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MEVSİMLERİN OLUŞUMU
Kodu Okutarak Video

Anlatımlarına Ulaşabilirsiniz.

 MEVSİMLER NASIL OLUŞUR?

> Mevsimlerin oluşmasının asıl nedeni Güneş ışınlarının yeryüzüne gelme açısının değişmesi

ile birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarının da değişmesidir.

> Güneş ışınlarının yeryüzüne gelme açısını etkileyen etmenler ise:

1- Dünya’nın Güneş etrafında dolanması,

2-
o Dünya’nın ekseninin eğik (23 27') olmasıdır.

   Mevsimler her iki yarım kürede birbirinin tersi olarak yaşanır. Örneğin,> 

   Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi yaşanırken, Güney Yarım Küre’de kış

   mevsimi yaşanır. Aynı şekilde bir yarım kürede ilkbahar yaşanırken diğer yarım kürede sonbahar yaşanır. 

 HANGİ TARİHLER ÖNEMLİDİR?

     21 Haziran ve 21 Aralık tarihleri “gün dönümü”, 21 Mart ve 23 Eylül ise tarihleri “ekinoks (gece gündüz eşitliği)” olarak adlandırılır. 

 21 Haziran’da Güneş ışınları Kuzey Yarım Küre’deki Yengeç Dönencesi’ne dik olarak gelir. 21 Aralık’ta ise Güney Yarım Küre’deki

 Oğlak Dönencesi’ne dik olarak gelir. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ise Güneş ışınları ekvatora dik olarak gelir. 

     İki yarım kürede farklı mevsimlerin yaşanmasının nedeni Dünya’nın dönme ekseninin eğik olmasıdır. Eksen eğikliği olmasaydı Güneş  

ışınları Dünya’nın herhangi bir bölgesine sürekli aynı açı ile düşerdi ve mevsimler oluşmazdı.

Tarihler

21 Haziran

23 Eylül

21 Aralık

21 Mart

Yarım
Küre

Kuzey Yarım

Kürede

Güney Yarım

Kürede

- En uzun gündüz

 Yaz başlangıcı-

- En uzun gece

 Kış başlangıcı-

- Gece gündüz eşit

 İlkbahar başlangıcı-

- Gece gündüz eşit

 Sonbahar başlangıcı-

- Gece gündüz eşit

 İlkbahar başlangıcı-

- Gece gündüz eşit

 Sonbahar başlangıcı-

- En uzun gece

Kış başlangıcı- 

- En uzun gündüz

Yaz başlangıcı- 

21 Aralık21 Haziran
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      Atmosferde (hava kürede) meydana gelen doğal olaylara  denir. hava olayları

      Hava olayları; rüzgâr, yağış, sıcaklık değişimi gibi olaylardır.

      Hava tanecikleri bir bölgede etrafındaki alanlara göre yoğun olarak bulunuyorsa o bölgede 

 yüksek basınç alçak basınç, daha az yoğun ise o bölgede  oluşur. Alçak basınç bölgesinde, 

 yüksek basınç bölgesine göre sıcaklık, buharlaşma miktarı, nem miktarı, bulut oluşumu ve yağış gerçekleşme ihtimali daha fazladır. 

 Alçak basınç alanında yükselici hava hareketi, yüksek basınç alanında ise alçalıcı  hava hareketi meydana gelir.

      Hava basıncının değişmesiyle yatay yönde meydana gelen hava hareketlerine denir. Rüzgâr, yüksek basınç bölgesinden  rüzgâr 

 alçak basınç bölgesine doğru hareket eder. Rüzgârlar, hızına bağlı olarak meltem, fırtına ya da kasırga olarak adlandırılabilir.

 

 Havadaki Nem (Su Buharı):

  Gökyüzüne yakın yerde hâl değiştirirse yağmur, dolu ya da kar oluşur.>

  Yeryüzüne yakın yerde hâl değiştirirse çiğ, kırağı ya da sis oluşur.>

  Bulutlardaki su buharının yoğuşarak su damlacıkları şeklinde yeryüzüne inmesidir.Yağmur:

  Su tanecikleri yeryüzüne inerken soğuk hava ile karşılaşırsa buz toplarını yani doluyu oluşturur.Dolu:

  Soğuk hava ile karşılaşan su buharı buz kristallerini, buz kristalleri de birleşerek kar tanelerini oluşturur.Kar:

  Gece serin havada yoğuşan su buharının toprak veya bitkiler üzerinde oluşturduğu su damlacıklarıdır.Çiğ:

  Gece çok soğuk hava ile karşılaşan su buharı sıvı hale geçemeden katı hale geçer ve kırağıyı oluşturur.Kırağı:

  Soğuk olan yeryüzünün hemen üzerinde su buharının yoğuşmasıyla oluşur.Sis:

İKLİM VE

HAVA HAREKETLERİ

HAVA OLAYLARI

Yüksek basınç Alçak basınç

Soğuk Sıcak

Hava açık Bulutlu

Yağışlı

Kodu Okutarak Video

Anlatımlarına Ulaşabilirsiniz.
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İKLİM VE

HAVA HAREKETLERİ

 Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının 

canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bilim dalına  denir. Geniş bir bölgede uzun süre gözlenen meteoroloji

hava olaylarının ortalamasına ise  denir.iklim

İKLİM

- Uzun süreli yapılan gözlemler ile belirlenir.

- Tahmin değil, kesindir.

- Geniş bölgeleri kapsar.

- Yeryüzünde uzun vadeli etkiler oluşturur.

- Sıcak, kurak, ılıman, soğuk, yağışlı gibi terimler kullanılır.

- Bilim dalına klimatoloji denir.

- Bilim insanına klimatolog denir.

-  İklim, hava olayları sonucunda oluşur.

HAVA OLAYLARI

- Kısa süreli yapılan gözlemler ile belirlenir.

- Gözlemler sonucunda bir tahmin elde edilir.

- Dar bir alan için geçerlidir.

- Yeryüzünde kısa vadeli etkiler oluşturur.

- Rüzgârlı, güneşli, yağmurlu, karlı gibi terimler kullanılır.

- Bilim dalına meteoroloji denir.

- Bilim insanına meteorolog denir.

      Dünya üzerinde uzun yıllar boyunca yaşanan iklimin kendiliğinden 

değişmesinin yanı sıra insan etkilerinin de neden olduğu değişikliklere küresel 

iklim değişikliği denir. Fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan sera 

gazlarının (karbondioksit gibi) atmosferde birikmesi ile oluşan  ve sera etkisi

buna bağlı olarak meydana gelen  küresel iklim değişikliğinin asıl küresel ısınma

nedenidir. Küresel iklim değişikliği kasırga ve sel gibi doğal afetlere, 

kuraklığa ve çölleşmeye neden olur. Bu değişikliği yavaşlatmak için kömür ve 

petrol gibi fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları ya da doğal gaz 

kullanılmalı, ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı, fabrika bacalarına filtre 

takılmalı ve toplu taşıma araçları kullanılmalıdır.

Kodu Okutarak Video

Anlatımlarına Ulaşabilirsiniz.
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