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वातावरणाची रचना 
आपले वातावरण अनेक घटकाांनी बनलेले आहे. परांतु वातावरणाची रचना ही ववववध थराांचे मिश्रण आहे. 
वातावरणाची रचना खाली सचचत्र स्वरूपात दर्शववली आहे: 

 
तापिानानुसार वातावरणाच्या रचनेत पाच स्तर असतात. हे स्तर खालीलप्रिाणे आहेत: 
• ट्रोपोस्स्ियर 

• स्टॅ्रटोस्स्ियर 

• िेसोस्स्ियर 

• थिोस्स्ियर 

• एक्सोस्स्ियर 

MPSC 2022 च्या परीक्षेसाठी भूगोल अभ्यासक्रिातील हा एक िहत्त्वाचा ववषय आहे. 
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ट्रोपोस्फियर 

• हा पथृ्वीच्या वातावरणाचा सवाशत खालचा थर िानला जातो. 
• ट्रोपोस्स्ियर पथृ्वीच्या पषृ्ठभागापासून सुरू होते आणण 8 ककिी (ध्रुव) ते 18 ककिी (ववषुववतृ्त) पयतं जाते. ववषुववतृ्तावर 
जास्त उांचीच ेिुख्य कारण म्हणजे गरि सांवहन प्रवाहाांची उपस्स्थती आहे जी वायूांना वरच्या ददरे्ने ढकलतात. 
• या थरािध्ये सवश प्रकारचे हवािान बदल होतात. 
• या थरात पाण्याची वाि आणण पररपक्व कण असतात. 
• प्रत्येक 165 िीटर उांचीसाठी 1 अांर् सेस्ससअस दराने वातावरणाची उांची वाढसयाने तापिान किी होते. याला नॉिशल लॅप्स 
रेट म्हणतात. 
• ट्रोपोपॉज, सांक्रिणकालीन क्षेत्र, ट्रोपोस्स्ियर आणण स्टॅ्रटोस्स्ियर वेगळे करतो. 
 

फटॅ्रटोस्फियर 

• हा ट्रोपोस्स्ियरच्या वर आढळणारा वातावरणाचा दसुरा स्तर आहे. 
• हे पथृ्वीच्या पषृ्ठभागापासून 50 ककिी उांचीपयतं पसरते. 
• हा थर खूप कोरडा आहे कारण त्यात पाण्याची वाि किी असते. 
• हा थर उड्डाणासाठी काही िायदे प्रदान करतो कारण ते वादळी हवािानापके्षा वरचे आहे आणण त्यात स्स्थर, िजबूत, 

आडवे वारे आहेत. 
• या थरात ओझोनचा थर आढळतो. 
• ओझोनचा थर अततनील ककरण र्ोषून घेतो आणण पथृ्वीला हातनकारक ववककरणाांपासून वाचवतो. 
• स्टॅ्रटोपॉज स्टॅ्रटोस्स्ियर आणण िेसोस्स्ियर वेगळे करते. 
 

मेसोस्फियर 

• िेसोस्स्ियर स्टॅ्रटोस्स्ियरच्या वर आढळतो. 
• हे वातावरणातील थराांपैकी सवाशत थांड आहे. 
• िेसोस्स्ियर पथृ्वीच्या पषृ्ठभागापासून 50 ककिी वर सुरू होते आणण 80 ककिी पयतं जाते. 
• या थरातील उांचीसह तापिान किी होते. 
• 80 ककिी पयतं ते -100 अांर् सेस्ससअसपयतं पोहोचते. 
• या थरात उसका जळतात. 
• वरच्या ियाशदेला िेसोपॉज म्हणतात, जे िेसोस्स्ियर आणण थिोस्स्ियर वेगळे करते. 
थमोस्फियर 

• हा थर िेसोपॉजच्या वर 80 ते 400 ककिी वर आढळतो. 
• पथृ्वीवरून प्रसाररत होणाऱ्या रेडडओ लहरी या थराने परावततशत होतात. 
• या थरातील उांची वाढसयाने तापिान पुन्हा वाढू लागते. 
• अरोरा आणण उपग्रह या थरात आढळतात. 
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आयनोफिीअर 

• खालच्या थिोस्स्ियरला आयनोस्स्ियर म्हणतात. 
• आयनोस्स्ियरिध्ये आयन म्हणून ओळखले जाणारे ववद्युत चाजश केलेले कण असतात. 
• हा स्तर पथृ्वीच्या वातावरणाचा थर म्हणून पररभावषत केला जातो जो वैस्ववक आणण सौर ककरणोत्सगाशद्वारे आयनीकृत 
आहे. 
• हे िेसोपॉजच्या वर 80 त े400 ककिी दरम्यान स्स्थत आहे. 
एक्सोस्फियर 

• हा वातावरणाचा सवाशत बाहेरचा थर आहे. 
• ज्या क्षते्रािध्ये रेणू आणण अणू अांतराळात बाहेर पडतात त्या क्षेत्राचा उसलेख एक्सोस्िीअर म्हणून केला जातो. 
• ते थिोस्स्ियरच्या र्ीषाशपासून 10,000 ककिी पयतं ववस्तारते. 
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