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వాతావరణ పీడనం- పీడన మేఖలలు 

మన చుట్టూ  ఉనన గాలిలో చాలా వాయు పరమాణువులు ఉంటాయి. ఆ పరమాణువులు 

ఒకదానిపై ఒకటి ఒతి్తడిని కలిగిసి్తయి. లేదా వాటి దారిలోకి వచ్చిన వాటిపై ఒతి్తడి కలిగిసి్తయి. 

ఏ వసి్తవు పై అయినా చూపే ఒతి్తడి పర భావానిన ‘వాయు పీడనం’ అంటారు. గాలి పై నంచే 

కాకండా అనిన వైపుల నంచ్చ పీడనానిన కలిగిసి్తంది. గాలికి బరువు ఉంటంది అని కనగొనన 

మొదటి శాసి్తరవేతి్ గెలీలియో. 

 వాయు పరమాణువులు వేడెకిినపుుడు వాటికి ఎకివ శకిి లభంచ్చ వేగంగా 

కదులుతాయి. దీనివలల  ఒతి్తడి పరుగుతంది. ఎకివ పరమాణువులు వాతావరణంలోని 

పైపొరలోకి వళ్లల నపుుడు భూమికి దగగ రగా వాటి స్తంఖయ త్గుగ తంది. అదేవిధంగా పీడనం 

త్గుగ తంది. 

 గాలి వేడెకిినపుుడు పీడనం త్గిగ , గాలి చలల బడినపుుడు పీడనం పరుగుతంది. గాలి, 

పీడనం విలోమ స్తంబంధానిన కలిగి ఉంటాయి. 

 వేడెకిిన గాలి పైకి వళుతనన కొదీీ భూమి ఉపరిత్లం నంచ్చ పొందిన శకిిని వేడిమి 

రూపంలో కోలోువడం మొదలు పడుతంది. శకిి త్గిగ నపుుడు పరమాణువుల వేగం త్గిగ , 

మందకొడిగా త్యారై దగగ ర దగగ రవుతాయి. గాలి చలల బడి గటిూ గా అవుతంది. ఇలా 

చ్చకిబడిన గాలి భూమాయకరష ణ శకిి వలల  ఉపరిత్లం దగగ రక వసి్తంది. చలల టి గాలి కిందికి 

దిగిన చోట వాయుపీడనం పరుగుతంది. 

 భూమిలో ఒక భాగం వేడెకిి పీడనం త్గిగ ందంటే.. అకిడ త్కివ పరమాణువులు, 

ఎకివ ఖాళీ ఉందని అరథ ం. అధిక పీడనం ఉనన ప్ర ంతాల నంచ్చ గాలి ఈ ఖాళీ పర దేశాల 

వైపు కదులుతంది. అందువలేల  గాలి ఎకివ పీడనం ఉనన ప్ర ంతాల నంచ్చ త్కివ 

పీడనం ఉనన ప్ర ంతాలక వీసి్తంది. 

                                    వాతావరణ పీడనం 

ఏదైనా ఒక పర దేశంపై ఉనన వాయువుల పొర బరువున ఆ పర దేశానికి స్తంబంధించ్చన ‘వాతావరణ 
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పీడనం’ అంటారు. వాతావరణ పీడనానిన కొలిచే స్తధనం భారమిత్త. కాబటిూ  దీనిన భారమిత్త 

పీడనం అంటారు. భారమిత్తలో ప్దరస్త మటూ ం అకస్తాతిగా త్గగ డం తప్న రాకన 

తెలుపుతంది. అదేవిధంగా భారమిత్తలో ప్దరస్త మటూ ం పరగడం పర శాంత్ వాతావరణానిన 

తెలుపుతంది. 

స్తముదర మటూ ం వదీ స్తమానయ (లేదా) ప్ర మాణిక వాతావరణ పీడనం ఉననపుుడు ప్దరస్త మటూ ం 

ఎతి 760 మి.మీ. లేదా 29 అంగుళాలుగా ఉంటంది. భారమిత్తలో ప్దరస్త మటూ ం 760 

మి.మీ. ఉననపుుడు వాతావరణ పీడనం 1013.2 మిలీల బారుల గా ఉంటంది. ప్దరస్త మటూ ం 

ఎతి 3 మి.మీ. అయితే అది 4 మిలీల బారల  వాతావరణ పీడనానికి స్తమానం. 

 

వాతావరణ పీడనాన్ని ప్ర భావితం చేసే అంశాలు: 

ఎత్తు  

భూమి ఆకరష ణ శకిి వలల  వాతావరణం కింది పొరలు దటూ ంగా ఉండి అధిక పీడనం కలిగిసి్తయి. 

కాబటిూ  భూ ఉపరిత్లం నంచ్చ పైకి వళ్లల  కొదీీ పీడనం త్గుగ తంది. పర త్త 10 మీటరల  ఎతిక ఒక 

మిలీల బారు చొపుున (లేదా) 300 మీటరల క 34 మిలీల బారల  పీడనం త్గుగ తంది. 

ఉషో్ణగ్ర త 

వేడెకిిన గాలి వాయకోచ్చంచ్చ తేలికగా ఉంటంది. చలల టి గాలి స్తంకోచ్చంచ్చ ఎకివ బరువుగా 

ఉంటంది. ఉషో్ణగర త్ పరిగితే పీడనం త్గుగ తంది. ఉషో్ణగర త్ త్గిగ తే పీడనం పరుగుతంది. 

ఉషో్ణగర త్, పీడనం విలోమ స్తంబంధానిన కలిగి ఉంటాయి. 

నీటి ఆవిరి 

పొడి గాలి కంటే నీటి ఆవిరి తేలికగా ఉంటంది. కాబటిూ  వాతావరణంలో నీటి ఆవిరి పరిమాణం 

ఎకివైతే పీడనం త్గుగ తంది. 

 

పీడన మేఖలలు 

కిష త్తజ స్తమాంత్రంగా భూమి ఉపరిత్లంపై వివిధ పీడన మేఖలలు ఏరుడాాయి. అధిక, 
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అలుపీడన మేఖలలు ఒకదాని త్రాాత్ ఒకటిగా ఏరుడాాయి. భూగోళంపై మొతి్ం 7 పీడన 

మేఖలలు ఉనానయి. 

 

భూమధ్యరేఖ అలపపీడన మేఖల 

ఇది 10° ఉతి్ర అకాష ంశం నంచ్చ 10° దకిష ణ అకాష ంశాల మధయ విసి్తరించ్చ ఉంది. ఇది అధిక 

ఉషో్ణగర త్ల వలల  ఏరుడింది. దీనిన నిరాాత్ మండలం, డోల్డర మ్, పర శాంత్ మండలం అని కూడా 

అంటారు. ఈ మేఖలలో సూరయకిరణాలు నిటూ నిలువుగా పర స్తరించడం వలల  రోజూ స్తయంత్ర ం 

ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వరష ం కరుసి్తంది. ఈ విధమైెన వరష ప్తానిన ‘స్తంవహన 

వరష ప్త్ం’ అంటారు. 

 

ఉప్ ఆయనరేఖ అధిక పీడన మేఖల 

ఇది 23½° ఉతి్రారధ గోళం నంచ్చ 35° దకిష ణారధ  గోళంలో విసి్తరించ్చ ఉంది. భూమధయేఖ నంచ్చ 

పైకి తేలి వచేి వాయువులు స్తంకోచ్చంచ్చ ఇది ఏరుడుతంది. ఈ మండలానిన ‘నిమజి్జత్ 

మండలం’ అంటారు. 

ఉప ధ్రర వ అలు పీడన మేఖల (లేదా) స్తమశీతోషో్ అలుపీడన మేఖల 

ఈ మేఖలలు 45° - 66½° అకాష ంశాల మధయ, పశ్చిమ పవనాలు, ధ్రర వ పవనాలు మధయ 

భాగంలో ఏరుడతాయి. ఉప ఆయనేఖ అధిక పీడన మేఖల నంచ్చ వచేి వేడి గాలులు ధ్రర వ 

అధిక పీడన మేఖల నంచ్చ వీచే చలల  గాలులు అవిస్తరణం చందడం వలల  అలుపీడన మేఖల 

ఏరుడుతంది. 

 

ధ్రర వ అధిక పీడన మేఖల 

ఇది 75° నంచ్చ 90° అకాష ంశాల మధయ, అత్తశీత్ల ప్ర ంత్ం, అధిక గురుతాాకరష ణ బలాలు 

పనిచేయడం వలల  ధ్రర వ ప్ర ంతాలోల  అధిక పీడన మేఖలలు ఏరుడతాయి. ఈ ప్ర ంత్ంలో 

సూరయకిరణాలు ఏటవాలుగా పర స్తరించడం వలల  అధిక పీడనాలు ఏరుడతాయి. 
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పీడన ప్ర వణత 

ఒక పర మాణ వైశాలయం ఉనన భూభాగంపై పీడనంలో కలిగే మారుు ేటన ‘పీడన పర వణత్’ 

అంటారు. 

 

ముఖ్యంశాలు 

 సూరయ గమనానిన బటిూ  అలు, అధిక పీడన మేఖలలు ఉతి్రం వైపు, దకిష ణం వైపు 

జరుగుతూ ఉంటాయి. 

 భూగోళంపై ఇపుటి వరక నమోదైన అధిక వాతావరణ పీడనం 1083.3 మిలీల  బారుల . 

1963 డిసంబర్ 31న సైబీరియాలోని అగాటా వదీ దీనిన గురిించారు. 

 1979 అకోూ బర్ 12న మెరియానా దీాప్లోల  ‘టిప్’ అనే చకర వాత్ంలో గురిించ్చన అత్యలు 

వాతావరణ పీడనం 870 మిలీల బారుల . 

 పర పంచపటంలో స్తమానమైెన పీడనం ఉనన పర దేశాలన కలుపుతూ గీసిన ేఖలన 

‘స్తమభార ేఖలు’ అంటారు. ఇవి వేస్తవిలో భూభాగంపై ఉతి్ర దిశక, స్తముదర ంపై దకిష ణం 

వైపు వంగి ఉంటాయి. 

 శీతాకాలంలో స్తమభార ేఖలు భూమి మీద దకిష ణం వైపు స్తముదర ం మీద ఉతి్రం వైపు వంగి 

ఉంటాయి. 
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