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చక్ర వాతాలు (లేదా) తుపానులు 

టో్రపో ఆవరణంలో సంభవంచే అతి తీవర మైన వాతావరణ అలజడులనే చక్ర వాతాలు లేదా తుపానులు అంటారు. ఇవ 

ఏరపడే పార ంతాలను బటి్ట, వీట్టని రండు రకాలుగా వభజిసా్తరు. అవ.. ఆయనరేఖా చక్ర వాతాలు. సమశీతోష్ణ  మండల 

లేదా వాతాగ్ర  చక్ర వాతాలు. ఆయనరేఖా చక్ర వాతాలు.. ఉతా్ర, దకి్షణారధ  గోళాలోో 5 నుంచి 30 డిగ్రర ల అకిాంశాల మధ్య 

సముదర  పార ంతాలోో సంభవసా్తయి. సమశీతోష్ణ  మండల చక్ర వాతాలు.. 40 నుంచి 60 డిగ్రర ల అకిాంశాల మధ్య ఉతా్ర, 

దకి్షణారధ  గోళాలోో ఖండ, సముదర  భాగాలపై ఏరపడతాయి. సముదార లపై ఏరపడిన ఆయనరేఖా చక్ర వాతాలు తీరానిి 

దాట్ట, ఖండాల మీదకు ప్ర యాణంచినప్పపడు వేగ్ంగా బలహీన ప్డతాయి. ఆయనరేఖా చక్ర వాతాలతో పోల్చితే 

సమశీతోష్ణ  మండల చక్ర వాతాల వసా్తరణ ం చాలా ఎకుువ. ఇవ 400 నుంచి 1000 క్షలోమీటరో వాయస్తనిి క్ల్చగి 

ఉంటాయి. సమశీతోష్ణ  మండల చక్ర వాతాలు.. ప్శ్చిమ ప్వనాల ప్ర భావం వలో ప్శ్చిమం నుంచి తూరుపనకు 

ప్ర యాణసా్తయి. నిరి్దషి్మైన గ్మన మారాాలుండటం వలో సమశీతోష్ణ  మండల చక్ర వాతాలను తేల్చక్గా ప్సిగ్టివచ్చి. 

ఇవ ప్ర ధానంగా అమర్దకా, వాయువయ, ప్శ్చిమ ఐరోపాల శీతోష్ణ సిితిని వశేష్ంగా ప్ర భావత్ం చేసా్తయి. ఇవ ఏడాదంతా 

ఏరపడినప్పట్టకీ.. శీతాకాలంలో మాతో్ం బలంగా ఉంటాయి. అందువలో అమర్దకా, వాయవయ ఐరోపాలో శీతాకాలం 

శీతోష్ణ సిితి సంకిుభిత్ంగా ఉంటంది. 

ఆయనరేఖా చక్ర వాతాలు: 

ఆయనరేఖా చక్ర వాతాల ప్వనాలు గ్ంటకు 120 నుంచి 200 క్షలోమీటరో వేగ్ంతో వీసా్తయి. వీట్టక్ష నిరి్దషి్ గ్మన 

మారాాలుండవు. కాబటి్ట వీట్టని ప్సిగ్టిడం చాలా క్షి్ం. ఉదాహరణకు బంగాళాఖాత్ంలో ఏరపడిన ఆయనరేఖా 

చక్ర వాతాలు వవధ్ దిశలోో ప్ర యాణసా్తయి. నాగ్ప్టిం వది తీరానిి దాటతుందనుకుని వాయుుంండం..వేగ్ంగా 

దిశను మారుికుంటూ..ఒడిశా, ప్శ్చిమ బంగాల్వైప్ప ప్ర యాణంచి చివరకు బంగోాదేశ్ తీరానిి దాట్టన సందరాాలు 

కూడా ఉనాియి. ఆయనరేఖా చక్ర వాతాలను సి్తనిక్ంగా వవధ్ పేరోతో పిలుసా్తరు అవి...  

క్రేబియన్ సముదర ం - హర్దకేనోు 

దకి్షణ చైనా సముదర ం - టైఫూనోు 

ఆసి్ట్ేల్చయా తీరం - వలో్ల వలో్ల 
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ఫిల్చపైపన్ సముదర ం - బాగ్రలు 

జపాన్ సముదర ం - కైఫూలు 

బంగోాదేశ్ తీరం - ుంర్దంద్లు 

భారత్ తీరం - తుపానులు/చక్ర వాతాలు 

 

వాతాగ్ర  చక్ర వాతాలు: 

ఆయనరేఖా, సమశీతోష్ణ  మండల చక్ర వాతాల నిరాాణం, ఆవరాావ ప్ర క్షరయలో ుంణాత్ాక్ వయతాయసం ఉంది. ఉనిత్ 

అకిాంశాలోో వీచే శీత్ల, శుష్ు తూరుప ప్వనాలు.. మధ్య అకిాంశాలోో వీచే క్హోష్ణ , ఆరిే ప్శ్చిమ ప్వనాలతో అభిసరణం 

చందటం వలో సర్దహదిు మండలాలోో వాతాగార లు ఏరపడతాయి. ఈ వాతాగ్ర  మండలం వంబడి శీత్ల తూరుప 

ప్వనాలు-క్హోష్ణ  ప్శ్చిమ ప్వనాల మధ్య శకి్ష మారక్ం జరుుంతుంది. శకి్ష మారక్ం సందరాంగా వాతాగార ల వంబడి 

చక్ర వాతాలు ఏరపడతాయి. కాబటి్ట వీట్టని వాతాగ్ర  చక్ర వాతాలని కూడా పిలుసా్తరు. అధిక్ ఉష్ణణ గ్ర త్, ఆరిేత్ క్ల్చగిన 

వాయురాశులు.. చాల్చనంత్ కొర్దయాల్చస్ బలం ఉని ప్ర దేశాలోో.. ఆయనరేఖా చక్ర వాతాలు ఏరపడతాయి. క్నీసం 20 

డిగ్రర ల సెల్చియస్ ఉప్ర్దత్ల ఉష్ణణ గ్ర త్ ఉని ఆయనరేఖా సముదర  వాయురాశుల వలో ఈ చక్ర వాతాలు సంభవసా్తయి. 

భూమధ్యరేఖకు ఇరువైప్పలా 5 డిగ్రర ల ఉతా్ర-దకి్షణ అకిాంశాల పార ంత్ంలో సముదర  భాగాలపై ఆరిే 

వాయురాశులునిప్పట్టకీ... కొర్దయాల్చస్ బలాలు చాల్చనంత్గా లేక్పోవడంతో చక్ర వాతాలు ఏరపడవు. 30 డిగ్రర ల 

ఆవల్చ పార ంతాలోో.. ఉష్ణణ గ్ర త్ చాల్చనంత్గా లేక్పోవడం, వాయురాశుల ఆరధ ేత్ త్కుువగా ఉండటంతో చక్ర వాతాలు 

సంభవంచవు. 

బలమైన గాలులు: 

చక్ర వాతాలను నిరాాణప్రంగా ప్ర్దశీల్చసా్ట్.. సమశీతోష్ణ  మండల చక్ర వాత్ పార ంత్మంతా అలజడితో కూడిన వాతావరణం 

ఉంటంది. అధిక్ వరిపాత్ం, బలమైన గాలులు వలయాకారంలో వీసా్ంటాయి. ఆయనరేఖా చక్ర వాతాల కేందర  భాగానిి 

‘నేతో్ం’ (eye) అని అంటారు. నేతో్ భాగ్ంలో వాతావరణం ప్ర శాంత్ంగా ఉంటంది. బాహయ నేతో్కుడయ పార ంత్ంలో 

వాతావరణం అత్యంత్ సంకిుభిత్ంగా ఉంటంది. కి్షతిజ సమాంత్ర త్లంలో ఆయనరేఖా చక్ర వాత్ం శంఖం రూప్ంలో 

ఉంటంది. ఇది సముదర మటిం నుంచి స్మారు 7 క్షలోమీటరో ఎతాు వరకు వాయపించి ఉంటంది. 

వరా్షలు.. విధ్వంసం: 
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బంగాళాఖాత్ంలో సి్తనిక్ంగా ఏరపడే అలపపీడన ద్రర ణులు.. క్ర మంగా బలప్డి, వాయుుంండాలుగా మార్ద.. చివరకు 

చక్ర వాతాలవుతాయి. నవంబర్, డిసెంబర్లలో సగ్టన 4-5 తుపానులు భారత్దేశ తూరుప తీరానిి తాకుతాయి. 

వీట్ట ప్ర భావం వలో తూరుప తీరంలో వసా్తరంగా వరిాలు కురుసా్తయి. వధ్వంస్తనీి సృషి్టసా్తయి. భారత్దేశం 

ఎదుర్ుంటని ప్ర క్ృతి వైప్రీతాయలోో.. ఆయనరేఖా చక్ర వాతాలు ముఖయమైనవ. చక్ర వాత్ం ఒక్ పార ంతానిి 

సమీపిసా్నిప్పపడు.. ఆ పార ంత్ంలో అక్స్తాతాుగా పీడనం కిీణసా్ంది. ఉప్ర్దత్ల ఉష్ణణ గ్ర త్లు పరుుంతాయి. ఒక్ుస్తర్దగా 

ప్వన దిశలు మార్దపోతాయి. బంగాళాఖాత్ంలో అలపపీడన ద్రర ణులు.. క్ర మంగా వాయుుంండాలు, చక్ర వాతాలుగా 

రూపందటానిి.. ఇన్శాట్ ఉప్గ్ర హ ఛాయా చితోాల దావరా మనం చూసా్తనే ఉనాిం. వాతావరణ నిప్పణులు వీట్ట 

గ్మన దిశలను నిరంత్రం అంచనా వేసా్త... ఇవ ఎక్ుడ, ఎప్పపడు తీరానిి  దాటే అవకాశముంద్ర వవర్దసా్త.. 

హెచిర్దక్లు జారీ చేసా్తరు. 
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