
পৃিথবীর বায়ুম ল 
পৃিথবীর বায়ুম েলর গঠন পিরমাণ অনুসাের। িনেচর পাই চাট  স ান পাওয়া গ াসসমূেহর ারা 
০.০৩৮% বায়ুম ল গ ত তা কাশ করেছ।এই পিরমাণ িবিভ  বছর থেক সং িহত ( ধানত কাবন  
ডাই-অ াইড ১৯৮৭ সােল এবং িমেথন ২০০৯ সােল) এবং কান একক উৎস িনেদশ কের না। 

                                  পৃিথবীর বায়ুম ল বলেত পৃিথবীেক চারপােশ িঘের থাকা িবিভ  গ াস িমি ত রেক বুঝায়, যা 
পৃিথবী তার মধ াকষণ শি  ারা ধের রােখ। এেক আবহম ল-ও বলা হয়। এই বায়ুম ল সূয থেক আগত অিতেব িন 
রি  শাষণ কের পৃিথবীেত জীেবর অি  র া কের। এছাড়ও তাপ ধের রাখার মাধ েম ( ীনহাউজ িতি য়া) 
ভূপৃ েক উ  কের এবং িদেনর তুলনায় রােতর তাপমা া াস কের। 

                  াস- াস ও সােলাকসংে ষেণর জন  ব ব ত বায়ুম লীয় গ াসসমূেহর দ  চিলত নাম বায় ুবা 
বাতাস।পিরমােণর িদক থেক  বাতােস ৭৮.০৯% নাইে ােজন,২০.৯৫% অি েজন,[১] ০.৯৩% আগন, ০.০৩% কাবন 
ডাইঅ াইড এবং সামান  পিরমােণ অন ান  গ াস থােক।বাতােস এছাড়াও পিরবতনশীল পিরমাণ জলীয় বা  রেয়েছ যার 
গড় ায় ১%।বাতােসর পিরমাণ ও বায়ুম লীয় চাপ িবিভ  ের িবিভ  রকম হয়, লজ উি দ ও লজ াণীর বঁেচ 
থাকার জন  উপযু  বাতাস কবল পৃিথবীর েপাম ল এবং কৃি ম বায়ুম লসমূেহ পাওয়া যােব। 

বায়ুম েলর ভর হে  ায় ৫×১০১৮ কিজ,যার িতন চতুথাংশ পৃে র ায় ১১ িকেলািমটােরর (৩৬,০০০ ফুট ৬.৮ মাইল) 
মেধ  থােক।উ তা বৃি র সােথ সােথ বায়ুম ল পাতলা হেত থােক এবং বায়ুম ল ও মহাশূেন র মেধ  কান িনিদ  সীমা 
নই।Karman লাইন, 100 িকেলািমটার (62 মাইল), অথবা পৃিথবীর ব াসাধ এর 1.57% এ, ায়ই বায়ুম ল এবং 
মহাশূেন  মেধ  সীমা  িহসােব ব ব ত হয়।কারম ান রখা যা পৃিথবীর সমু পৃ  থেক ১০০ িকেলািমটার (৬২ মাইল) 
উপের অথবা পৃিথবীর ব াসােধর ১.৫৭% ায়ই বায়ুম ল এবং মহাশূেন র মেধ  সীমা  িহসােব ব বহার করা 
হয়।বায়মু লীয় ভাবসমূহ পিরলি ত হয় যখন মহাকাশযান ায় ১২০ িকেলািমটার (৭৫ মাইল) উ তায় অথ াৎ 
কারম ান রখার উপের গমন কের।ৈবিশ  যমন তাপমা া ও গঠেনর উপর িভি  কের বায়ুম লেক কেয়ক  ের ভাগ 
করা যায়। 

পৃিথবীর বায়ুম ল এবং তার ি য়া িনেয় চচা করােক বায়ুম লীয় িব ান বা অ াইরলিজ বলা হয়।িলওন ইসািরেয়ক 
িড বট ও িরচাড অ াসম ান এই শাে র ারি ক পিথকৃ 

 
 

বায়ুম লীয় জলীয় বাে র গড় 
বায় ুবা বাতাস ধানত নাইে ােজন,অি েজন ও আগন ারা গ ত এবং এই গ াসসমূহ একে  বায়ুম েলর অন ান  ধান 
গ াসসমূহ গঠন কের।জলীয় বা  ভেরর িদক থেক বায়ুম েলর ায় ০.২৫%।জলীয় বাে র ঘনে র উে খেযাগ ভােব 
তারতম  ঘেট যমন বায়ুম েলর শীতলতর অংেশ ায় ১০ িপিপএমিভ ( িত িমিলয়েন কণা) হয় যা ৫% বেড় যায় 
উ  অংেশ এবং অন ান  বায়ুম লীয় গ ােসর ঘন  সাধারণত কােনা জলীয় বা  ছাড়া  বায়ু জন  দান করা 
হয়।[৩] অবিশ  গ াসসমূহেক ায়ই স গ াস উে খ করা হয়,[৪] যার মেধ  ি নহাউজ গ াসসমূহ আেছ যমন কাবন 
ডাইঅ াইড,িমেথন,নাই াস অ াইড, এবং ওেজান।পির ৎ বাতােস অন ান  অেনক রাসায়িনক যৗগ যা সামান  পিরমােণ 
অ ভু  থােক। াকৃিতক উৎস থেক সৃ  অেনক ব  ানেভেদ এবং ঋতুেভেদ পিরবতনশীল ু  আকাের উপি ত থাকেত 
পাের যমন অপিরেশািধত বাতােসর নমুনায় এেরাসেলর উপি িত।এছাড়াও খিনজ কনা, জব উপাদান,পরাগ রণ ুও 

বীজ,সাগেরর  এবং আে য়িগিরর ছাই উপি ত থােক।িবিভ  িশ  দূষকসমূহ 
যমন ািরন ( মৗল বা যৗগ আকাের), ািরন যৗগ এবং পারদ মৗল বা  ভৃিত গ াসীয় অথবা এেরাসল েপ বাতােস 
উপি ত থাকেত পাের।সালফার যৗগ যমন হাইে ােজন সালফাইড এবং সালফার ডাইঅ াইড (SO2) াকৃিতক উৎস 
থেক অথবা িশ  কলকারখানার দূিষত বাতাস থেক আহিরত হেত পাের। 

 বায়ুম ল গঠন পিরমাণ অনুসাের[ 



িপিপএমিভ: িত িমিলয়েন কণা পিরমাণ অনুসাের  

গ াস পিরমাণ 

নাইে ােজন (N2) ৭৮০,৮৪০ িপিপএমিভ (৭৮.০৮৪%) 

অি েজন (O2) ২০৯,৪৬০ িপিপএমিভ (২০.৯৪৬%) 

আগন (Ar) ৯,৩৪০ িপিপএমিভ (০.৯৩৪০%) 

কাবন ডাইঅ াইড (CO2) ৩৯৭ িপিপএমিভ (০.০৩৯৭%) 

িনয়ন (Ne) ১৮.১৮ িপিপএমিভ (০.০০১৮১৮%) 

িহিলয়াম (He) ৫.২৪ িপিপএমিভ (০.০০০৫২৪%) 

িমেথন (CH4) ১.৭৯ িপিপএমিভ (০.০০০১৭৯%) 

ি ন (Kr) ১.১৪ িপিপএমিভ (০.০০০১১৪%) 

হাইে ােজন (H2) ০.৫৫ িপিপএমিভ (০.০০০০৫৫%) 

নাই াস অ াইড (N2O) ০.৩২৫ িপিপএমিভ (০.০০০০৩২৫%) 

কাবন মেনা াইড (CO) ০.১ িপিপএমিভ (০.০০০০১%) 

জনন (Xe) ০.০৯ িপিপএমিভ (৯×১০−৬%) (০.০০০০০৯%) 

ওেজান (O3) ০.০ to ০.০৭ িপিপএমিভ (০ থেক ৭×১০−৬%) 

নাইে ােজন ডাইঅ াইড (NO2) ০.০২ িপিপএমিভ (২×১০−৬%) (০.০০০০০২%) 

আেয়ািডন (I2) ০.০১ িপিপএমিভ (১×১০−৬%) (০.০০০০০১%) 

অ ােমািনয়া (NH3) স গ াস 

উপেরা   বায়ুম েল িবদ মান না: 

জলীয় বা  (H2O) ~০.২৫% স ূণ বায়ুম েলর ভর ারা, ানীয়ভােব ০.০০১%–৫% [৩] 

বায়ুম েলর গঠন 
বায়ুম েলর রিবন াস[৬] 



ধান রসমূহ 
সাধারণত বায়ুম েলর উ তা বৃি র সােথ সােথ বায়ু চাপ এবং ঘন  াস পায়।িক ,তাপমা ার সে  উ তায় আেরা 
জ ল সমীকরণ আেছ এবং িকছু অ েল তাপমা া তুলনামূলকভােব ি র বা এমনিক বৃি  পেত পাের উ তা বাড়ার 
সােথ সােথ।তাপমা া ও উ তার সাধারণ পিরেলখ বক এবং বলুন সাউি ং ারা চনা যায়।তাপমা ার এই আচরণ 
ারা বায়ুম লীয় র মেধ  পাথক  িনণয় করা যায়।এই ভােব,পৃিথবীর বায়ুম ল পাঁচ  ধান ের (এেক বায়ুম লীয় 
রিবন াস বলা হয়) ভাগ করা যায়।সেবা  থেক সবিন  পয  এই র েলা হে ঃ 

 এে াম লঃ > ৭০০ িকেলািমটার (>৪৪০ মাইল) 
 তাপম লঃ ৮০ থেক ৭০০ িকেলািমটার (৫০ থেক ৪৪০ মাইল) 
 মেসাম লঃ ৫০ থেক ৮০ িকেলািমটার (৩১ থেক ৫০ মাইল) 
 ােটাম লঃ ১২/১৫ থেক ৫০ িকেলািমটার (৭/৯ থেক ৩১ মাইল) 
 েপাম লঃ ০ থেক ১২/১৫ িকেলািমটার (০ থেক ৭/৯ মাইল) 

এে াম ল হে  পৃিথবীর বায়ুম েলর সবেচেয় দূরবত  র,এে ােবস থেক  হেয় ৭০০ িকেলািমটার উপের িব ৃত এবং 
সমু তল হেত ায় চাঁেদর দূরে র অেধক পথ।এ  ধানত হাইে ােজন, িহিলয়াম এবং িকছু ভারী অনুসমূহ যমন নাইে ােজন, 
অি েজন এবং কাবন ডাইঅ াইড িদেয় গ ত।এই অণু ও পরমাণুসমূহ পর র থেক এত দূের থােক য এেক অপেরর 
সে  সংঘেষ িল  হয় না ফেল বায়ুম ল আর গ াস িহসােব আচরণ কের না।এই সকল মু  মনরত কণাসমূহ িনি  
ব র িনিদ  আব  পথ অনুসরণ কের।এই ের বায়ু খুবই হালকা। 

তাপম ল ায় ৮০ িকেলািমটার (৫০ মাইল;২৬০.০০০ ফুট) উপের অবি ত এবং মেসািবরিত থেক থােমািবরিত পয  এই 
েরর তাপমা া উ তা বৃি  সে  সে  বাড়েত থােক যা এে াম েল েবশ করেল উ তার সে  সে  বক হয়।েযেহতু 

থােমািবরিত এে াম ল িনেচ অবি ত তাই এেক এে ােবসও বলা হয়।এর গড় উ তা পৃিথবী থেক ায় ৭০০ 
িকেলািমটার িক  কৃতপে  সৗর ি য়া ও ব াি  সে  পিরবিতত হয় ৫০০ থেক ১০০০ (৩১০-৬২০ মাইল; 
১৬০০০০০-৩৩০০০০০ ফুট) িকেলািমটার পয ।[৭] এই েরর তাপমা া সেবা  ১,৫০০° সলিসয়াস (২,৭০০° ফাঃ) পয  
হয়। আ জািতক মহাকাশ শন এর ক পথ এই েরর ৩২০ থেক ৩৮০ িকেলািমটােরর (২০০ এবং ২৪০ মাইল) মেধ  
অবি ত। ম েজ ািত যা উ র গালােধ অেরারা বািরয়ািলস (aurora borealis) এবং দি ণ গালােধ অেরারা অ ািলস 
(aurora australis) নােম পিরিচত তা মােঝমেধ  তাপম ল এবং এে াম ল িনেচর অংশ দখা যায়। 

মেসাম ল সমু পৃ  হেত ৫০ িকেলািমটার (১৬০,০০০ িফট ৩১ মাইল) উপের ােটািবরিত থেক  হেয় মেসািবরিত 
পয  ায় ৮০ থেক ৮৫ (৫০-৫৩ মাইল; ২৬০০০০-২৮০০০০ ফুট) িকেলািমটার এলাকা জুেড় িব ৃত।উ ািপ  
সাধারণত ৭৬ িকিম থেক ১০০ িকিম এর মেধ  উ তায় মেসাম ল দখা যায়।তাপমা া মেসাম েল উ তা বাড়ার 
সে  সে  াস যায়।েমেসাম েলর উপের অবি ত মেসািবরিতেত তাপমা া এত াস পায় য এ ই পৃিথবীর সবেচেয় 
শীতলতম ান এবং ঐ ােনর গড় তাপমা া ায় -৮৫° সলিসয়াস (-১২০° ফাঃ, ১৯০ কলিভন)।এই উ তায় 
তাপমা া -১০০° সলিসয়াস (-১৫০° ফাঃ; ১৭০ কলিভন) পয  াস পেত পাের। এই েরর ঠা া তাপমা ার কারেণ 
জলীয় বা  জমাট বাঁেধ। 

ােটাম ল অ ল পৃিথবী থেক ১২/১৫ িকেলািমটার (৭.৫/৯.৩ মাইল, ৩৯,০০০/৪৯,১০৪ ফুট) উপের েপািবরিত হেত 
 হেয় ােটািবরিত পয  ৫০ থেক ৫৫ (৩১-৩৪ মাইল; ১৬০,০০০- ১৮০,০০০ ফুট) িকেলািমটার এলাকা জুেড় 

িব ৃত। াটম েল শীেষ বায়ুম লীয় চাপ সমু  পৃে র ১০০০ ভােগর এক।ওেজান র ারা অিতেব িন রি র িবিকরণ 
শাষণ বৃি  কারেণ উ তার সে  সে  এই েরর তাপমা া বােড়। েপািবরিতেত তাপমা া -৬০° সলিসয়াস হেত পাের 
(-৭৬° ফাঃ; ২১০ কলিভন), াটম েল উপের অেনক গরম। 

েপাম ল ভূপৃ  থেক  হয় এবং ায় ১২/১৫ িকেলািমটার উ তায় েপািবরিত পয  িব ৃত,যিদও এই উ তার 
তারতম  ঘেট আবহাওয়ার কারেণ যা ম েত ায় ৯ িকেলািমটার (৩০,০০০ ফুট) এবং িবষুবেরখায় ায় ১৭ 
িকেলািমটার (৫৬,০০০ ফুট)।[১২] েপাম ল সবেচেয় বিশ উও  হয় ভূপৃ  কতৃক িবিকিরত তাপশি  ারা,তাই 
সাধারণত েপাম ল সবিন  অংশ উ  এবং উ তা বৃি র সে  তাপমা া াস পায়।মূলত সম  আবহাওয়ার ঊপাদান 
যমন মঘ ইত ািদসহ েপাম ল বায়ুম েলর ভেরর ায় ৮০% ধারণ কের।[১৩] েপািবরিত হে  েপাম ল ও 
ােটাম েলর মেধ  সীমােরখা স প। 

 


