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భారతదేశ శీతోష్ణ సి్థతి 2 

ఒక రోజు లేదా కొన్ని రోజుల ఉష్ణణ గ్ర త, ఆర్రత, అవపాతం వంటి అంశాలో్లన్న మార్పులను 

‘వాతావరణం’ అంటార్ప. 

ఒక పార ంత ఉష్ణణ గ్ర త,  ఆర్రత, అవపాతం మొదలైన అంశాల దీర్్కాల  సగ్టును ‘శీతోష్ణ సి్థతి’ 

అంటార్ప. 

  

 ‘మౌసమ్’ అనే అరబిక్ పదం నుంచి మాన్సూన్ (ర్పతుపవనం) అనే మాట వచిచంది. అరబిక్ 

భాష్ల్ల మౌసమ్ అంటే ర్పతువు అన్న అరిం. 

  

 పర పంచంల్ల ఎకకడా లేన్న విధంగా భారతదేశంల్ల సంవతసర కాలాన్ని 6 ర్పతువులుగా 

విభజిసా్తర్ప. దీన్నిబటిి పర తి రండు నెలలకు ఒకస్తరి వాతావరణంల్ల మార్పులు సంభవిసా్తయన్న 

తెలుసుకోవచ్చచ. 

  

6 రుతువులు..రుతుపవన పర కి్రయ ఆవిర్భావ సిద్ధ ాంతాలు 

థర్మల్ సిద్ధ ాంతాం: ఈ స్థదాధ ంతం పర కారం నైెర్పతి ర్పతుపవనాలు సముదర  పవనాల లక్షణాలను 

కలిగి ఉంటాయి. ఖండ, సముదర  భాగాలు ఉష్ణణ గ్ర తను గ్ర హంచటంల్ల ఉని మార్పుల వలో  ఇవి 

ఏరుడతాయి. నైెర్పతి ర్పతుపవనాలను భారత ఉపఖండంల్లకి ఆకరిష ంచే అలుపీడన మండలం 

వేసవి కాలంల్ల అధిక ఉష్ణణ గ్ర త మూలంగా ఏరుడందన్న ఈ స్థదాధ ంతం పేర్కంటుంది. 

  

పా్లన్ సిద్ధ ాంతాం: ఆగ్నియ ర్పతుపవనాలు దకిష ణాస్థయా పార ంతంల్ల రూపాంతరం చంది.. నైెర్పతి 

ర్పతుపవనాలుగా భారతదేశంల్లకి పర వేశిసా్తయి. భూమధయరేఖ అలుపీడన మండలం సూర్పయడ 

గ్మనం వలో కరకటరేఖ వద్కు సి్తనభర ంశం చంది నైెర్పతి ర్పతుపవనాలను ఆకరిష సాుందన్న ఈ 

స్థదాధ ంతం వివరిసాుంది.  
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టిబెటన్ హీట్ ఇాంజన్ సిద్ధ ాంతాం: వేసవి కాలంల్ల టిబెట్ పీఠభూమిల్ల ఉష్ణణ గ్ర తలు అధికంగా 

ఉండటం వలో ఇకకడ ఉపరితల ఉష్ణణ గ్ర తలు బాగా పెర్పగుతాయి. ఫలితంగా టిబెట్ పీఠభూమి 

నుంచిసంవహన గాలులు దకిష ణంగా వీచి దకిష ణ హందూ మహాసముదర ంల్ల అవనతం చందటం 

వలో ఆ సమదర ంల్ల అధిక పీడనం ఏరుడుతుంది. దకిష ణ హందూ మహాసముదార న్నకి, వాయవయ 

భారతదేశాన్నకి మధయ పీడన పర వణత ఏరుడటంతో దకిష ణ హందూ మహాసముదర ం నుంచి కవోష్ణ  

ఆర్ర పవనాలు భారతదేశంల్లకి పర వేశిసా్తయి. 

  

జెట్ స్ట్ర ీమ్ సిద్ధ ాంతాం: ఉప ఆయనరేఖా పశిచమ జెట్ సి్ట్రమ్ జూన్ మొదటి వారంల్ల 

హమాలయాలకు ఉతారంగా సి్తనభర ంశం చందటం వలో నైెర్పతి ర్పతుపవనాలు భారతదేశంల్లకి 

వేగ్ంగా పర వేశిసా్తయి. ఆఫ్రర కా తూర్పు తీరంల్ల ఉని సోమాలియా నుంచి అరేబియా సముదర ం 

మీదుగా కేరళ తీరం వైపు వీచే సోమాలియా న్నమి సి్తయి జెట్సి్ట్రమ్ నైెర్పతి ర్పతుపవనాలను 

బల్లపేతం చేసాుందన్న ఈ స్థదాధ ంతం తెలుపుతుంది. 

సూరయకిరణాల పతనం, సూర్పయడ గ్మనం, ర్పతుపవనాలు వంటి అంశాల ఆధారంగా 

భారతదేశంల్ల సంవతసరాన్ని వాతావరణ శాఖ 4 కాలాలుగా విభజించింది. అవి.. 

వేసవి కాలాం: మారిచ నుంచి జూన్ మధయ వరకు 

నైరుతి రుతుపవన కాలాం: జూన్ మధయ నుంచి సెపిెంబర్ వరకు  

ఈశానయ రుతుపవన కాలాం:  అకిోబర్ నుంచి నవంబర్ వరకు  

శీతాకాలాం: డసెంబర్ నుంచి ఫ్రబర వరి వరకు 

  

వేసవి కాలాం 

సూర్పయడు మారిచ 21న భూమధయరేఖ మీద న్నటిన్నలువుగా పర కాశించి, ఆ తరాాత జూన్ 21 

వరకు కరకటరేఖ వరకు పర యాణిసా్తడు (కరకటరేఖ భారతదేశం మధయ గుండా పశిచమం నుంచి 

తూర్పునకు వళుతుంది). ఈ కాలాన్ని భారతదేశంల్ల వేసవి కాలంగా పిలుసా్తర్ప. ఈ కాలంల్ల 
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దేశంల్ల అతయధిక ఉష్ణణ గ్ర తలు నమోదవుతాయి. 

వేసవి కాలంల్ల గ్ంగా స్థంధూ మైదాన పార ంతంల్ల అలుపీడనం ఏరుడుతుంది. రాజసి్తన్ల్లన్న 

‘జైెసల్మీర్’ల్లన్న గ్ంగానగ్ర్ పార ంతంల్ల 50-°C ఉష్ణణ గ్ర త నమోదవుతుంది. ఈ అతయధిక 

ఉష్ణణ గ్రతల కారణంగా దేశంల్ల ‘సంవహన వరాష లు’ కుర్పసా్తయి. వీటినే ర్పతుపవన ఆరంభపు 

జలోులు అంటార్ప. వీటిన్న వివిధ పార ంతాలో్ల వివిధ పేరోల్ల పిలుసా్తర్ప. అవి.... 

  

 కరా్భటకలో: ‘చర్రర  బో్లసమస్’ అన్న పిలుసా్తర్ప. ఇవి కాఫీ పంటలకు ఉపయుకత ంగా ఉంటాయి. 

  

కేర్ళ ర్భష్రరర ాంలో: ‘మాంగో ష్వర్స’ లేదా మామిడ జలోులుగా; తెలంగాణ రాష్రి ంల్ల: ‘తొలకరి 

జలోులు’ అన్న; ఆంధర పర దేశ్ల్ల: ‘ఏర్పవాక’ అన్న పిలుసా్తర్ప. 

  

పశ్చిమ బెాంగాల్లో: ‘కాలబైెశాఖీ’ అన్న అంటార్ప. ఇవి జనుము, వరి పంటకు ఉపయోగ్కరం. 

  

అసాంలో: ‘టీ ష్వరస్’ అన్న పిలుసా్తర్ప. ఇవి తేయాకు పంటకు ఉపయుకత ం. 

  

ఉతత ర్పర దేశ్లో: ‘ఆంథీలు’ అంటార్ప. ఇవి చరకు పంటకు ఉపయోగ్కరం. 

  

వేసవి కాలంల్ల ఉతార భారతదేశంల్ల వీచే వేడ గాలులను ‘లూ’ అన్న అంటార్ప. 

వీటినే పశిచమ బెంగాల్ల్ల ‘నారాసిరో్ప’గా పిలుసా్తర్ప. 

  

ఉతార భారతదేశం నుంచి దకిష ణ భారతదేశాన్నకి వళాుని కొద్ీ ఉష్ణణ గ్ర తలు కర మంగా తగుు తాయి. 

దకిష ణ భారతదేశం సనిగా, సముదర ంతో చ్చటిుకున్న ఉండటమే దీన్నకి కారణం. సముదర  పర భావ 

శీతోష్ణ సి్థతి కారణంగా వేసవిల్ల ఉతార భారతదేశంతో పోలిచతే దకిష ణ భారతదేశంల్ల ఉష్ణణ గ్ర తలు 

తకుకవగా నమోదవుతాయి. అలాగ్న ఉతార భారతదేశం ఖండాంతరు తంగా (సముదార న్నకి 
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దూరంగా) ఉనిందువలో ఉష్ణణ గ్ర తలు ఎకుకవగా నమోదవుతాయి. వేసవి కాలంల్ల రాజసి్తన్ 

నుంచి అసోం వరకు అధిక ఉష్ణణ గ్ర తలుంటాయి. 

  

నైరుతి రుతుపవన కాలాం 

భారత ఉపఖండం, హందూ మహాసముదార ల మధయ ర్పతువులను అనుసరించి పవనాలు 

వీయటాన్ని, వనకుక మళోటాన్ని ర్పతుపవనాలుగా పేర్కనవచ్చచ. 

  

ఉష్ణణ గ్ర తలో్లన్న వైవిధయం, అంతర ఆయనరేఖా అభిసరణ సి్తనం, టో్రపో ఆవరణం పైెభాగ్ంల్లన్న 

వాయు పర సరణం వంటి అనేక కారణాల వలో ర్పతుపవనాలు ఏరుడుతునాియి. 

  

పశిచమ రాజసి్తన్ నుంచిపశిచమబెంగాల్ వరకు వాయపించి ఉని ‘అంతర ఆయనరేఖా 

అభిసరణం’ పర భావంతో పవనాలు వీచే దిశ మారి సముదర ం నుంచి భూభాగ్ం వైపునకు వీసా్తయి. 

ఈ కర మంల్ల భారతదేశంల్ల ఏరుడడ  అలుపీడన ద్రర ణి దకిష ణారధ  గోళంల్ల వీచే ‘ఆగ్నియ వాయపార 

పవనాల’ను ఆకరిష సాుంది. దీంతో ఈ ఆగ్నియ వాయపార పవనాలు భూమధయరేఖను దాటిన 

తర్పవాత ‘కొరియాలిస్ శకిత ’ పర భావం వలో ఫెరల్ సూతోం పర కారం వక్రర భవనం చంది కుడవైపునకు 

వంగి ‘నైెర్పతి ర్పతుపవనాలుగా’ మార్పు చంది భారత భూభాగ్ంల్లకి పర వేశిసా్తయి. ఈ 

పవనాలు స్తధారణంగా జూన్ మొదటి వారంల్ల కేరళ (మలబార్ప) తీరాన్ని చేరి, ఆ తరాాత 

జూన్ నెలాఖర్ప లేదా జూలై మొదటి వారంల్ల దేశమంతటా విసారిసా్తయి. 

  

నీటి ఆవిరితో సముదర ం నుంచి భూభాగాన్నకి వచేచ నైెర్పతి ర్పతుపవనాలు భారత భూభాగ్ంల్ల 

స్తధారణ వరష పాతం నుంచి అతయధిక వరష పాతాన్ని కలిగిసా్తయి. అందుకే ఈ ర్పతువును ‘వరష  

ర్పతువు’గా కూడా పిలుసా్తర్ప. 

  

భారతదేశంల్ల కురిసే 90% వరష పాతాన్నకి నైెర్పతి ర్పతుపవనాలే మూలాధారం. నైెర్పతి 
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ర్పతుపవనాలు ఆరంభంల్ల సముదర  పర భావిత గాలుల పర సరణల్ల చికుకకుపోవటం వలో 

ఉర్పములు, మర్పపులతో కూడన వరాష లు కురవటాన్ని ‘ర్పతుపవన ఆరంభ వరాష లు’ 

అంటార్ప. 

  

భారత భూభాగాన్ని చేరిన ర్పతుపవనాలు దేశ విశిషి్ సారూపం కారణంగా రండు శాఖలుగా 

విడపోతాయి. అవి.. 

 1. బంగాళాఖాతం శాఖ  

 2. అరేబియా శాఖ 

  

బాంగాళాఖాతాం శాఖ 

ఈ శాఖ హందూ మహాసముదర ం, బంగాళాఖాతం నుంచి తేమను సేకరించి ముందుగా 

అండమాన్ న్నకోబార్ దీవులకు మే 23-25 మధయ చేర్పకొన్న వరాష లన్నసాుంది. 

ఆ తరాాత ఈ శాఖ పవనాలు మయనాీర్ల్లన్న ‘అరకన్యోమ’ పరాతాలను ఢీకొన్న అకకడ 

వరాష లన్నచిచ అనంతరం తిరిగి భారతదేశం వైపునకు పయన్నసా్తయి. ఈ పర యాణంల్ల ఈ 

పవనాలు రండు శాఖలుగా విడపోతాయి. అందుల్ల ఒకటి ఉతార భారతదేశం వైపునకు 

పయన్నంచి ‘అంబాలా’ వద్ అరేబియా శాఖను కలుసాుంది. రండో శాఖ మేఘాలయాల్లన్న గారో, 

ఖాస్ట్, జయంతియా కొండల మధయ ఇర్పకొకన్న మొతాం తేమను అకకడే వరష ం రూపంల్ల 

విడుదల చేసాుంది. అందువలోే దేశంల్లనే అతయధిక వరష పాత పార ంతాలైన మౌస్థన్రామ్ (1187 

సెం.మీ.), చిరపుంజి (1141సెం.మీ.)లు ఖాస్ట్ కొండల పార ంతంల్లనే ఉనాియి. 

  

అరేబియా శాఖ 

ఈ శాఖ మొదటగా నైెర్పతి దిశల్ల జూన్ 1న కేరళను చేర్పకొన్న కరాణ టక, మహారాష్రి , కోల్కతాల 

మీదుగా పయన్నంచిఅనంతరం ఢిలో్మ చేర్పకున్న ఆ తరాాత పంజాబ్ మీదుగా వళుతుంది. ఈ 

శాఖ మూలంగా అధిక వరష ం సంభవిసాుంది. దీన్నకి కారణం అరేబియా సముదర ం మీదుగా ఈ శాఖ 
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ఎకుకవ దూరం పర యాణించి అధిక నీటిన్న గ్ర హంచటమే. స్తధారణంగా నైెర్పతి ర్పతుపవనాలు 

పర వేశించే కర మం.. 

తేదీ ప్లర ాంతాం నైరుతి రుతుపవన శాఖ 

మే 22-25 అండమాన్ న్నకోబార్ దీవులు బంగాళాఖాతం శాఖ 

జూన్ 1 కేరళ అరేబియా శాఖ 

జూన్ 5 కరాణ టక, తెలుగు రాషి్ట్రలు అరేబియా శాఖ 

జూన్ 10 మధయపర దేశ్ అరేబియా శాఖ 

జూన్ 15 కలకతాా అరేబియా శాఖ 

జూలై 1 ఢిలో్మ అరేబియా శాఖ 

జూలై 15 ఉతార భారతదేశం మొతాం అరేబియా శాఖ 

 

భారతదేశంల్ల అరేబియా శాఖ వలో పశిచమ కనుమల పశిచమ పార ంతం (పవనాభి దిశ)ల్ల 

మాతోమే వరాష లు కుర్పసా్తయి. పశిచమ కనుమల తూర్పు పార ంతం (పవన పరానుీఖ దిశ లేదా 

వరష చ్ఛాయ మండలం)ల్ల పొడ పవనాలు వీసా్తయి.  

  

భారత దేశంల్ల అధిక వరష పాతం అరేబియా శాఖ వలో సంభవిసాుంది. ఇది పరాతీయ వరష పాత 

రకాన్నకి చందింది. నైెర్పతి ర్పతుపవనాల వలో భారతదేశంల్లన్న 3 పార ంతాలో్ల వరాష లు కురవవు. 

అవి.. 

 1. తమిళనాడు, దకిష ణ కోసా్త 

 2. వాయవయ రాజసి్తన్  

 3. జమూీకశీీర్ల్లన్న లడఖ్   

  

ఈశానయ రుతుపవన కాలాం 

సెపిెంబర్ మధయ నుంచిసూర్పయడు దకిష ణారధ  గోళంల్లకి పర వేశించటంతో భారతదేశంల్ల కర మంగా 

ఉష్ణణ గ్ర తలు తగుు ముఖం పడతాయి. ఇదే కాలంల్ల భారతదేశ భూభాగ్ంపైె విసారించిన 
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అలుపీడనం క్రష ణించి, అధిక పీడనంగా బలపడుతుంది. దాన్న పర భావం వలో నైెర్పతి 

ర్పతుపవనాల తిరోగ్మనం పార రంభమవుతుంది. ఈ విధంగా తిరోగ్మించిన ఈ ర్పతుపవనాలు 

‘శుష్కం’ (పొడ)గా ఉంటాయి. కానీ ఇవి బంగాళాఖాతంల్లకి పర వేశించినపుుడు అకకడ తేమను 

గ్ర హంచి ఆర్రంగా మారతాయి. 

ఇదే సమయంల్ల బంగాళాఖాతంల్ల వీసాుని ర్పతుపవనాలు తిరోగ్మన నైెర్పతి 

ర్పతుపవనాలను ఈశానయ ర్పతుపవనాలుగా రూపాంతరం చందిసా్తయి. 

ఈశానయ ర్పతుపవనాల వలో తమిళనాడుల్ల దేశంల్లనే అధిక వరష పాతం నమోదవుతుంది. దీన్నకి 

కారణం ఈ పవనాలకు తమిళనాడుల్లన్న ‘షెవరాయ్’ కొండలు అడుడ రావటం. 

ఈ కాలంల్ల ఒడశా ఎకుకవగా తుపానోకు గురవుతుంది. అకిోబర్ల్ల భారతదేశంల్ల ఏరుడన 

వేడన్న ‘అకిోబర్ హీట్’ అంటార్ప. 

ఈశానయ ర్పతుపవనాల కాలంల్ల బంగాళాఖాతంల్ల అనేక అలుపీడనాలు ఏరుడతాయి. ఈ 

అలుపీడనాలు తుపానులుగా మారి భారతదేశ తూర్పు తీరంల్ల వరాష లు కుర్పసా్తయి. 

  

శీతాకాలాం 

ఈ కాలంల్ల ఉష్ణణ గ్ర తలు గ్ణనీయంగా తగిు , అధిక చలి ఉంటుంది. ఈ కాలంల్ల పర ధానంగా దకిష ణ 

భారతదేశం నుంచిఉతార భారతదేశాన్నకి వళో్లకొద్ీ ఉష్ణణ గ్ర తలు కర మంగా తగుు తాయి. ఈ కాలంల్ల 

సగ్టు ఉష్ణణ గ్ర త దకిష ణాన ఉని తోివేండర ంల్ల అతయధికంగా (22.2°C) ఉంటే ఈశానయంల్ల ఉని 

షిలోాంగ్ల్ల అతయలుంగా (3.8°C) ఉంటుంది. 

 మధయధరా సముదర ం భారతదేశంల్ల శీతాకాలాన్ని అధికంగా పర భావితం చేసాుంది. ఈ సముదర  

పార ంతంల్ల ఈ కాలంల్ల వరాష లు కురవడం వలో అకకడ వీచిన పవనాలు పశిచమ జెట్ సి్ట్రమస్ 

రూపంల్ల గ్ంటకు 300 కి.మీ.ల వేగ్ంతో ఇరాక్, ఇరాన్, అఫ్గు న్నసా్తన్, పాకిసా్తన్ మీదుగా 

భారతదేశం చేర్పకుంటాయి. ఈ జెట్ సి్ట్రమస్ దేశంల్ల విపర్రత మంచ్చకు 

కారణమవుతునాియి. వీటివలో హమాచల్పర దేశ్ నుంచి గ్ంగా మైదానం మీదుగా అర్పణాచల్ 

పర దేశ్ వరకు ఇబబంది ఏరుడుతుంది. ఈ మంచ్చ... నెలకు 3 నుంచి 5 స్తరో్ప సంభవిసాుంది. 
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పశిచమ పవనాల పర భావం వలో మధయధరా, ఎరర  సముదర  పార ంతాల నుంచి బలహీనమైన 

సమశీతోష్ణ  మండల చకర వాతాలు భారతదేశంల్లకి పర వేశిసా్తయి. వీటి పర భావం వలో హమాచల్

పర దేశ్ నుంచి అర్పణాచల్ పర దేశ్ వరకు ఈ కాలంల్ల జలోులు కుర్పసా్తయి. వీటినే పశిచమ 

అలజడులు (లేదా) పశిచమ కలో్లలాలు అంటార్ప. వీటి మూలంగా వాయవయ భారతదేశంల్ల 

అకకడకకడా చదుర్పమదుర్ప వరాష లు కురిస్థ ‘రబీ’ కాలంల్ల స్తగ్య్యయ ‘గోధుమ’ పంట 

దిగుబడన్న పెంచ్చతాయి. 

  

 భార్తదేశాంలో రుతుపవన వయవసథ ను పర భావితాం చేసే అాంశాలు 

 1. ఎల్న్ననో 

 2. లాన్ననో 

 3. అంతర ఆయన రేఖా అభిసరణ మండలం 

 4. అకిోబర్ వేడ మొదలైనవి. 

  

ఎల్నినో: దకిష ణ అమరికాల్లన్న పస్థఫ్రక్ మహా సముదర ంల్లన్న పెరూ తీరపార ంతంల్ల అధిక ఉష్ణణ గ్ర త 

మూలంగా అకకడ అధిక సి్తయిల్ల ‘అలుపీడన’ సి్థతి ఏరుడుతుంది. దీన్ని‘ఎల్న్ననో’ అంటార్ప. 

ఎల్న్ననో కారణంగా భారతదేశం పైెకి వీచే నైెర్పతి ర్పతుపవనాలు అకకడకి లాగివేతకు 

గురవుతాయి. ఫలితంగా భారతదేశంల్ల కర్పవు పరిసి్థతులు ఏరుడతాయి. 

  

లానినో: పెరూ తీరాన్నకి పకకగా వళో్ల హంబ్లలి్ శీతల పర వాహం మూలంగా ఉష్ణణ గ్ర తలు బాగా 

తగిు  ‘అధిక పీడన’ పరిసి్థతులు ఏరుడటాన్ని ‘లాన్ననో’ అంటార్ప. దీన్న మూలంగా భారతదేశం 

మీదికి ర్పతుపవనాలు అధికంగా వీసా్తయి. ఫలితంగా భారతదేశంల్ల అధిక వరాష లు 

సంభవిసా్తయి. 

  

అాంతర్ ఆయన రేఖా అభిసర్ణ మాండలాం: ఉతారారధ  గోళంల్లన్న ఈశానయ వాయపార పవనాలు, 
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దకిష ణారధ  గోళంల్లన్న ఆగ్నియ వాయపార పవనాలు భూమధయ రేఖ వద్ కలిసే పార ంతాన్ని అంతర 

ఆయన రేఖా అభిసరణ మండలం అంటార్ప. ఇది వేసవి కాలంల్ల ఉతారారధ  గోళంల్ల 15°C 

ఉతార అకాష ంశం వద్ కేందీర కృతమై ఉంటుంది. కానీ ఉష్ణణ గ్ర తలు పెరిగినపుుడు ఇది 25°C ఉతార 

అకాష ంశం మీదికి లాగివేతకు గురవుతుంది. దీనేి ర్పతుపవన ఆరంభం అంటార్ప. 

  

అక్టర బర్ హీట్: అకిోబర్ నాటికి పవనాలనీి సముదర ం మీదకు వళో్లపోయి ఉతార భారతదేశంల్ల 

అతయంత వేడగా ఉండే వాతావరణం ఏరుడుతుంది. దీనేి అకిోబర్ వేడ లేదా హీట్ అంటార్ప. 
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