όηον απορροφά υπεριϊδθ ακτινοβολία θ οποία διαςπά το μόριο (του όηοντοσ) 

ςε ζνα ελεφκερο άτομο οξυγόνο«-και ζνα μόριο οξυγόνου. τθ ςυνζχεια το 

ελεφκερο άτομο οξυγόνου μπορεί να ςυγκρουςτεί: 

• με ζνα μόριο όηοντοσ για να ςχθματίςει δφο μόρια οξυγόνου 

• Παραςτατικόσ μθχανιςμόσ φωτολυτικισ διάςπαςθσ ενόσ χλωροφκοράνκρακα με 

επακόλουκο τθν πυροδότθςθ του μθχανιςμοφ καταςτροφισ του όηοντοσ 

• Η υπεριϊδθσ ακτινοβολία προςβάλλει ζνα μόριο χλωροκάνκρακα και προκαλεί τθν 

απόςπαςθ ενόσ ατόμου   χλωρίου.  

• Σο άτομο του χλωρίου ςυγκροφεται με ζνα μόριο όηοντοσ και «κλζβει» ζνα άτομο 

οξυγόνου για να ςχθματίςει μονοξείδιο του χλωρίου αφινοντασ ζνα κοινό μόριο 

οξυγόνου. Σα δφο άτομα οξυγόνου ςχθματίηουν ζνα μόριο οξυγόνου.  

• Έτςι, το άτομο του χλωρίου απελευκερϊνεται και είναι ελεφκερο να καταςτρζφει 

περιςςότερο όηον. 

 

Επιδράςεισ ςτθ βλάςτθςθ 

Οι αποδόςεισ των αγροτικϊν καλλιεργειϊν, τα δάςθ και θ υπόλοιπθ βλάςτθςθ επίςθσ 

επθρεάηονται από το επιφανειακό όηον . 

      Σο όηον δρα αρνθτικά ςε πολλζσ διαδικαςίεσ των φυτϊν. Επιβραδφνει τθ φωτοςφνκεςθ 

και τθν ανάπτυξθ, ενϊ παράλλθλα επιταχφνει τθ γιρανςθ και τθ πρϊιμθ φυλλόπτωςθ.  

      Άμεςθ καταςτροφι εξαιτίασ του όηοντοσ, για παράδειγμα ςτθν ανάπτυξθ του 

φυλλϊματοσ, είναι θ μείωςθ τθσ αγροτικισ ςοδειάσ και τθσ δαςϊδουσ βλάςτθςθσ.  
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Ο ιλιοσ είναι ζνασ αλθκινόσ ςτακμόσ παραγωγισ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ.  

Παράγει ζνα ευρφ φάςμα, από τθν κοςμικι ακτινοβολία μζχρι τα ραδιοθλεκτρικά κφματα.  

   Οι ακτινοβολίεσ που επθρεάηουν το δζρμα μασ, είναι ζνα μόνο μικρό τμιμα του θλιακοφ 

φάςματοσ. 

Οι ακτινοβολίεσ αυτζσ είναι οι :  

   Τπζρυκρθ ακτινοβολία (InfraRed)  

   Ορατό φωσ (Visible Light)  

   Τπεριϊδθσ ακτινοβολία (UltraViolet 

Τα αίτια που προκαλοφν τθν όξινθ βροχι 

• Μια κακαρι βροχι δεν είναι ποτζ ουδζτερθ (ΡΗ = 7). Σο νερό τθσ βροχισ είναι ζνα 

υδατικό διάλυμα ςε ιςορροπία με τα αζρια τθσ ατμόςφαιρασ, ιδιαίτερα με το 

διοξείδιο του άνκρακα με το οποίο αντιδρά και ςχθματίηει ανκρακικό οξφ. 

• Σο ΡΗ τθσ βροχισ ςε κακαρό περιβάλλον είναι περίπου 5,6. Η τιμι αυτι αντιςτοιχεί 

ςτο ΡΗ του αποςταγμζνου νεροφ που περιζχει διαλυμζνο διοξείδιο του άνκρακα. 

ε πολλζσ όμωσ περιοχζσ τθσ Γθσ το ΡΗ τθσ βροχισ είναι μικρότερο του 5,6 και ςε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ κάτω του 4,0. Σο φαινόμενο αυτό είναι γνωςτό ωσ όξινθ 

βροχι και οφείλεται ςτουσ διάφορουσ αζριουσ ρφπουσ που εκπζμπονται ςτθν 

ατμόςφαιρα από τθ βιομθχανία και τισ μθχανζσ εςωτερικισ καφςθσ. Οι ρφποι αυτοί 

ελευκερϊνονται ςτθν ατμόςφαιρα όταν καίγονται ορυκτά καφςιμα όπωσ το 

κάρβουνο, το πετρζλαιο και θ βενηίνθ.  
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• θ όξινθ βροχι μπορεί να αυξιςει τθν οξφτθτα, να απομακρφνει τα κρεπτικά 

ςτοιχεία όπωσ το Ca και το Μg και να ελευκερϊςει τα τοξικά μζταλλα όπωσ το ΑΙ, 

το Μθ και ο Pb που είναι δεςμευμζνα ςτο ζδαφοσ. 

Σα ανόργανα ςτοιχεία που απομακρφνονται από το ζδαφοσ είναι πολφ ςθμαντικά για τθν 

καλι ανάπτυξθ των φυτϊν. Μζςω μιασ ςειράσ χθμικϊν αντιδράςεων, ςθμαντικά ιόντα 

όπωσ τα: Κ+, Ο2+, Μg2+, και Νa+ εκπλζνονται, απομακρφνονται και δεν είναι πλζον 

διακζςιμα ςτα φυτά ωσ κρεπτικά ςυςτατικά 

 
Υδπόζθαιπα

Ύτορ Αναμείξευρ

Διαθςγή πύπυν ζηην
ελεύθεπη αημόζθαιπα

Εκπομπή

Διάσςζη

Μεηαθοπά από ηον
οπιζόνηιο άνεμο

Υγπή απόθεζη

Ξηπή απόθεζη

Χημικοί μεηαζσημαηιζμοί

Ραδιενεπγή εξαζθένιζη

Απόπλςζη

Απομάκπςνζη
μέζυ ηυν νεθών


