
 

 

బూచలనాలు  
 బూమికి మ ెండు యకల చలనాలు ఉనాాభ. అవి .  

 1. బూ బరభణెం  

 2. బూ మిబరభణెం 

 1. బూ బరభణెం : బూమి తన అక్షాన్నా ఆధాయెంగ చేసుకొన్న డభయ నుెండి తూయపుకు జ్గ ెంటకు దాదాు 1635 

km రేగెంతో తన చుటృూ  తాను తియపగుటభే “బూ బరభణెం”  

 బూమి ఒక బరభణెం చేముటకు టటూ  కలెం : 23 గెం 56 న్నమిశుల 4.09 సెకెండ్స్. 

 అక్షభు అనగ ఉతతయ దక్షిణ దుర రలను కలుుతూ బూమి యొకక కేెందరెం గుెండా పో భే మేఖ. 

 బూ ఫరభాణెం వలల  కలిగీ పలితాలు : 

 మతిర ఫవళ్ళు ఏయుడటెం 

 పో టట పటటలు సెంబవిెంచడెం 

 వనాల దిశలోనూ,సభుదర రరశృల దిశలోనూ భాయపులు చోటట చేసుకోవడెం  

 కోమిమాలిస్ రఫావెం : బూ బరభణెం వలల  జ్న్నెంచే అకేెందర ఫలాల రఫావెం వలల  ఉతతమయథ గోళ్ెంలో సహజ్ సదద  

భాయగెంలో వీచే వనాలు కొెంత కుడిర ైునకు, దక్షిణాయథ గోళ్ెంలో కొెంత ఎడభ ర ైునకు అవయతనెం చ ెంది 

రమాణిశూత భ. ఈ రఫారనేా “కోమిమాలిస్ రఫావెం” లేదా “పెయల్స్ సూతరెం “అెంటాయప. 

 సూయపుడు మోజులో వివిధ సభమాలలో బూమికి వివిధ ఎతతత లలో ఉెండటెం. 

 బూ మి బరభణెం : బూమి తన కక్షాు భాయగెంలో తన చుటృూ  తను తియపగుతూ సూయపున్న చుటృూ  కొెంత శూథ న 

బరెంశెం చ ెందుటభే “బూ మిబరభణెం “ అన్న అెంటాయప. 

 బూమి ఒక మిబరభణెం చేముటకు టటూ  కలెం : 365 మోజులు, 6గెం, 10 సెకనులు. 

 శూధాయణెంగ సెంవత్యభునకు 365 మోజులను లెకికశూత యప. మిగిలిన 6 గెంటలకు రతి 4 సెంవత్మలకు 

ఒకశూమి కలుుతాయప. 366 మోజులు గల ఆ సెంవతమన్నా “లీు సెంవత్యెం “ అన్న అెంటాయప. 

 బూ యబరభణెం వలల  బూమి కలిగీ భాయపులు : 

  మతిర, గటి సభమాలోల  తేడాలేయుడడెం. 

 ఋతతవులు ఏయుడటెం. 



 

 

 ెై మ ెండు భాయపులు బూ మిబరభణ సభమెంలో బూమి ెై ఏయుడటాన్నకి కయణెం: 

 1) బూ అక్షెం 23 ½ కోణెంతో సూయపున్న ర ైు లేదా సూయపున్నకి దూయెంగ రలి ఉెంటటెంది. (లేదా) బూ అక్షెం  తన 

సభతల కక్షు తలెంతో 66 ½ కోణెం చేసుత ెంది. 

 2) బూ భధు మేఖ నుెండి దుర రలర ైు ర యళు కొలది బూమి చుటృూ  కొలత తగగడెం.(లేదా) బూభధు మేఖ నుెండి 

దుర రల ర ైు ర యళు కొలది అక్షాెంఱల మిభాణెం తగగడెం. 

 బూమి తన కక్షాు భాయగెంలో సూయపున్న చుటృూ  మిఫరమిెంచే టుుడు కిరెంద త లిన 4 రతేుక శూథ నాలను 

మిశీలిెంచుట దాామ ఋతతవులు ఏయుడే విధానెం త లుసుకోవచుు. 

 1. విషవతతత లు( Equinoxis): 

 వీటి రతేుకత ఇవి సెంబవిెంచిన మోజున బూమి ెై అన్నా పర ెంతాలలో సూయు కియణాలూ న్నలువుగ డుటవలన 

మతిరెంఫవలుల  సభానెంగ ఉెంటాభ. కయణెం ఈ మోజులోల  బూ అక్షెం న్నటూ  న్నలువు శూథ నాన్నకి వసుత ెంది. 

 ఇవి సెంవత్యెంలో మ ెండు మోజులోల  సెంబవిశూత భ. అవి: 

 భామిు 21 : దిన్నా వసెంతకలు  విషవతతత   

 సెెూెంఫర్  22/23 – శయతాకలు విశవతతత . 

 శితాకలు ఆమనాెంతెం : ఇది “డిసెెంఫర్ 22న సెంబవిసుత ెంది. 

 ఈ మోజున సూయు కియణాలు “భకయ మేఖ ెై “ న్నటూ  న్నలువుగ డటెం వలన దక్షినాయథ గోళ్ెంలో దీయఘబ ైన గలుెం 

హరసాబ ైన మతతర లు ఏయుడుతాభ. 

 ఈ మోజునే “ఉతతమమన పర యెంబెం “ అన్న లుశూత యప. 

 రేసవి ఆమనాెంతెం : 

 ఇది జూన్ 21 న సెంబవిసుత ెంది. ఈ మోజున కయకట మేఖ ెై సూయు కియణాలు న్నటూ  న్నలువుగ డటెం వలన 

ఉతతమయథ గోళ్ెంలో దీయఘబ ైన గలు, హరసాబ ైన మతతర లు ఏయుడుతాభ. 

 ఈ మోజునే దక్షిణామన పర యెంబెం అన్న అెంటాయప. 

 ఉతతమయథ గోళ్ెంలో రేసవి ఋతతవు ఉెండే కలెం : భమిు 21 – 22/23 

 ఇదే సభమెంలో దక్షిణాయథ గోళ్ెంలో శీతాకలెం ఉెంటటెంది. 

 దక్షిణాయథ గోళ్ెంలో రేసవి ఋతతవు ఉెండే కలెం : సెెూెంఫర్ 22/23 -  భమిు 21 

 ఇదే సభమెంలో ఉతతమయథ గోళ్ెంలో శీతాకలెం ఉెంటటెంది. 

 ఉతతయ దృవెం ెై సూయపుడు ఉదభెంచే మోజు : భార్ు 21, అసతమిెంచే మోజు : సెెూెంఫర్ 22/23 

 దక్షిణ దృవెం ెై సూయపుడు ఉదభెంచే మోజు : సెెూెంఫర్ 22/23. 


