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ÖZ
Günümüzde, büyük kentlerde yaşayan insanların karşı karşıya
bulunduğu sorunlar arasında hava kirliliği önemli bir yer
tutmaktadır. Büyük kentlerde, başta ısınmada olmak üzere fosil
yakıtların çeşitli amaçlarla kullanımı sonucunda, havaya önemli
miktarlarda azot dioksit (N 0 2), kükürt dioksit (S 0 2) ve partikül
madde salınmaktadır. Motorlu taşıt araçları ise, karbon monoksit
(CO), N 0 2 ve hidrokarbon emisyonlarının ana kaynağıdır. Bugün
hava kirliliği, yalnız özel meteoroljik koşullar altında hissedilen ya
da etkisini gösteren bir sorun olmaktan çıkarak, kalıcı bir sorun
olmuştur. Bunun en iyi örneği, dünyanın birçok büyük kentinde ve
bu arada Ankara’da güneşli ve rüzgârsız günlerde kentlerin üstünü
kaplayan fotokimyasal pus olayıdır.
Kentsel hava kirliliğinin boyutu, coğrafi konum, topografya,
iklim gibi doğal etmenler ile nüfus, sanayileşme ve kalkınma
düzenleri gibi sosyo-ekonomik göstergelere bağlı olarak
değişmektedir. Hava kirliliği meteorolojisi açısından, problem iki
yönlüdür. Atmosferdeki kirlilik hava ve iklimi etkileyebilirken,
meteorolojik
koşullar
kirleticilerin
belli
bir
yerdeki
konsantrasyonunu ve dağılışını büyük ölçüde etkileyebilir.
Kirleticilerin konsantrasyonu ve dağılışı, yüksek basınç, atmosferik
kararlılık, yüksek atmosfer rüzgârları, yer ve yüksek seviye
enverziyonları, kentsel ısı adası ve yerel rüzgâr sistemleri, ....vb.
meteorolojik koşulların kontrolü altındadır.
* Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, ANKARA.
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Aynı zamanda birer fiziksel çevre etmeni olan topoğrafya ve
yerel rüzgâr sirkülasyonları, kentsel alanlardaki kirletici
konsantrasyonların dağılışı modellerinin ve taşınma/yayılma
süreçlerinin
değerlendirilmesinde
mutlaka
gözönünde
bulundurulmalıdır. Vadi, yamaç, sut, plato, tepe, çanak gibi
topografık karakterleri belirgin olan kentsel alanlarda, rüzgâr gece
vadilerden ve platoları çevreleyen ana yamaçlardan aşağı doğru
esme eğilimindedir. Gündüz saatlerinde ise, rüzgârlar kirleticileri
de taşıyarak, vadilerden ve yamaçlardan yukarıya doğru eserler.
Kara ve deniz arasında gelişmek ile birlikte, benzer bir süreç kara
ve deniz meltemlerinde de gözlenir.
Kirleticilerin yerel rüzgârlarla taşınması, onların dağılmasını
ve konsantrasyonlarının azalmasını da sağlamaktadır. Bir fiziksel
çevre etmeni olan rüzgârların şehir havasını temizleme ya da
tazelemenin yanısıra, kentlerin ve binaların termal rejimini
düzenleme ve binalar üzerinde bir basınç oluşturma işlevleri de
bulunmaktadır.
Bu çalışmada, güneşin günlük hareketleriyle ilişkili ısınmasoğuma süreçlerinin de katkısıyla, çeşitli jeomorfolojik birimlerin
içinde oluşan yerel rüzgârlar ve süreçler tanıtılarak, özellikle kırsal
yörelerde bu birimlerin soluk alıp vermesini sağlayan orta ölçekli
hava hareketlerinden yararlanma olanakları sunulacaktır.
A BSTRACT: Today, air pollution is one of the most
important problems for the people living in big cities, where
nitrogen dioxide (N 0 2), sulphur dioxide (S 0 2) and particulate
matters are released into the atmosphere due to the combustion of
fossil fuels mainly for the purpose of house heating. Motor vehicles
are the main source for emissions of carbon monoxide (CO),
nitrogen dioxide and hydrocarbons. Today, air pollution is not only
the problem arises under special meteorological conditions, but
also permanent problems for metropolitans. A good example of this
is photochemical smog occurs during calm and suny days over the
big cities of the world including Ankara.
The dimension of the urban air pollution varies greatly due to a
number of natural factors and socio-economic indicators including
geographical location, topograhy, climate and demograhy and the
rate of industrialization and development.
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From the point of air pollution meteorology, the problem has
two aspects. While atmospheric pollution can affect both climate
and weather, meteorological conditions can also affect the
concentration and distribution of pollutants in a particular place.
Pollutant concentration and its distribution are under the effect of
high pressure center, atmospheric stability, high level winds,
surface and high level inversions, urban heat island and local
winds.
Topography and local wind circulation should be taken into
account in the models of dispersion and transportation of pollutant
concentrations as a physical environment factor. In the urban areas
dominated by topographic characters like valley, slope, crest,
plateau, hill and basin is under the effect of slope and valley
breezes. During the night, local windstend to blow from valley and
slopes surrounding plateau downward. The air then moves from
valley and slopes upward, by carrying pollutants, toward the
summits during the day. Eventhouhg it develops between sea and
land, process is also observed at sea and land breezes.
Transportation of pollutants by local winds disperses the
pollutants and reduces the concentration of pollutants, in a region.
Winds as a physical environment factor not only clear the city air
but also regulate the thermal regime of the buildings and cities and
create pressure on buldings.
In this study, the occurance of local winds and their stages
associated with heating and cooling due to daily movements of sun,
in the geomorphological elements, and medium scale weather
movements that enable these units to breathe will be introduced.
G İR İŞ
Çeşitli nedenlerle yeryüzünde oluşan basınç' farklılıkları,
rüzgâr adı verilen yatay hava hareketleri ile giderilir. Hava, yüksek
basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru hareket eder. İki
nokta arasındaki basınç farkı yani eğim arttıkça, oluşan hareket de
kuvvetlenir. Basınç merkezleri arasındaki bu farka basınç gradyam
ya da barometrik eğim adı verilmektedir. Bu nedenle rüzgârın hızı
gradyan ile orantılıdır. Buna karşılık rüzgâr yönü ile gradyan
doğrultusu her yerde birbirine uymaz. Örneğin ekvatoral bölge
dışında, yerden yaklaşık 1 km. yukarıda (sürtünme tabakasının
üzerinde) rüzgârlar çoğu zaman konturlara (eş basınç yüzeyi
yükseklik eğrileri) paralel olarak eserler. Yer rüzgârları ise,
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çoğunlukla izobarlara (eş basınç eğrileri) dik. esmezler ve onları 2050° arasında değişen bir açıyla keserler. Küresel ölçekte ele
alındığında, basınç dağılışı ile rüzgâr yönleri arasındaki ilişkilerin
basit olmadığı görülür.
Rüzgâr yönü üzerinde; basınç gradyan kuvveti, koriyolis
kuvveti, merkezkaç kuvveti ve sürtünme kuvveti olarak bilinen 4
ana kuvvet etkili olmaktadır. Öte yandan, gece ile gündüz
arasındaki sıcaklık farklılıkları buna bağlı olarak basınç farklılıkları
sonucunda alçak ve yüksek yerler ile kara ve deniz arasında orta
ölçekli (alansal boyutu 1-100 km; zaman boyutu yaklaşık 1 gün)
özel hava hareketleri oluşabilmektedir. Genel olarak, gözlenen
rüzgâr yönünün, basınç gradyanı ile yukarıda sayılan kuvvetler
arasındaki bileşkeye karşılık geldiği söylenebilir.
Konuyla ilgisi nedeniyle, burada yalnızca basınç gradyan
kuvvetinden söz edilecektir.
Basınç Gradyan Kuvveti: Ajeostrofık rüzgârlar

Atmosfer basıncı, havanın belirli bir alan üzerinde oluşturduğu
kuvvet şeklinde tanımlanabilir. Atmosfer bir gaz karışımı olduğu
için, normal koşullarda bir hava parselinin basıncı tüm yönlerde
eşit biçimde dağılır. Eğer iki yer üzerindeki hava kütlesi farklı
özelliklere sahip ise, bu durumda yatay yönde bir basınç farkı
ortaya çıkar ve alanlar üzerinde biri ötekisinden büyük olmak üzere
F ^ ve F g gibi iki basınç kuvveti oluşur (Şekil 1). Oluşan kuvvetin
büyüklüğü aşağıda verilen yaklaşımla elde edilebilir.
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Kesit halinde verilen bir hava parseline x yönünde p ve p+ 8 p
gibi farklı iki basınç uygulandığında, A yüzeyine etki eden
kuvvetin büyüklüğü F ^ = p. 8 y. 5 z, B yüzeyine etki eden kuvvetin
büyüklüğü, x yönüne ters olması nedeniyle F g= - (p + 8 p ) . 8 y . 8z
şeklinde yazılabilir. Bu hava parseline x yönünde etki eden başka
kuvvet olmadığı için bu iki kuvvetin toplamından x yönündeki
toplam basınç kuvveti elde edilir:
(Toplam basınç kuvveti)x

= p . 8y . 8z - (p + 8p). 8y . 8z
8x
= - 8p . 8y . 8z . -------8x
8p
= ------. 8x . 8y. 8z
8x

8x, 8y ve 8z farkları mümkün olduğu kadar küçük alındığında
son ifade aşağıdaki şekilde yazılabilir:
(basınç kuvveti)x =

3p
- 3V. -------dx

Burada 3p / dx basınç gradyanım gösterir. Bu nedenle, x ekseni
boyunca basınç farklarından doğan kuvvet, basınç gradyan kuvveti
olarak tanımlanır. Birim kütle gözönüne alındığında, 3v= 3m / y
ifadesi 3v= l/y şeklinde yazılır ve basınç gradyan kuvveti (Fpg)
eşitliği elde edilir:
1
3p
Fpg= -----• —
y
dx
Uygulamada eşitlik aşağıda verildiği şekilde kullanılmaktadır:
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Burada P, iki izobar arasındaki basınç farkını; N, iki izobar
arasındaki uzaklığı ve bu ikisi birlikte P / N yatay basınç
gradyanını; y, havanın yoğunluğunu ifade eder. Buna göre, iki
izobar arasındaki uzaklık azaldıkça basınç gradyanı ve buna bağlı
olarak da rüzgâr hızı artar.
Yalnız basınç gradyan kuvvetinin etkisiyle yüksek basınçtan
alçak basınca doğru yani gradyan yönünde esen rüzgârlara
barostrofik ya da ajeostrofık rüzgârlar adı verilir (Şekil 2). Ancak
bu çeşit hava hareketlerinin yayılma alanı sınırlıdır. Karalar
üzerindeki küçük konveksiyonel hareketler, kara ve deniz
meltemleri ile, bu çalışmaya konu olan dağ ve vadi rüzgârları bu
özelliktedir.
Rüzgâr Hızının Günlük Değişimi

Normal koşullarda, rüzgâr
saatleri arasında en fazla
göstermektedir. Şekil 3'teki <b)
rüzgâr hızı değerlerini (Nisan
Nisan 1987) saatlik rüzgâr hızı

hızı gündoğumunda en az, 14-15
olma konusunda bir eğilim
eğrisi, Ankara’nın ortalama saatlik
1987); (c) eğrisi, bir güne ait (22
değerlerini göstermektedir. Rüzgâr
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hızı saat 06.00'ya kadar azalır, ki bu durum gece radyasyonunun
maksimum olması sonucu havanın kararlı ve düşey yönlü termal
karışmanın zayıf oluşuyla ilgilidir. Sonra, rüzgâr hızı 14-15.00'e
kadar artış gösterir. Bu periyodta güneşlenme yer radyasyonundan
fazladır ve hava artan bir şekilde kararsızlık eğilimi taşımaktadır.
Saat 15.00'den sonra kararlılığın artmasıyla rüzgâr hızı azalır.
Günlük değişimi gösteren (c) eğrisi, ortalama değerlere göre daha
belirgindir. Bu durum hava kararlılığının özel koşullara göre
değişimiyle ilgilidir. Örneğin, güneşli bir günde karasal ısınma
nedeniyle, düşey yönlü termal karışma gösteren hava, yüzey
sürtünme etkisinden kurtularak, yüksek seviyedeki serbest hava
hareketine katılır. Öte yandan radyasyonal soğuma sonucu oluşan
kararlılık, türbülanslı hava hareketinin yere yakın seviyelerde
kalmasını sağlar. Bu nedenle, sabahın erken saatlerinde oluşan
rüzgâr azalması, yaklaşık 300 m.’nin altında gözlenirken, bu
seviyenin üzerindeki rüzgârlar, jeostrofık rüzgâr hızına yaklaşma
eğilimi gösterler.

Za ma n ( saat)
Şekil 3: Rüzgâr hızını saatlik değişimi, (a), Nisan 1987 aylık ortalama rüzgâr hızı; (b)
1987 Nisan ayı saatlik rüzgâr hızı; (c) 22 Nisan 1987 gününün saatlik rüzgâr hızları
(Ankara’nın aylık rüzgâr cetvellerine göre).

Yerel Rüzgârlar: Yamaç ve Vadi Rüzgârları

Yerel topografyayla ilişkili rüzgâr tiplerinden birisi yamaç
rüzgârı olarak bilinmektedir. Bir tepenin kenarlan üzerindeki gece
radyasyonu, yamacın hemen üzerindeki havayı soğutur. Öte yandan
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yerden yukarıda, yani serbest atmosferde yamacın üzerindeki
havayla aynı yükseklikte bulunan hava parseli daha az
soğumaktadır. Yamacın hemen üzerindeki hava çevresine göre
daha yoğun olduğu için yamaç boyunca çöker. Eğer yamaç gün
boyunca güneş ışınlarıyla kuvvetli biçimde ısınırsa, ters bir süreç
ortaya çıkar. Tepenin yamaçlarıyla temas halinde bulunan hava
çevreye göre hafifler ve yamaç boyunca yükselir. Genel olarak,
gündüz ısınan yamaçlar boyunca yukarıya yönelen sıcak rüzgârlara
“anabatik”, gece soğuyan yukarı bölümlerden depresyonlara ve
vadi içlerine kanalize olan soğuk rüzgârlara “katabatik” rüzgârlar
denilmektedir.
Benzer rüzgârlar dağlık alanlarda da oluşmaktadır. Dağlık bir
yöredeki dik kenarlı bir vadi gözönüne alındığında, burada iki
yamacın bulunduğu gözlenir. Vadi yamaçlarının hemen üzerindeki
hava geceleyin soğuyarak yoğunluğu arttığı için, vadinin en alçak
bölümüne doğru alçalır. Ancak, suyun bir akarsu içindeki akışından
bilindiği gibi, vadinin boyuna uzanışının da bir eğimi
bulunmaktadır. Bu nedenle vadi kenarlarından gelen yoğun vadi
çekim etkisiyle, tıpkı bir akarsu kanalındaki suyun yaptığı gibi vadi
boyunca aşağıya doğru akar. Gece oluşan ve akarsuyun akışı

Şekil 4: Kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir vadide yamaç ve vadi rüzgârları
arasındaki karşılıklı etkileşim modellerinin, günün belirli saatlerindeki durumları
(Defant, 1965'e göre)
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doğrultusunda esen vadi rüzgârının yerini, gündüz
yukarısına doğru esen sıcak vadi rüzgârı almaktadır.
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vadinin

Şekil 4, dağlık ya da vadilerle yarılmış arazilerde oluşan hava
akımlarının günün belirli saatlerindeki hareket yönlerini
göstermektedir. Burada, güneşin doğuşundan hemen sonra (a),
sabah saatlerinde (b), gün ortasında (c), günbatımında (d), gece
yarısında (e) ve gündoğumundan hemen önceki (f) rüzgâr akış
modelleri birbiri ardınca izlenmektedir. Burada, vadi yamaçlarının
ısınması ve soğuması yoluyla oluşan (anabatik ve katabatik)
rüzgârlar içi boş oklarla; dağ sıralarında bulunan vadiler boyunca
içeriye ve dışarıya doğru daha kuvvetli esen vadi rüzgârları ise
siyah oklarla gösterilmiştir.
Gün doğumundan hemen sonra (a modeli), güneşlenmenin
etkisiyle yamaçlar ısınmaya başlar ve ısınan yamaçların üzerindeki
sıcak hava yamaçlar üzerinde yükselir. Bu modelde anabatik rüzgâr
ile soğuk vadi rüzgârı bir arada gözlenmektedir. Daha sonra
ilerleyen sabah saatleriyle birlikte (b), soğuk vadi rüzgârı da
ortadan kalkarak enine vadi profilinde anabatik rüzgârların
beslediği sirkülasyon hücreleri oluşur. Güneş ışınlarının daha dik
geldiği gün ortasında (c) ya da öğle saatlerinde sıcak yamaç rüzgârı
bir arada etkili olmaktadır. Bu saatler rüzgâr hızının da artış
gösterdiği zaman karşılık gelmektedir. Gün batımında (d),
yamaçların yukarı bölümlerindeki radyasyonal soğuma sonucunda
katabatik rüzgârlar oluşmaya başlar. Ancak, bu modelde sıcak vadi
rüzgârları henüz kesilmemiştir. Gece yansında (e) katabatik
rüzgârın etkinliği artarak, enine vadi profilinde bu kez bu
rüzgârların beslediği sirkülasyon hücreleri oluşur. Gece radyasyon
kaybının en etkili olduğu saatlerde yani gün doğumundan hemen
önce (f), modelde tümüyle soğuk rüzgârlar egemen durumdadır.
Başka sözlerle sirkülasyon hücreleri kaybolur ve yerlerini soğuk
yamaç ve soğuk vadi rüzgârları alır.
Ancak, bu modellerde iki önemli kabul yapılmıştır. Bunların
birincisi, bölgesel ya da gradyan rüzgârın zayıf olmasıdır. Böylece
makro (sinoptik) ölçekli süreçler, orta ölçekli süreçlere engel
olamaz. İkinci olarak, güneşin yükseldiği saatlerde iki yamacın eşit
derecede ısınması için vadinin genel olarak öğle güneşine doğru
açıldığı yani kuzey-güney doğrultusunda uzandığı kabul edilmiştir.
Şekil 5, hemen hemen doğu-batı uzanışlı bir vadi modelini
göstermektedir. Bu kez, sırtların üzerinden geçen gradyan
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Şekil 5: Doğu-batı doğrultusunda uzanan bir vadideki yerel rüzgârlar ile gradyan rüzgârı
arasındaki karşılıklı etkileşim modelleri (Lowry, 1972'ye göre).

rüzgârına ek olarak aynı vadide yamaçlardan birisinin ısınmış,
ötekinin ısınmamış olma olasılığı hesaba katılmıştır.
Burada güneşe dönük ya da ısınmış yamaca tırmanan anabatik
rüzgâr, ısınmayan gölgeli yamaca doğru alçalan hava tarafından
beslenmektedir. Ayrıca, Şekil 4'de olduğu gibi, burada da
sirkülasyon hücresi bulunmaktadır. Yine aynı şekilde, vadi içi
sirkülasyon ile gradyan rüzgârın karışmalarım önleyen oldukça
hareketsiz bir sınır tabakası kesik çizgilerle belirtilmiştir.
Herhangi bir vadinin rüzgâr modeli, yukarıda anlatılanlardan
çok değişik olabilir. Ancak, küçük ama dik yamaçlı ve ana vadiden
ayrılan yan vadilerdeki rüzgârlar daha düzenlidir.

SAAT
Şekil 6: Kolombiya Nehri vadisinden doğuya ve yukarıya uzanan bir vadideki bir aylık yer
rüzgârı gözlemleri (Hewson ve Longley, 1944'e göre).
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Şekil 6, Kolombiya Nehri Vadisinden doğuya ve yukarıya
uzanan küçük bir vadi kenarında 1 ay süreyle yapılan yüzey rüzgârı
gözlemlerini göstermektedir. Burada kuzeydoğu (NE), doğu (E) ve
güneydoğu (SE) sektördeki rüzgârlar vadinin aşağısına esen
rüzgârlar olarak, güneybatı (SW), batı (W) ve kuzeybatı (NW)
sektördeki rüzgârlar ise vadinin yukarısına esen rüzgârlar olarak
gözönüne alınmıştır. Bu iki sektördeki rüzgârların esme sayısı ya
da frekansı şekilde saatlik olarak gösterilmiştir. Hareketin gece
vadinin aşağısına, gündüz ise yukarısına doğru oldukça düzenli
oluşu dikkat çekicidir.
Mikro Ölçekli Don Çanakları ve Termal Kuşak M odelleri

Soğuk havanın sıcak havadan daha yoğun olduğu iyi
bilinmektedir. Ayrıca, yoğun soğuk havanın yamaçların alçak
bölümlerini kaplayan sıcak havanın altına doğru tepelerden aşağıya
akma eğilimi gösterdiği bir gerçektir. Orta ölçekli modellerde bu
akış, katabatik rüzgâr olarak, ama mikro ölçekte ise bazen yalnızca
bir drenaj rüzgârı olarak adlandırılır.
Meso ve makro ölçekli rüzgârlar zayıflamadıkça drenaj
rüzgârları gelişemez. Geniş bir alan üzerindeki şiddetli rüzgâr
hareketi mekanik türbülans oluşturarak, hem yamaçların üzerindeki
havayı karıştırır, hem de yoğunluk farklılıklarının gelişmesini
önler. Böyle durumlarda, drenaj rüzgârları ender olarak 1 m /s’den
daha hızlı eser.
Yavaş esen ve kolaylıkla bastırılabilen bir rüzgâr olduğu halde,
soğuk hava drenajı bir yerin iklimini belirlemede çok önemlidir.
Böyle akışların etkisi esas olarak minimum sıcaklıklarda hissedilir
ki, bu durum her tarafı yüksek araziyle çevrili ve “don çanağı” ya
da “don cebi” olarak adlandırılan yerlerde ortaya çıkar (Şekil 7).
Bir don çanağı içinde etkileşimde bulunan süreçler şöyle
özetlenebilir;
a. Soğuk hava drenajı,
b. Tabanda düşük sıcaklık,
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c. Depresyonun kutba yönelik herhangi bir yamacında ve
tabanında güneşlenme süresinin kısalığı,
d. Depresyonun biçimi nedeniyle,
havanın bölgesel rüzgârlardan ayrılması,

depresyonu

dolduran

e. Güneş ışınlarıyla ısınan yamaçlarda, topraktan yayılan ısı
enerjisinin varlığı.
Karşılıklı etkilişimde bulunan bu 5 etmenin etkileri,
depresyonun genişliğine ve derinliğine de bağlıdır. Gözlemlere
göre, sıcaklık farklılıkları orta derinlikteki bir depresyonda en
büyüktür. Böyle bir depresyonu çevreleyen yamaçların eğimi 1530° ve depresyonun yatay uzanımı bölgesel rüzgârlardan korunacak
kadar küçük olmalıdır; yatay yönde boyutlar birkaç kilometreyi
geçmez (W. Lowry, 1972).
Şekil 7'de görülen çanak modelinde göze çarpan birinci
özellik, yukarıda incelenen drenaj rüzgârlarının etkisiyle depresyon
tabanında ve yamaç üst bölümlerinde düşük sıcaklıklara
rastlanılmasıdır. Yamaç üst bölümlerindeki düşük sıcaklıklar,
yükseltinin fazla olmasının yanısıra açık gecelerdeki radyant ısı
kayıplarıyla ilgilidir.

Şekil 7: Topoğrafık bir depresyon içinde gece gözlenen drenaj rüzgârı ile topografyanın
karşılıklı etkileşim modeli. Termal kuşak ve don çanağı bölümlerinden oluşan bu model,
aynı zamanda sıcaklık terselmesi için de iyi bir örnektir (G eiger’e göre).
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İkinci olarak, yamaçlar üzerinde hızla akan soğuk hava, don
çanağının içine doğru yayılır. Kalınlığı fazla olmayan soğuk hava,
daha sıcak olan yamaç alt bölümlerinin üzerinden akarken biraz
ısınabilir.
Üçüncü olarak, drenaj rüzgârının arızalı yüzeyler üzerinden
aşağıya doğru akarken oluşturduğu mekanik türbülans, yamaçların
hemen üzerindeki sıcak havanın bir kısmını hareket halindeki
havaya karıştırır.
Buradan, depresyon tabanında ve yüksek yamaçlarda soğuk
havanın, yamaçların orta bölümlerinde sıcak havanın bulunduğu
sonucu çıkar.
Yamaç orta bölümlerinin üzerindeki sıcak hava, buraya
“termal kuşak” adının verilmesini sağlamıştır. Ayrıca bu isim,
çeşitli meyvelerin ve üzüm gibi dona duyarlı ürünlerin don
olaylarının zarara uğrama şansını azaltmak için, niçin genellikle
buralarda yetiştirildiğini açıklamaktadır. Bu nedenle, insanoğlu dağ
iklimine sahip yerlerin çoğunda evlerini gün boyunca daha fazla
güneş alan yamaçların üzerinde ve geceleyin termal kuşakta kalan
yerlerde kurmaktadır.
SONUÇ
Görüldüğü gibi, genel atmosfer sirkülasyonuna bağlı bölgesel
rüzgârlar zayıflaşa bile, ısınma-soğuma süreçlerinin oluşturduğu
yerel basınç gradyan kuvvetinin katkısıyla havza, çanak ve vadi
gibi jeomorfolojik
birimlerde
yerel
özellikle
rüzgârlar
oluşabilmektedir. Bu da bize, özellikle İç ve Doğu Anadolu gibi
karasal bölgelerin şehir ve bölge plânlamalarında ve toplu konut
alanlarının seçiminde yerel rüzgârların da gözönünde tutulması
gerektiğini göstermektedir. Günümüzde şehirlerin pek çoğunda
hızlı nüfus artışı ve şehirlere yönelik göç hareketleri sonucunda
yeni konut ve yerleşim alanı gereksinimleri gittikçe artmaktadır. Bu
nedenle, yoğun bir yapılaşma ve çevre sorunları baskısı altında
bulunan şehirlerin yakın çevresi ile şehirlerden oldukça uzak yeni
yerleşim ve toplu konut alanlarının plânlamasında, yerel
rüzgârlardan yararlanma bağlamında şu önlemler alınmalıdır:
1.
Depresyonlara açılan vadilerin imar plânlan, yerleşim
adalannın ve özellikle yaygın ve yüksek blok apartmanlann
vadilerin alt ve üst bölümlerini enine profilde bir set gibi
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kapatmayacak biçimde tasarlanmalıdır. Böylece ana caddelerin ve
sokakların vadi eksenine paralel olması sağlanarak, boyuna vadi
sirkülasyonu kısmen sürdürülebilir.
2. Vadi yamaçlarında ve depresyonları çevreleyen yamaçlarda
kurulacak yerleşim adaları, yamaç üst bölümünden alt bölümüne
yamaç eğimi doğrultusunda uzanan geniş caddelerle ayrılacak
biçimde tasarlanmalıdır. Bu kez de, vadi ya da depresyon içi enine
sirkülasyondan yararlanma olanağı sağlanacaktır.
3. Ancak, (1) ve (2)'de sözü edilenlerin gerçekleşebilmesi,
depresyon ve vadi yamaçlarının üst bölümleriyle, vadilerin yukarı
ya da kaynak bölümlerinde yüksek binaların, özellikle de blok
yapıların yapılmamasına bağlıdır. Bu tip yapılar, hem yerel
rüzgârların oluşumunu engeller, hem de bölgesel ya da gradyan
rüzgârın etkisini azaltarak hava kirliliği sorunlarını arttırır.

4. Yine de bu önlemlerin dışında, böyle dik vadi ya da plato
yamaçlarında oluşan plânsız şehirleşmenin, daha doğrusu
gecekondulaşmanın önlenebilmesi için buraların parklar ve
koruluklar halinde korunması sağlanabilir. Parklar ve koruluklar
hem şehirlere güzel bir görünüm verir, hem de onların soluk alıp
vermesini sağlar.
Öte yandan rüzgârların ısınma sorunları yarattığı da bir
gerçektir. Binalardan ısı kaybı, hem bina dışındaki hava
sıcaklığına, hem de rüzgâra bağlıdır. Başka sözlerle ısı kaybındaki
artış rüzgâr hızının artışıyla doğru orantılıdır. Bu nedenle, yeni
yerleşim ve toplu konut alanlarının seçiminde eğer olanak varsa,
güneye bakan yamaçlar ya da termal kuşak tercih edilmelidir.
Ayrıca, don çanağı oluşma süreçleri de gözönünde tutulmalıdır.
Gölge ya da kuzey yamaçlarda, güneşlenme süresinin kısalığı
ve soğuk (katabatik) rüzgârlar nedeniyle çatı, duvar ve cam
izolasyonu önem kazanmaktadır. Çünkü, bina iç ısısının
süzülmeyle kaybına, duvarlardaki çatlaklar ve malzemenin
gözenekleri yardımıyla havanın değişimi neden olur ve bu yalnızca
hava sıcaklığına değil, rüzgâr hızına da bağlıdır.
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