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HAVA VE HAL DEĞİŞİMLERİ 

NEM 

Havadaki “Nem” okyanuslarda, göllerde, nehirlerde ve topraklarda bulunan su buharlaşarak; bitkiler ve 

hayvanlardaki su ise solunum ve terleme ile dışarı atılarak havaya karışır. Havaya karışan bu su, (yani 

atmosferdeki su buharı) havanın içerdiği nem miktarını belirler. Havadaki nem atmosferin her yerinde 

aynı değildir. Nemli hava yükselirken sıcaklığının düşmesiyle soğur ve bu durumda havadaki nem de 

yoğuşarak su damlacıkları hâline gelir. Su damlacıkları da bir araya toplanıp bulut hâline gelerek farklı 

yağış şekilleri ile yeryüzüne döner. Bu durumda yağış şeklini nemin yoğuştuğu yer ve havanın sıcaklığı 

belirler. 

KAR TANELERİ 

Kar kristalleri üzerine ilk araştırmaları yapan ABD’li çiftçi ve fotografçı Wilson Bentley, gördüğü 

muazzam yapı karşısında adeta büyülenmiş ve elli yıl boyunca sürekli kar kristali fotoğrafı çekmiştir. 

Çektiği 6000 fotoğraf içerisinde kristal yapıları birbirinin aynı olan kar tanelerine rastlayamamış ve tüm 

kar tanelerinin değişik formlarda ve birbirlerinden farklı oldukları tezini öne sürmüşlerdir. 

Kar taneleri oluşmaya başladıkları sıcaklığa ve neme göre şekil alır. Çapları 2 ile 4 mm arasında 

değişirken, ağırlıkları yaklaşık olarak 0,005 gramdır ve güneş ışınlarını tamamen yansıttıkları için beyaz 

görünürler.  

Göttingen Üniversitesindeki fizikçiler, tek bir buz kristalinin oluşabilmesi için kaç tane su molekülünün 

gerektiğini bulmayı başardılar. Infrared yani kızıl ötesi titreşim spektroskopisi yardımıyla yaptıkları 

analizler sonucunda en küçük su damlasının yaklaşık olarak 275 su molekülünün düzenli bir kristal yapı 

oluşturmasıyla meydana geldiğini keşfettiler. Göttingen Üniversitesi fiziksel kimya Enstitüsü’nden 

Thomas ZEUCH, 225 molekülden oluşan bir topluluğun hala bir su damlacığı gibi göründüğünü, ancak 

yaklaşık 275 su molekülünün yeterli bir soğutma ile düzenli ve kristal bir yapı oluşturma eğilimi 

gösterdiklerini keşfetmişler. 

ÇİĞ VE KIRAĞI 

Çiğ, havadaki su buharının daha soğuk nesneler üzerinde yoğunlaşmasıdır.  

Kırağı veya don, havadaki su buharının 0 ̊C altındaki sıcaklıklarda sıvı hale 

geçmeden buza dönüşüp yeryüzünde çok soğuk yüzeyde birikmesiyle oluşur.   

Çiğ ve kırağı normalde yere yakın havanın doymuş olduğu durumlarda ve 

havadaki su buharının fazla olduğu durumlarda meydana gelir. Kırağı, yerde 

oluşan çiğ tanelerinin sonradan donmasıyla da oluşabileceği gibi, doğrudan 0  ̊C 

altındaki bir sıcaklıkta su buharının cisimler üzerinde donmasıyla da oluşabilir.  

Çiğ ve kırağı havadan yağmaz, havadan yere düşmez. Bunlar bir yağış türü 

olmadığı için miktarları meteorolojide ölçülmez. Sadece çisenti, yağmur, kar 

dolu ve bunların türevlerine yağış denir ve miktarları ölçülür. 
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SİS 

Yer yüzeyindeki cisimlerin sıcaklığıyla hava sıcaklığı çoğu zaman farklıdır. Bazen hava sıcaklığı sıfır 

derece olunca yer yüzeyi sıcaklığı donma noktasının üzerinde olabilir. Bazen de yer yüzeyi sıfır derecenin 

altında bir sıcaklığa sahipken hava daha sıcak olabilir. Toprak ve yere yakın seviyeler havaya nazaran 

daha çabuk ısınır ve daha çabuk soğur.  

Sis, atmosferin yeryüzüne çok yakın kısımlarındaki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan buluta sis adı 

verilir. Yükseklerdeki bulutlar havanın soğumasıyla oluşurken sis soğuk olan yeryüzünün hemen 

üzerindeki havada bulunan su buharının yoğuşmasıyla meydana gelir.  

Sis, Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da bilinir. Hava içindeki su 

buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya 

buz kristallerinden meydana gelir. 

 

 


