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Clima అనే గీ్రకు పదం నంచి Climate అనే ఇంగి్లష్ పదం ఆవిర్భవించింది. కై్లమేట్ అంటే 

శీతోష్ణ  సి్థతి అని అరి్ం. 

వాతావరణ సి్థతి: ఒక పర దేశ ఉష్ణణ గీ్త, సూర్యర్శ్మి, పీడనం, పవనాలు, ఆర్్రత, అవపాతాల 

సంయుకత  సి్థతిని వాతావర్ణ సి్థతి అంటారు. వాతావర్ణానిి అధ్యయనం చేసే శాస్రం 

మెటీరియాలజీ. 

 

శీతోష్ణ సి్థతి: ఒక పర దేశానికి సంబంధంచిన దీర్ఘ కాల (కనీసం 30 ఏళి్) వాతావర్ణ సి్థతుల 

సరాసరిని శీతోష్ణ సి్థతి అంటారు. 

 

వాతావరణ పీడనం: ఒక పర దేశంలోని వాయువుల పొర్ బరువున వాతావర్ణ పీడనం అంటారు. 

 గాలికి బరువు ఉందని గెలీలియో నిరూపంచాడు. 

 వాతావర్ణ పీడనానిి కొలిచే పరికర్ంభార్మితి (బారోమీటర్) 

 భార్మితిని కనిపెట్ట ంది టారిసెలిి (ఇటలీ, కీ్ర.శ.1643). ఇతన గెలీలియో శ్మష్యయడు. 

 సామానయ వాతావర్ణ పీడనం అంటే భార్మితిలో పాదర్స మటట ం 760 మిలిీ మీటరిు. 

 760 మి.మీ. = 76 సెంటీమీటరిు = 29 అంగుళాలు = 1013.2 మిలిీ బారిు. 

 గొటట ంలో పాదర్సం ఎత్ు 3 మిలిీ మీటరిు అయితే 4 మిలిీ బారి్కు సమానం. 

 1 మి.మీ. = 1.33 మి.బారిు. 

 ఒక చదర్పు సెం.మీ వైశాలయంలో 1 గీా. బరువున మిలిీబార్ అంటారు. 

 

వాతావరణ పీడనాన్ని ప్ర భావితం చేసే అంశాలు  

1. ఎత్తు : భూమి ఉపరితలం నంచి పైెకి వళి్ల కొద్ీ పీడనం తగుు తుంది. పర తి 10 మీటరి్ ఎత్ుకు 

1 మిలిీబార్ చొపుున పీడనం తగుు తుంది. పర తి 300 మీటరి్ ఎత్ుకు 25.4 మిలిీబారి్ పీడనం 

తగుు తుంది. 

 6 కి.మీ ఎత్ులో 506 మిలిీబారిు లేదా 308 మి.మీ. వాతావర్ణ పీడనం తగుు తుంది. 
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2. ఉష్ణణ గ్ర త: ఇది పెరిగ్లతే గాలి సాందర త తగ్లు , పీడనం కూడా తగుు తుంది. ఉష్ణణ గీ్త తగ్లు తే పీడనం 

పెరుగుతుంది. ఉష్ణణ గీ్త, పీడనం విలోమానపాతంలో ఉంటాయి.  

 

3. నీటి ఆవిరి: పొడి గాలి కంటే నీట్ ఆవిరి బరువు తకుువ కాబట్ట  వాతావర్ణంలో నీట్ ఆవిరి 

పెరిగ్లతే పీడనం తగుు తుంది.  

 

4. వాయు ప్ర వాహాలు: అధక ఉష్ణణ గీ్త వలి అలుపీడనం గ్ల పార ంతాలిో పైెకి తేలిపోయే వాయు 

పర వాహాలు ఉంటాయి. ఇతర్ పార ంతాల నంచి పవనాలు వీస్ాయి. 

 అలు ఉష్ణణ గీ్త వలి అధక పీడనం గ్ల పార ంతాలిో కిందకు దిగే వాయు పర వాహాలుంటాయి. 

ఈ పార ంతాల నంచి ఇతర్ పార ంతాలకు పవనాలు వీస్ాయి. 

 సముదర  మటట ం వద్ సరాసరి వాతావర్ణ పీడనం 900-1030 మిలిీబారిు ఉంటుంంది. 

 పర పంచంలో అతయంత వాతావర్ణ పీడనం గ్ల పార ంతం సైెబీరియాలోని అగాటా. ఇకుడ 

1083.3 మిలిీబారిుగా నమోదైంది (1963, డిసెంబర్ 31). 

 పర పంచంలో అతయలు వాతావర్ణ పీడనం గ్ల పార ంతం ట్ప్ అని పలిచే చకీవాతం 

(మరియాన దీీపం). ఇకుడ 870 మిలిీబారిు నమోదైంది (1979 అక్టట బర్ 12). 

 

భూగోళంలో పీడన మేఖలలు 

1. భూమధ్యరేఖ అలపపీడన మేఖల: 100 ఉత్ర్, దకిిణ అకిాంశాల మధ్య ఏర్ుడుతుంది. 

భూమధ్యరేఖ అలుపీడన పార ంతానిి డోల్డర మస్ లేదా పర శాంత మండలం, నిశచలవాత 

పార ంతాలు అంటారు. ఈ పార ంతంలో సగ్టుంన 1013 మిలిీబారిి్ వాతావర్ణ పీడనం ఉంటుంంది. 

 

2. ఉప్ ఆయనరేఖా అధిక పీడన మేఖల: భూమధ్యరేఖకు ఇరువైపులా 250-300 

అకిాంశాల మధ్య ఉంటుంంది. వీట్నే గాలి కిందకి దిగే పార ంతాలు అంటారు. పీడన మండలాలు 
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సూర్య గ్మనానిి బట్ట  ఉత్ర్, దకిిణాలుగా కొద్ిగా జరుగుతాయి. 

 

3. ఉప్ ధ్రర వ అలపపీడన మేఖల: భూమధ్యరేఖకు ఇరువైపులా 450-650 ఉత్ర్, దకిిణ 

అకిాంశాల మధ్యలో ఉంటుంంది. దీనేి సమశీతోష్ణ  అలుపీడన మేఖల అంటారు. 

 

4. ధ్రర వ అధిక పీడన మేఖల: 750-900 అకిాంశాల మధ్యగ్ల అతి శీతల పార ంతానిి ధ్రర వ 

అధక పీడన పార ంతం అంటారు. 

ప్వనాలు 

 గాలి ఎపుుడూ అధక పీడన పార ంతం నంచి అలుపీడన పార ంతం వైపునకు పర యాణిస్్ంది. 

 భూమి ఉపరితలంపైె కిితిజ సమాంతర్ంగా వీచే గాలిని పవనం అంటారు. 

 భూమి ఉపరితలంపైె నిటారుగా పైెకి కదిలే గాలిని గాలి పర వాహం అంటారు. 

 రండు పర దేశాల మధ్య వీచే గాలి.. పీడన మారుుపైె ఆధార్పడి ఉంటుంంది. 

 సమాన పీడనం గ్ల పర దేశాలన కలిపే రేఖలు.. సమభార్ రేఖలు (ఐసోబార్స). 

 రండు పర దేశాల మధ్య పీడన భేదానిి పీడన పర వణత అంటారు. పీడన పర వణత ఎకుువైతే 

గాలి వేగ్ం పెరుగుతుంది. 

 గాలి వేగానిి కొలిచే పరికర్ం అనిమోమీటర్ (పవనవేగ్మాపకం) / బ్యయఫోరుట  సేుల్. 

 సమాన పవన వేగ్ం గ్ల పార ంతాలన కలుపుతూ గ్రసే రేఖలుఐసోకై్లనట్కస్. 

 గాలి వీచే దిశన సూచించేది పవన సూచిక 

 భూ భ్ర మణం వలి ఉతుత్ి అయేయ శకిత ని కొరియాలిస్ ఎఫెకట ్ అంటారు. 

 కొరియాలిస్ బలం భూమధ్యరేఖ వద్ తకుువగా, ధ్రర వాల వద్ ఎకుువగా ఉంటుంంది. 

 కొరియాలిస్ ఎఫెకట ్ వలి ఫైెస సూతర ం పర కార్ం ఉత్రార్ధ  గోళ్ంలో వీచే పవనాలు కుడి 

వైపునకు, దకిిణార్ధ  గోళ్ంలో వీచే పవనాలు ఎడమ వైపునకు నెటట బడతాయి. 

 

ప్వనాలు రకాలు 
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పవనాలు మూడు ర్కాలు అవి.. 

1) పర పంచ పవనాలు  

2) కాలానిి బట్ట  వీచే పవనాలు  

3) సిానిక పవనాలు 

 

1. ప్ర ప్ంచ ప్వనాలు 

 ఈ పవనాలు ఏడాది పొడవునా నిర్ంతర్ం ఒకే దిశలో, సి్థర్ంగా వీస్ాయి. అందుకే వీట్ని సి్థర్ 

పవనాలు అని కూడా అంటారు. 

పర పంచ పవనాలు 3 ర్కాలు  

ఎ.వాయపార ప్వనాలు: ఇవి ఉప ఆయనరేఖా అధక పీడన పార ంతం నంచి భూమధ్యరేఖా 

అలుపీడన మేఖల వైపునకు వీస్ాయి. ఇవి 80-300 అకిాంశాల మధ్య వీస్ాయి.  

వీట్ని ఉత్రార్ధ  గోళ్ంలో ఈశానయ వాయపార్ పవనాలు అని, దకిిణార్ధ్ గోళ్ంలో ఆగేియ 

వాయపార్ పవనాలు అని అంటారు. 

వీట్ వేగ్ం గ్ంటకు 15-20 కిలోమీటరిు. ఈ పవనాల వలి ఖండాల తూరుు తీరాలిో వరి్ం 

సంభ్విస్్ంది. 

బి. ప్శ్చిమ ప్వనాలు: ఉప ఆయనరేఖా అధక పీడన పార ంతం నంచి ఉపధ్రర వ అలుపీడన 

మేఖల వైపునకు వీస్ాయి. 

 ఇవి 350-600 అకిాంశాల మధ్య వీస్ాయి. వీట్ని పర తి వాయపార్ పవనాలు అంటారు. 

 వీట్ వేగ్ం గ్ంటకు 45-75 కిలోమీటరిు. 

 ఉత్రార్ధ  గోళ్ంలో నైెరుతి దిశ నంచి, దకిిణార్ధ  గోళ్ంలో వాయవయ దిశ నంచి వీస్ాయి. 

 400 అకిాంశాల వద్ వీట్ని గ్రిజ ంచే నలభైలు (దకిిణార్ధ  గోళ్ంలో) అంటారు. 

 500 అకిాంశాల వద్ వీచే వీట్ని భ్యపెటేట  యాభైలు, క్టపోదిర కత  యాభైలు అంటారు. 

 600 అకిాంశాల వద్ వీచే వీట్ని వణికించే అర్వైలు అంటారు. 
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 ఇవి బయలుదేరే పార ంతానిి అశ్మీక అకిాంశాలు (300 అకిాంశాలు) అంటారు. 

స్థ. ధ్రర వ తూరుు పవనాలు: అధక పీడన ధ్రర వ పార ంతాల నంచి ఉపధ్రర వ అలుపీడన 

మేఖల వైపునకు వీస్ాయి. వేగ్ం తకుువ, సి్థర్తీం ఉండదు. 

 ఇవి 600-800 అకిాంశాల మధ్య వీస్ాయి. 

 

2. కాలాన్ని బటిి వీచే ప్వనాలు  

వీట్నే రుతుపవనాలు అంటారు. ఒక రుతువులో ఒక దిశలో, మరొక రుతువులో దానికి వయతిరేక 

దిశలో వీస్ాయి. 

 భూ ప్వనాలు: తీర్ం నంచి సముదర ం వైపునకు వీస్ాయి. 

 సముద్ర  ప్వనాలు: సముదర ం నంచి తీర్ం వైపునకు వీస్ాయి. 

 లోయ ప్వనాలు: పగ్ట్ సమయంలో పర్ీతాల మీదకు వీస్ాయి. 

 ప్రవత ప్వనాలు: రాతిర  సమయాలిో పర్ీతాల నంచి లోయలోకి వీస్ాయి. 

 

3. సి్థన్నక ప్వనాలు  

- ఉష్ణణ గీ్త, వాతావర్ణ పీడనంలో సిానికంగా సంభ్వించే మారుు వలి ఇవి ఏర్ుడతాయి.  

ఇవిరండుర్కాలు  

1.వచచనిపవనాలు  

2.శీతలపవనాలు.  

 

వెచిన్న ప్వనాలు 

 ఫోన్ : ఆల్స్ పర్ీతాల నంచి స్థీటజ రిాండ్ మీదకు వీస్ాయి. 

 చినూక్: అమెరికా, క్లనడాలిో వీస్ాయి (హిమభ్క్షకి). 

 శాంట అనా: కాలిఫోరిియాలో వీస్ాయి. 

 స్థరోక్ట: మధ్యధ్రా సముదర ం నంచి ఐరోపాకు వీస్ాయి. 
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 లూ: రాజసిాన్, ఉత్ర్ భార్త దేశంలో వీస్ాయి. 

 బెర్గ్స: దకిిణాఫ్రర కాలో వీస్ాయి. 

 నారీసట ర్: నూయజిలాండ్లో వీస్ాయి. 

 హారాిటాన్: పశ్మచమ ఆఫ్రర కాలో వీస్ాయి. 

 సలానో: సెుయిన్లో వీస్ాయి. 

 ఖమిసన్: ఈజిపుట లో వీస్ాయి. 

 గ్లబిీ: లిబియాలో వీస్ాయి. 

 గ్ర్బీ: ఏజివ్, ఏడిర యాట్క్ సముదర ం మీదుగా వీస్ాయి. 

 స్థమిన్: అరేబియా ఎడారి పార ంతంలో వీస్ాయి. 

 బిర క్ ఫెలిర్: ఆసేట రలియాలో వీస్ాయి. 

 జండా: అర్జ ంటీనాలో వీస్ాయి. 

 

శీతల ప్వనాలు 

 మిసట రల్: ఐరోపాలో ఫ్రర నస్ నంచి మధ్యధ్రా సముదర ం వైపునకు వీస్ాయి. 

 బోరా: ఐరోపా (యుగోసిావియా)లో వీస్ాయి. 

 పాంపరో: అర్జ ంటీనాలో వీస్ాయి. 

 బురాన్: ర్ష్యయ, సైెబీరియాలో వీస్ాయి. 

 నెవడాస్: గీ్రన్లాండ్లో వీస్ాయి. 

 పురాు : ర్ష్యయలో వీస్ాయి. 

 క్లటబాట్క్: అంటారిుట్కా ఖండంలో వీస్ాయి. 

 బైెస్: ఫ్రర న్సలో వీస్ాయి. 

 ప్యయనా: ఆండీస్ పర్ీతాలిో వీస్ాయి. 

 నారట : మెకిసక్టలో వీస్ాయి. 
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