
 

Telangana History in Telugu   SSC CGL Previous Papers  TSPSC Group II Study Material  

పవనాలు 

కి్షతిజ సమాంతరాంగా వీచే గాలిని ‘పవనాం’ అని, నిలువుగా లేదా ఊర్వముఖాంగా వీచే గాలిని 

‘గాలి పర వాహాం’ అని అాంటారు. గాలి వీచే దిక్కుని బటి్ట పవనాలక్క నామకరణాం చేస్తార రు. 

ఉదాహరణక్క తూరుు నాంచి వీచే పవనాలన తూరుు పవనాలని, పశ్చిమాం నాంచి వీచే 

పవనాలన పశ్చిమ పవనాలని, ఈశానయాం నాంచి వీచే పవనాలన ఈశానయ పవనాలని 

పిలుస్తార రు. పవన వేగానిి ‘ఎనిమోమీటర్’తో, వీచే దిక్కున పవన సూచి అనే పరికరాంతో 

కొలుస్తార రు. పవన వేగానిి గాంటక్క మైళ్ల లో లేదా క్షలోమీటరల లో కొలుస్తార రు. 

పవన చలనాలను పర భావితం చేసే అంశాలు 

పీడన పర వణత బలాలు: కి్షతిజ సమాంతర పీడన వయత్యయసాం వలల  ఈ బలాం జనిస్ర ాంది. ఈ బలాం 

అధిక పీడన ప్ర ాంతాం నాంచి అలుపీడన ప్ర ాంత్యల వైపు పనిచేస్ర ాంది. పీడన మరుున 

అనసరిాంచి పవన దిశ ఉాంటాంది. పవన దిశ సమభార రేఖలక్క లాంబాంగా ఉాంటాంది. 

కొరియాలిస్ బలం: భూభ్ర మణాం వలల  పవనాలు పీడన పర వణతన అనసరిాంచి సమభార 

రేఖలక్క లాంబాంగా పయనిాంచక్కాండా అపవరత నాం చాందుత్యయి. భూభ్ర మణాం వలల  జనిాంచే ఈ 

మరుునే కొరియాలిస్ బలాం అాంటారు. 

ఒక చోట నాంచి మరో చోటక్క స్తావభావికాంగా కదులుతుని పర తి వస్ర వు ఉతర రార్ గోళ్ాంలో 

దాని క్కడి పకుక్క, దకి్షణార్ గోళ్ాంలో దాని ఎడమ పకుక్క వాంగి కదులుతుాంది. దీనేి 

కొరియాలిస్ బలాం అాంటారు.  - ఫై 

ఘర్ష ణ బలాలు: ఎగుడు దిగుడుగా ఉాండే భూ ఉపరితలాం పవనాల గమనానిక్ష నిరోధాం 

కలిగిస్ర ాంది. దీనేి ఘరిణ బలాం అాంటారు. ఈ ఘరిణ బలాం పవనాల దిశన, వేగానిి 

పర భావితాం చేస్ర ాంది. సమతలాంగా ఉాండే సముదార ల మీద ఘరిణ తక్కువగా ఉాండటాం వలల  

పవనాలు వేగాంగా, ఎలాాంట్ట ఆటాంకాం లేక్కాండా పర యాణిస్తార యి. 

 అపకంద్ర  బలాలు: ఒక కాందర ాం చుటి్ట వరుత లాకారాంలో భ్ర మాంచే వస్ర వున కాందార నిక్ష దూరాంగా 

www.R
ec

ru
itm

en
tto

pp
er

.co
m

http://www.recruitmenttopper.com/telangana-charitra/
http://www.recruitmenttopper.com/ssc-cgl-previous-papers-pdf-download/
http://www.recruitmenttopper.com/tspsc-group-2-syallabus-study-material-in-telugu/
http://www.recruitmenttopper.com/


 

Telangana History in Telugu   SSC CGL Previous Papers  TSPSC Group II Study Material  

నెటి్ట అపకాందర  బలాం ఆ వస్ర వు గమన వేగాంపై ఆధారపడి ఉాంటాంది. పవనాలు అపవరత నాం 

చాందినపుుడు అపకాందర  బలాలు అధికమవుత్యయి. పవన వేగాం ఎక్కువైనపుుడు అపకాందర  

బలాలు కూడా పరుగుత్యయి. 

పవనాల వరీ్గకర్ణ: పవనాల వేగాం, అవి వీచే దిశ, వీచే కారణాం లాాంట్ట అాంశాల ఆధారాంగా 

పవనాలన మూడు రకాలుగా విభ్జిస్తార రు. అవి:  

 1. పర పాంచ పవనాలు  

 2. రుతుపవనాలు 

 3. సా్తానిక పవనాలు 

  

పర పంచ పవనాలు 

పర పాంచ పీడన మేఖలలో నిరాంతరాయాంగా, కర మబద్ాంగా వీచే గాలులన పర పాంచ పవనాలు 

అాంటారు. ఇవి మూడు రకాలు. అవి.. 

 ఎ. వాణిజయ పవనాలు 

 బి. పశ్చిమ పవనాలు 

 సి. ధ్రర వ పవనాలు 

 వాణిజ్య పవనాలు: వీట్టనే వాయప్ర పవనాలని అాంటారు. ఇవి ఉతర ర, దకి్షణ ఉప ఆయనరేఖా 

అధిక పీడన మేఖలల నాంచి భూమధయరేఖ అలుపీడన మేఖలల వైపు వీస్ర ాండటాం వలల  వీట్టని 

ఈశానయ వాయప్ర పవనాలని, ఆగ్నియ వాయప్ర పవనాలని అాంటారు. పూరవకాలాంలో 

సముదర ాంపై వాయప్రాం కోసాం నాట పడవలు ఉపయోగిాంచేవారు. పడవలు పర యాణిాంచేాందుక్క 

ఈ పవనాలు ఉపయోగకరాంగా ఉాండటాం వలల  వీట్టక్ష వాయప్ర పవనాలని పేరు వచిిాంది. 

పశ్చిమ పవనాలు: వీట్టని పర తివాయప్ర పవనాలు అని కూడా అాంటారు. ఇవి 30°-40° ఉతర ర 

దకి్షణ అకిాాంశాల మధయ ఉాంటాయి. ఉప ఆయన రేఖా ప్ర ాంతాం నాంచి ఉప ధ్రర వప్ర ాంతాం వైపు 

వీస్తార యి. ఫరల్ సూతర ాం అనసరిాంచి ఇవి ఉతర రార్ గోళ్ాంలో నైెరుతి నాంచి దకి్షణార్ గోళ్ాంలో 

వాయవయాం నాంచి వీస్తార యి. అాంట్ట వాయప్ర పవనాలక్క వయతిరేక దిశలో ఇవి వీస్ర ాంటాయి. 
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అాందుక వీట్టక్ష పర తి వాయప్ర పవనాలు అని పేరొచిిాంది. విశాల భూ భాగాంపై వీస్ర ని ఈ 

పవనాలన ‘స్తాహస పశ్చిమ పవనాలు’ అని పిలుస్తార రు. 40 డిగ్రర ల దకి్షణ అకిాాంశాల మధయ భీకర 

శబద ాంతో లేచిపడే తరాంగాలతో భ్యాంకరాంగా వీచే ఈ పవనాలన గరిజ ాంచే నలభైలు అని 

పిలుస్తార రు. 

ధ్రర వ పవనాలు: వీట్టనే తూరుు పవనాలు  అాంటారు. ఉతర ర-దకి్షణ ధ్రర వాల నాంచి 

సమశీతోష్ణ మాండల అలుపీడన మేఖల వైపు వీచే పవనాలన ధ్రర వ పవనాలు అాంటారు. ఇవి 

ధ్రర వాలోల ని అధిక పీడన మాండలాం నాంచి ఉతర ర దకి్షణ ఉపధ్రర వ అలుపీడన మాండలాం వైపు 

వీస్ర ాంటాయి. ఫరల్ సూతర ాం అనసరిాంచి ఉతర రార్ గోళ్ాంలో ఈశానయాం నాంచి, దకి్షణార్గోళ్ాంలో 

ఆగ్నియాం నాంచి వీయడాం వలల  వీట్టక్ష ఈశానయ ధ్రర వ పవనాలని, ఆగ్నియ ధ్రర వ పవనాలని 

పేరొచిిాంది. 

పర పంచ పవనాల పర భావం: వాత్యవరణాంపై శ్చలావరణాం, జలావరణాం చూపే పర భావాం వలల  

పీడనాం, పవనాలోల  తేడాలు ఏరుడుతునాియి. పర పాంచ వాయపర ాంగా వేడిని, తేమన రవాణా 

చేయడాంలో పవనాలు కీలకప్తర  పోషిస్తార యి. అాందుక పర పాంచాంలో ఏ భాగాం కూడా ప్ర ణులు 

జీవిాంచలేనాంతగా వేడెకుదు లేదా చలల బడదు. అయితే ఈ పవనాలు పర పాంచమాంతటా వేడిని, 

తేమన సమాంగా పాంచడాం లేదు. అాందుక పర పాంచాంలో కొనిి ప్ర ాంత్యలు వేడిగా ఉాండగా 

మరికొనిి ప్ర ాంత్యలు శీతలాంగా ఉనాియి. కొనిి ప్ర ాంత్యలోల  అధిక వరిప్తాం సాంభ్విస్ర ాండగా, 

కొనిి ప్ర ాంత్యలు ఎడారులుగా ఉనాియి. 

  

రుతు పవనాలు 

భారతదేశాంలో వరిప్తాం పర ధానాంగా రుతుపవనాల వలల  సాంభ్విస్ర ాంది. రుతు పవనాలన 

ఆాంగల ాంలో ‘మన్సూన్’ అాంటారు.  మన్సూన్ అనే పదాం ‘మౌసమ్’ అనే అరబిక్ పదాం నాంచి 

వచిిాంది. భూమ, నీరు చలల బడటాం, వేడెకుడాంలో తేడాల వలల  రుతుపవనాలు ఏరుడత్యయి. 

ఆగ్నియ వాణిజయ పవనాలు భూమధయ రేఖన దాటడాంతో వాయవయ భారతాంలో 

రుతుపవనాలు ఏరుడ త్యయి. కొరియాలిస్ పర భావాం వలల  భారత దీవపకలుాంలో, పొరుగు 
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దేశాలోల  నైెరుతి రుతుపవనాలు ఏరుడత్యయి. శీత్యకాలాంలో పీడన మేఖలలు మరడాంతో 

ఈశానయ వాణిజయ పవనాలు భూమధయ రేఖన దాటత్యయి. కొరియాలిస్ పర భావాం వలల  ఇవి 

ఉతర ర, ఈశానయ ఆసి్ట్ేలియాలో వాయవయ రుతుపవనాలు అవుత్యయి.  

  

సా్థనిక పవనాలు 

సా్తానికాంగా ఉాండే ఉష్ణణ గర తలు, పీడనాలోల  తేడా వలల  సా్తానిక పవనాలు వీస్తార యి. ఇవి చాలా తక్కువ 

ప్ర ాంత్యనిి పర భావితాం చేస్తార యి. ఉష్ణ  సా్తానిక పవనాలు ఆ ప్ర ాంత ఉష్ణణ గర తలన పాంచుత్యయి. 

శీతల సా్తానిక పవనాల వలల  కొనిి సాందరాాలోల  పర భావిత ప్ర ాంతాంలోని ఉష్ణణ గర తలు ఘనీభ్వన 

సా్తానాం కాంట్ట తక్కువగా నమోదవుత్యయి. ఈ సా్తానిక పవనాలు ట్రర పో ఆవరణాంలోని దిగువ పొరలోల  

వీస్తార యి. కొాండ, లోయ పవనాలు, సముదర , భూ పవనాలు కూడా ఒక రకమైన సా్తానిక పవనాలే. 

వాత్యవరణాంలోని క్షాంది పొరలు వేడేకుడాం, చలల బడటాంలోని తేడాల వలల  ఏరుడే పీడన తేడాల 

వలల  ఈ పవనాలు ఏరుడత్యయి. 

 సా్తానిక పవనాలు రాండు రకాలు అవి: 

 

ఎ) ఉష్ణ  సా్థనిక పవనాలు 

ఫోన్: ఇవి ఆల్స్ పరవత్యల నాంచి సివటజ రాల ాండ్ వైపు వీచే వేడి, పొడి పవనాలు. వీట్ట ఉష్ణణ గర త 

15° సాంటీగ్నర డ్ నాంచి 28° సాంటీ గ్నర డ్ వరక్క ఉాంటాంది. ఇవి సా్తానిక వాత్యవరణాంపై తీవర  పర భావాం 

చూపుత్యయి. 

చినూక్: ఇవి అమరికా సాంయుకత  రాషి్ట్ేలు, కెనడా దేశాలోల ని రాకీ పరవత్యలక్క తూరుున 

ఏరుడే వచిని పొడి పవనాలు. ఇవి శీత్యకాలాంలో అధికాంగా వీస్తార యి. వీట్ట పర భావాం వలల  

పరవత్యలపై మాంచు కరుగుతుాంది. అాందువలల  వీట్టని ‘హిమభ్క్షక్ష’ అని పిలుస్తార రు. 

శాంతా అనాా: ఇది అమరికాలోని దకి్షణ కాలిఫోరిియాలో వీచే వేడి, పొడిగాలి చినూక్న పోలి 

ఉాంటాంది. ఈ పవనాల వలల  చటల  ఎాండిపోయే పర మదాం ఉాంది. శాాంత్య అనాిన పోలి ఉాండే 

వచిని పవనాలన జప్న్లో యమో అని, అరజ ాంటీనాలో ఆాండీస్ పరవత్యల మీదుగా వీచే 
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పవనాలన జాండా అని పిలుస్తార రు. 

సిరోకో: సహారా ఎడారి నాంచి మధయధరా సముదర ాం మీదుగా దకి్షణ యూరప్లోక్ష వీచే ధూళితో 

కూడిన వేడి, పొడి పవనాలన ‘సిరోకో’ అని పిలుస్తార రు. 

సిమూన్: ఆసియా, ఆఫ్రర కా ఎడారులోల  వీచే తీవర మైన వేడిపొడి గాలులన సిమూన్ అాంటారు. 

హర్మటన్: సహారా ఎడారిలో ఏరుడి ఆఫ్రర కా పశ్చిమ తీరాం మీదుగా వీచే వేడి, పొడి గాలులన 

హరమటన్ అాంటారు. 

నార్వెస్ట రుు : ఇవి నూయజిలాాండ్లో వీచే వచిని పొడి గాలులు. 

  

బి) శీతల సా్థనిక పవనాలు 

మిస్థట ాల్: ఆల్స్ పరవత్యల నాంచి ఫ్రర నస్ మీదుగా మధయధరా సముదర ాం వైపు వీచే శీతల 

పవనాలు మసి్తాేల్ గాలులుగా పేరొాందాయి. ఇవి రోమ్ లోయ దావరా వీస్తార యి. ఈ గాలులు 

చాలా చలల గా, పొడిగా ఉాంటాయి. 

బోరా: ఇవి యుగోస్లల వియా నాంచి ఏడిర యాట్టక్ సముదర ాం మీదుగా వీచే శీతల పవనాలు. ఇవి 

గాంటక్క 128 నాంచి 196 క్ష.మీ వేగాంతో వీస్తార యి. ఇవి వాత్యవరణానిి భ్యాంకరాంగా 

మరిడమే కాక్కాండా పాంటలక్క కూడా తీవర  నషి్ట్నిి కలుగజేస్తార యి. 

ప్యయనా: ఇవి ఆాండీస్ ప్ర ాంతాంలోని సా్తానిక శీతల పవనాలు. 

పంపెరొ: ఇవి దకి్షణ అమరికాలోని పాంప్ల ప్ర ాంతాంలో వేగాంగా వీచే శీతల ధ్రర వ పవనాలు. 
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