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HeḱeÀeµekeÀ ë meb®eeuekeÀ, otj Je cegkeÌle DeO³e³eve mebmLee, cegbyeF& efJeÐeeHeerþ,
efJeÐeeveiejer, cegbyeF& -400 098.

peevesJeejer 2022, cegêCe - 1

ÒeeO³eeHekeÀ megneme Hes[CeskeÀj
kegÀueiegª,
cegbyeF& efJeÐeeHeerþ, cegbyeF&

ÒeeO³eeHekeÀ jJeeRê o. kegÀuekeÀCeea ÒeeO³eeHekeÀ ÒekeÀeMe ceneveJeej
Òe-kegÀueieg©, meb®eeuekeÀ,
cegbyeF& efJeÐeeHeerþ, cegbyeF& otj Je cegkeÌle DeO³e³eve mebmLee, cegbyeF& efJeÐeeHeerþ, cegbyeF&



Devegke´ÀceefCekeÀe

ke´ÀceebkeÀ DeO³ee³e He=<þ ke´ÀceebkeÀ

1) nJeeceeve Meem_ee®es mJe©He Je J³eeHleer 01

2) meewj Tpee& DeeefCe leeHeceeve 50

3) JeeleeJejCeer³e Jee³egYeej 85

4) Jee³egjeMeer 118





GEOGRAPHY
M.A. Part – I; Semester I

102: Principles of Climatology
No. of Credits: 4; Contact Hours 60 + Notional Hours 60 =

Total hours 120

1. Unit – I (15 hours)
1.1 Nature and scope of Climatology
1.2 Relationship of Climatology with Meteorology
1.3 Structure and composition of Atmosphere
1.4 Weather elements and climatic controls

2. Unit – II (15 hours)
2.1 Insolation and heat balance of the Earth
2.2 Temperature - Vertical, horizontal and seasonal variations
2.3 Processes of heat energy transport
2.4 Inversion of temperature

3. Unit – III (15 hours)
3.1 Atmospheric pressure – vertical and horizontal distribution
3.2 General Circulation of atmosphere
3.3 Types of winds – Geotropic, Gradient and local winds
3.4 Modern views about space wind system, Tricellular meridional

circulation, Jet stream
3.5 Origin of Monsoon: classical and recent views

4. Unit – IV (15 hours)
4.1 Air masses: Origin, classification, types
4.2 Fronts: frontogenesis and frontolysis – classification of fronts
4.3 Extra-tropical cyclones: formation and impacts
4.4 Climatic Classification: Koppen and Thornthwaite, concept of water

balance problems and prospects

References:

1. Barry, R.S. & Chorley, R.J. (1971): Atmosphere, Weather and
Climate, ELBS, Methuen & Co. Ltd., U.S.A.

2. Griffiths, J.F.(1966): Applied Climatology-An Introduction, Oxford
University Press, London.

3. Lal, D.S.(1997):Climatology, Sharda Pustak Bhawan, Allahabad.

4. Mather, J. R.(1974): Climatology: Fundamentals and Applications,
McGraw Hill Book Co. New York.

5. McBoyle, G.(1973): Climate in Review, Houghton Mifflin Co.,
Boston.

6. Subrahmanyam, V.P.(ed)(1983):Contribution to Indian Geography,
Heritage Publishers, New Delhi , a) Vol. III - General Climatology b)
Vol. IV-Applied Climatology



7. Harp, H.J. and Trinidade, O.D. (eds) (1990): Climate and
Development, Springer Verlag, U.S.A.

8. Oliver, J.E. and Hidose, J.J. (1984): Climatology - An Introduction,
Charles and Merrill, U.S.A.

9. Robinson, P.J. and Hendersen-Sellers, A.(1999): Contemporary
Climatology, Pearson Education, London

Further Reading:

1. Bhutani, Smita, Our Atmosphere, Kalyani Publishers, Ludhiana, 2000.

2. Critchfield, H.J., General Climatology, Prentice Hall, N.J., 1975.

3. Frederick K. and Edward J. Tarbuck, The Atmosphere: An
Introduction to Meteorology, Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New
Delhi, 1995.

4. Strahler, A.N., Modern Physical Geography, John Wiley and Sons,
New York, Singapore, 1987.

5. Trewartha, G.T., An Introduction to Climate, McGraw Hill, New
York, 1980, Fifth Edition (International Student Edition).

6. Lydolph, P.E., The Climate of the Earth, Rowman Nad Allanheld,
Totowa, New Jersey, 1985.

7. Rumney, G.R., Climatology and the World Climates, Macmillan,
London, 1968.

8. Thompson Russell D., Applied Climatology - Principles & Practice,
John Willey, New York, 1997.





  1 

१  
हवामान शा�ाच े�व�प व �या�ी 

PRINCIPLES OF CLIMATOLOGY 
घटक रचना   

१.० उि��्ये  

१.१ ��तावना 

१.२   हवामान शा�ाची �या�या, �व�प व �या�ी.  

१.३   हवामान शा� व मौसम िव�ान या�ंयामधील सबंंध  

१.४   वातावरणाची सरंचना व वातावरणाचे घटक  

१.५    हवा व हवामानाचे मूलभूत घटक व हवामानाचे िनय�ंक  

१.० उि��्य े 

आप�या सभोवताली असणा�या वातावरणाचा अ�यास हवामानशा�ात केला जातो. 
जागितक तापमान वाढीमळेु हवामानशा� हा िवषय अितशय मह�वाचा व जागितक मह�व 
�ा� झालेला आहे. मानवा�या अि�त�वािचच गभंीर सम�या जागितक तापमान वाढीने 
िनमा�ण केली आहे. या िवषयाचे �व�प व �या�ी आपण समजून घेऊ तसेच हवा व 
हवामानाचे घटक व िनय�ंक या�ंया मािहतीतून आप�याला भिव�यातील सम�येला 
आप�याला अिधक चागं�या �कार ेत�ड देता येईल. 

१.१ ��तावना 

 आपण प�ृवी�या प�ृभागावर रहातो. वातावरण ह े वायूचें आवरण सपूंण� प�ृवीचा 

सभोवताली आहे. आपण वातावरणा�या तळाशी प�ृवी�या पृ�भागावर रहातो. आप�याला, 
आप�या अि�त�वासाठी लागणार ेमूलभूत घटक आप�याला वातावरण परुिवते. उदा. हवा - 

�ाणवायू, पाणी - जल�क, शेती, वन�पती यांनाही पा�याची आव�यकता असते. �या 
आप�याला अ�न घटक व �ाणवायूचंा परुवठा करतात.  

१.२ हवामानशा� �या�या : 

हवामानशा� - Climatology हा श�द Klima व Logos या दोन �ीक श�दापंासून बनला 
आहे. Klima याचा अथ� प�ृवीचा उतार (Slope) असा आहे व �याचा सबंंध अ�व�ृांशी 
जोडला जातो. Lagos �हणजे अ�यास. �यामळेु हवामानशा� �हणजे हवामानाचा शा�ीय 
अ�यास.  
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एखा�ा िठकाणी असणारी हवामान ि�थती ही अ�व�ृाशी संबंिधत असते. �यामळेु जगा�या 
िविवध भागातील हवामाना�या िविवधतेचा अ�यास हवामानशा�ात केला जातो. 

िविवध तं�ानी केले�या हवामानशा�ा�या �या�या पढुील�माणे आहेत.  

१) C.S. Thornthwaite : 

कोण�याही िठकाणच ेहवामान ह ेप�ृवीचा प�ृभाग आिण वातावरण या�ंयामधील उ�णता व 
आ��ता या�ंया देवाणघेवाणीवर (Exchange) अवलंबून असते. �यामळेु एखा�ा िठकाणी 
असलेले हवामान �हणजे �या �देशाला िमळणारी उ�णता व आ��ता आिण �या �देशाकडून 
उ�सिज�त केली जाणारी उ�णता व आ��ता या�ंयामधील सतंलुन असते. थोड�यात 
हवामान (Climate) �हणजे एखा�ा �देशातील आ��ता व उ�णता याचें अंदाजप�क.  

२) G.F. Taylor : 

हवामान �हणजे एखा�ा �देशातील हवेची (weather) एकि�त ि�थती व हवा क� 
हवामानाचा घटक िकंवा भाग असते. थोड�यात हवा (weather) आिण हवामान (Climate) 
या�ंयाम�ये फ� काळाचा (Time) फरक आहे.  

३) Critchfield : 

प�ृवी आिण वातावरण या�ंयातील उ�णता व आ��ता याचंी देवाणघेवाण (Exchange) दीघ� 
काळ चालू रािह�यास िनमा�ण होणाया� ि�थतीस हवामान (climate) अस ेसबंोधले जाते.  

हवामान �हणजे केवळ हवे�या ि�थतीची सािं�यक�य सरासरी नाही. याम�ये 

वातावरणातील उ�णता, आ��ता आिण हवे�या हालचालीचा (वार)े सुदंर िमलाफ आढळून 
येतो.  

४) Trewartha 

एखा�ा िठकाणची दैनिंदन हवेची ि�थती (weather) आिण वातावरणाचे घटक याचंा 
दीघ�काळ झालेला प�रणाम �या िठकाण�या हवामान�ार े(Climate) िदसून येतो.  

हवामान �हणजे केवळ हवे�या ि�थतीची (weather) सरासरी नाही. �या �देशात ऋतनुसुार 

होणार ेबदल, दैनिंदन बदल हवामानची बदलती ि�थती, ह ेसव� ल�ात घेऊनच आप�याला 
�या �देशाचे हवामान (climate) �यवि�थत कळू शकते.  

हवामान�या (Climate) अ�यासात जरी सरासरीवर भर िदलेला असला तरी �याम�ये 

असलेले िवचलन, िविवधता आिण िवषमता (Extremes) हे ही ल�ात घेणे मह�वाचे आह.े  

५) Koeppe & De Long : 

हवामान (Climate) ही एखा�ा िठकाण�या हवे�या ि�थतीची दीघ�काळासाठीची सरासरी 

आहे. �याम�ये िविवध घटकाचंी सखोल मािहती, �या�ंयात होणार े बदल, िवषमता, 
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वारवंारीता, �मवारीता या सवा�चा सखोल िवचार केला जातो. तापमान आिण व�ृी�या 
�माणात वषा�नसुार कसा बदल होत जातो ह े ही पािहले जाते. थोड�यात हवामान ही 
हवे�या ि�थतीची सरासरी आहे.  

६) Kendrew : 

अनेक वषा��या हवे�या ि�थती�या आधार ेहवामान ठरिवले जाते. पण हे हवामान �यवि�थत 

समजून घे�यासाठी आप�याला तसेच हवे�या ि�थतीत होणार े बदल, ऋतूच� व इतर 
घटकही ल�ात घेणे अ�याव�यक आहे.  

७) Riley & Spolton : 

�या�ंया मते हवामानशा� हा हवे�या ि�थतीचा दीघ�काळासाठी केलेला अ�यास आहे.  

८) Austin Miller : 

शा�ा�या या (Climatology - हवामान शा�) शाखेत हवे�या ि�थती�या सरासरीचा 
अ�यास केला जातो.  

९) Amold Court : 

या�ंया मतानसुार हवामानशा� ह ेतीन आधिुनक शा�ाशंी सबंंिधत आहे.  

१) Statistics - स�ंयाशा� 

२) Meteorology - 

३) Geography - भूगोल  

�या�ंया मते ही ित�ही शा�े ही हवामानशा�ाची अप�ये आहेत.  

हवामान शा�ा�या अ�यासाची पाच िव�तारणारी �े�े पढुील�माणे आहेत.  

१) मानवाचे पया�वरण या ��ीने केलेला हवामानशा�ाचा अ�यास.  

२) सजीवाचे पया�वरण या ��ीने केलेला हवामानशा�ाचा अ�यास.  

३) प�ृवीची ऊजा� व आ��ता यामधील सतंलुन 

४) हवामान शा�ातील िस�ांत 

५) हवामानशा�ीय द�तऐवज (Records) 

 हवामान शा�ाचे �व�प �या�ी व उि�� े: 

जगा�या वेगवेग�या भागात वेगवेग�या �कारची हवामान ि�थती आढळते. हवामानशा�ात 
यामागची कारणे शोधून �याचे �प�ीकरण दे�याचा �य�न केला जातो.  
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�या िठकाणांचे ठरािवक वैिश�्यपूण� �थान, हवे�या ि�थतीतील बदलाची कारणे. �याचंा 
नैसिग�क वन�पत�वर होणारा प�रणाम व कोण�या िविवध �ि�यामंळेु �या �देशात िविश� 
�कारचे हवामान तयार झाले आहे.  

हवा (weather) आिण हवामान�या (climate) िविवध घटकाचंा मानवी समाजांवर होणारा 
प�रणामही हवामानशा�ात अ�यासला जातो.  

प�ृवी�या प�ृभागावर आढळणाया� हवामाना�या िवतरणावर प�रणाम करणाया� हवा / 
हवामाना�या िविवध घटकाचंा व िनय�ंकाचंा अ�यास हवामानशा�ात केला जातो.  

F.K. Hare या�ंया मते भूगोला�या अ�यासाचा म�ुय उ�ेश हा तापमान, आ��ता, पज�नय 
याचंा प�रणाम मानवी लोकसं�येचे िवतरण व मानवाचे िविवध �यवसाय या�ंयावर कसा 
होतो हे अ�यासणे हा आहे. मानवी वसाहती प�ृवी�या प�ृभागावर कोठे व का ि�थरावला 
याकडेही भूगोलत�ांनी ल� देणे आव�यक आहे.  

मानवा�या शरीरावर व मनावर हवामानाचा ��य� प�रणाम होतो. िपकाचंी, वन�पत�ची व 
वनांची वाढ हवामानशी िनगडीत आहे.  

 हवामानातील घटकांचा मानवी जीवनावर होणारा प�रणाम : 

हवा आिण हवामाना�या िविवध घटकाचंा मानवी जीवनावर खूप प�रणाम होतो. तापमान, 

वायभुार वाया�ची िदशा व वेग, आ��ता, ढगाचें �माण व व�ृी.  

१) तापमान : 

काही शा��ानंा अस ेवाटते क� उ�ण किटबंधीय देशामं�ये तापमान जा�त अस�यामळेु ते 
मागासलेले आहेत. सूय�िकरण या भागात लंब�प अस�याने अिधक उ�णता िनमा�ण 
करतात.  

 

सूय� िकरणे आप�या पेश�ना उ�ेिजत करतात व �यामळेु सूय��काश आप�यासाठी उ�म 
आहे. पण सूय��काशाची ती�ता खूप वाढली तर आप�या पेश�ना इजा होऊ शकते. 
(सूया�चा ताप जा�त झा�यास सन��ीक होऊ शकतो.) 
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उ�ण कटीबंधीय �देशात, उ�हा�यात सूय� िकरणांची ती�ता आप�या शरीरा�या गरजेपे�ा 
खूपच जा�त असते. याचा ��य� प�रणाम तेथील लोका�ंया आरो�यावर व �या�ंया 
काय��मतेवर होतो. �याउलट जगातले जवळ जवळ सव�च मोठे औ�ोिगक देश हे 
समशीतो�ण किटबंधात आहेत. या समशीतो�ण किटबंधात सरासरी वािष�क तापमान समुार े

११० से असते तर उ�हा�यातील सरासरी तापमान १८० से. असते. उदा. �यूयॉक� , 

लंडन, पॅ�रस इ. मह�वा�या महानगरामधील सरासरी तापमान.  

२) आ��ता सापे� आ��ता : 

तापमान व सापे� आ��ता जा�त अस�यास हवा (weather) दमट असते. अशा हवेचा 
िवप�रत प�रणाम आप�या �ाकृितक व मानिसक काय��मतेवर होतो.  

िहवा�यातील अितशय कोरडी हवा आप�या शरीराला घातक असते. आपले शारी�रक 
�वा�थ व काय��मता या तापमान व आ�तेशी सबंंिधत आहेत.  

३) जोरदार वार े- वादळे : 

�ितकूल हवामान ि�थतीतही स�ंकृती व समाजाचा िवकास झालेला आढळतो. उदा. 

इं�लंड, �ा�स, जम�नी, जपान व सयं�ु स�ंथानाचा काही भाग हे औ�ोिगक��्या 
िवकिसत आहेत. या �देशातील लोकानंी शा� व तं��ाना�या मदतीने भयानक वादळे व 
इतर हवामानीय आप�ी या�ंयावर यश�वीपणे मात केली आहे. (गरज ही शोधाची जननी 
आहे) 

मदृा, िपके, �यापार, िविवध आजार, मानवाची काय��मता आिण आरो�य अस ेअनेक घटक 
हवामानाशी सबंंिधत आहेत.  

हवामानातील बदलानसुार जिमनीचे �व�पही बदलते. नैसिग�क वन�पती, झाडे या�ंयाम�ये 

हवामान �कारांनसुार बदल झालेले आढळतात. या बदलामंळेुच (Adoptations) झाडानंा, 
वन�पत�ना �ितकूल हवामान प�रि�थतही तग धरता येतो. �याचंी वाढ होते.  

जगात सव�� हवामान सारखे नाही �यामळेु वेगवेग�या �देशामं�ये वेगवेग�या �कारची 

उ�पादने आढळतात. उदा. चहा, रबर, कोको व कॉफ� ही िपके उ�ण किटबंधात घेतली 

जातात, कारण �या�ंया वाढीसाठी जा�त तापमानाची, उबदार हवामानाची गरज असते.  

पण या उ�पादनांची मागणी समशीतो�ण किटबंधातील िवकिसत देशाकंडून अिधक आह े
�यामळेु जागितक �यापाराचा िवकास झाला आहे. थोड�यात िविवध हवामानामळेु िपकां�या 
उ�पादनाचे �देश व �या�ंया मागणीचे �देश वेगळे आहेत. या दो�ही �देशामंधील दवुा 
�यापारा�ार े साधला गेला आहे. हवामानशा�ाशी सबंंिधत मह�वाचे म�ेु पढुील�माणे 
आहेत.  
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१)  एल िमनो (El Nino) हा सागर�वाह �किचत काही वषा�नी वाह� लागतो. पण �या वष� 
हा �वाह वाहतो �या वष� मा�सून�या पावसाचे �माण कमी होते.  

२) जगातील प�रस�ंथा या �या हवामान ि�थतीशी िकंवा �देशातील हवामाना�या 
वग�करणाशी सबंंिधत आहेत.  

३)  बदल�या हवे�या ि�थतीनसुार प�रस�ंथामं�ये बदल झालेले आढळून येतात.  

४)  जगातील कोण�याही दोन िठकाणामंधील हवामान सारखे नसते. पण हवामानाचा 
अ�यास करणे सोपे �हावे यासाठी काही िनवडक मह�वा�या गणुधमा��या आधारे 
जगातील हवामान �देशाचें वग�करण केले जाते.  

५)  सगंणकाचे (Computer) तं��ान व आधिुनक सगंणक �णाली (Softwares) याचंा 
वापर क�न हवामानशा�ाचा अ�यास केला जातो. उप�हा�ंार े िमळाले�या मािहतीचे 
शा�ीय प�तीने िव�ेषण क�न ि�थतीचा आगावू अंदाज करणे श�य झाले आहे.  

हवामानशा�ाच ेउपिवभाग : 

ि�चिफ�ड (Critchfield) या�ंया मते हवामानशा�ाचे तीन �मखु उपिवभाग आहेत.  

१) �ाकृितक हवामानशा� 

२) �ादेिशक हवामानशा� 

३) उपयोिजत (Applied) हवामानशा� 

१) �ाकृितक हवामानशा� (Physical Climatology) : 

तापमान, वायभुार, वारा, आ��ता, व�ृी व सौरउजा� ह ेहवा-हवामानाचे मूलभूत घटक मानले 
जातात. �ाकृितक हवामानशा�ात घटकामं�ये �देशानसुार (spatial) आिण कालानसुार 
(Temporal) कसे बदल होतात याचा अ�यास केला जातो. जगा�या िविवध भागात ह ेघटक 
वेगवेगळे का व कसे आहेत याचा अ�यास �ाकृितक हवामानशा�ात केला जातो.  

अ�व�ेृ, सम�ुसपाटीपासूनची उंची (Altitude) िकनाया�पासूनचे अंतर, �थािनक भू उठाव, 

प�ृभागाचे �व�प, वार ेइ. घटक हे हवा-हवामानचे िनय�ंक �हणून ओळखले जातात. या 
सवा�चा अ�यास तसेच िविवध �ि�या याचंा अ�यास �ाकृितक हवामानशा�ात केला जातो 
व जगा�या वेगवेग�या �देशातील हवामानामागची कारणे शोधली जातात.  

�ाकृितक हवामानशा� व Meteorology याचंा जवळचा सबंंध आहे. Meteorology म�ये 

रसायनशा�, भौितक शा�, वातावरणातील घडामोडी याचंा समावेश होतो व �यांचा 

प�रणाम प�ृवी�या प�ृभागावर, महासागरावंर व प�ृवीवरील सजीवावंर कसा होतो हे 
अ�यासले जाते.  
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२) �ादेिशक (Regional) िकंवा वण�ना�मक हवामानशा� : 

जगा�या िविवध भागामंधील हवामान व हवामान �देशांचे वग�करण यांचा �ादेिशक 
हवामानशा�ात अ�यास केला जातो.  

उपयोिजत (Applied) हवामानशा�ातील �ादेिशक सम�या व हवामानाचे �ाकृितक घटक 
या�ंयातील दवुा �ादेिशक हवामानशा�ा�ार े साधला जातो. �ादेिशक हवामानशा�ात 
िविवध �देशातील हवामान ि�थतीचा अ�यास केला जातो. �देशा�या �या�ीनसुार �ादेिशक 
हवामानचे तीन उपिवभाग केले जातात.  

अ) Macro Climate अित िव�ततृ �देशाचे हवामान 

ब) Meso Climate म�यम आकारा�या �देशाचे हवामान. 

क) Local Climate �थािनक हवामान. 

अ) Macro Climate अित िव�तृत �देशाचे हवामान : 

�ादेिशक हवामाना�या तीन उपिवभागातील हा िवभाग सवा�त मोठा आहे. �याला भौगोिलक 
हवामान िवभाग िकंवा भू हवामान (Geo Climate) असेही सबंोधले जाते. या �देशाचा 
िव�तार २० िक.मी. ते हजारो िक.मी. पय�त आह.े या �दशेाची �या�ी पूण� खडंाएवढीही 

असते. उदा. उ�र अमे�रका, दि�ण अमे�रका, आ��का, आिशया, ऑ��ेिलया इ.  

ब) Meso Climate म�यम आकारा�या �देशाचे हवामान : 

या हवामान �देशाचा आकार Macro हवामानापे�ा लहान असतो. याची �या�ी १०० मीटर 

ते २० िकलो मीटर पय�त असते. उदा. सुदंरबनचा ि�भजु �देश, गोदावरीचा ि�भजु �देश, 

कावेरी नदीचा ि�भजु �देश, का�मीर खोर,े तराई �देश इ.  

क) Local Climates �थािनक हवामान : 

या �ादेिशक हवामानची �या�ी समुार े१०० मीटस� ते १००० मीटस� असते. उदा. खेड्याचे 

हवामान, नागरी �देश, दलदलीचा �देश, वन �देश इ. �थािनक प�रि�थतीनसुार �यात 

बदल होऊ शकतात. उदा. िकनाया�वरील खेडे, खडंा�या अंतग�त भागातील खेडे िकंवा 
ड�गरमा�यावरील खेडे या िठकाणी वेगवेगळी हवामान ि�थती आढळेल.  

३) उपयोिजत हवामानशा� (Applied Climatology) : 

हवामानशा�ा�या या शाखेत हवामानशा�ातील आधिुनक मािहतीचा वापर समाजातील 
हवामानिवषयक िविवध �कारचे �� सोडिव�यासाठी िकंवा साधनसपं�ीचा अिधक चागंला 
वापर कर�यासाठी केला जातो. पया�वरण आिण जीवावरण सबंंधाचा िवचारही या शाखेत 
केला जातो.  
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हवामानशा�ाची ही उपयोिजत शाखा अस�यामळेु यात पढुील िविवध घटकाचंा सखोल 
अ�यास केला जातो.  

१) हवेचे �दषुण 

२) हवामान व शेती  

३) हवामान बदल  

४) उ�ोगधदंे 

५) वाहतूक व दळणवळण 

६) हवामान आिण घराचंी / इमारत�ची रचना - �थाप�यशा� 

७) पूर, आवत� यासार�या टोका�या हवामानशा�ीय आप�ी  

८) हवामान व आपले �वा��य / आराम (comfort) 

९) हवामान व आपले आरो�य 

१०) हवामान व करमणूक  

उपयोिजत हवामानशा�ात तीन उपिवभाग केले जातात हे आपण पािहले आहे. �यानंा 
पढुील नावानंीही ओळखले जाते.  

अ) भू हवामान (Geo climate) िकंवा भौगोिलक हवामान (Geographical climate) : 

साधारणत: मोठ्या �देशाचा व तेथील दीघ� काळासाठी�या हवामानि�थतीचा अ�यास या 
उपिवभागात केला जातो.  

ब) प�रि�थतीक� हवामान (Ecological Climate) : 

िविवध �देशातील वेगवेगळे पया�वरण व तेथील सजीव या�ंयावर होणारा हवामानाचा 

प�रणाम उदा. खाण, वने िकंवा कारखा�यातील प�रि�थतीक� हवामान.  

क) सू�म हवामान (Micro Climate) : 

अितशय छोट्या �देशातील िविवध घटकावंर हवामान घटकाचंा प�रणाम तपासणे याचा 
अ�यास या उपिवभागात केला जातो.  

हवामानशा�ा�या िवकासातील मह�वा�या घटना.  

वष� घटना 

400BC िहपो�ेटस ् (Hippocrates) यानंी हवामानाचा आरो�यावर होणारा प�रणाम 
यावर िववेचन केले.  

350BC हवाि�थती (weather) शा�ाब�ल अ�र�टा◌ॅटल यानंी �याचें िवचार माडंले.  
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1593 गॅलेिलओ (Galileo) यानंी पिहला तापमापक - Thermoscope शोधला.  

1662 �ािससं बेकन (Francis Bacon) यानंी वाया�ब�ल �याचें िवचार माडंले.  

1643 टो�रसेली (Torricelli) यानंी वायभुार मापकाचा शोध लावला.  

1664 पॅ�रसम�ये हवे�या ि�थतीचे (weather) िन�र�ण स�ु झाले.  

1668 हॅली (Halley) यानंी �यापारी वाया�चा नकाशा तयार केला.  

1714 पॅ�रनहैर (Fahrenheit) यानंी तापमान मोज�याची प�त शोधली.  

1735 �यापारी वार े(Trade winds) व प�ृवी�या प�रवलनाब�ल िलखाण केले.  

1736 स�िट�ेड �माण तापमान मोज�यासाठी वापर�यात आले.  

1783 केसाचंा वापर क�न आ��तामापक तयार कर�यात आला.  

1802 लेमाक�  (Lemark) व हॉवड� यांनी ढगाचें वग�करण कर�याची प�त सचुवली.  

1817 अले�झाडंर हबंो�ट (Humboldt) यांनी सरासरी वािष�क तापमान दश�िवणारा 
जगाचा नकाशा तयार केला.  

1825 ऑग�ट (August) यानंी आ��तामापक (Psychrometer) तयार केला.  

1844 को�रऑिलस (Coriolis) यांनी को�रऑिलस �ेरणेची सकं�पना माडंली.  

1845 बारचन (Barchan) यानंी व�ृीचे िवतरण दश�िवणारा जगाचा नकाशा तयार 
केला.  

1879 जागितक तापमान िवभागांचा नकाशा सपुन (supan) यानंी तयार केला.  

1892 उंचीवरील हवेचे गणुधम� समजून घे�यासाठी शा�ीय उपकरणे फु�या�या 
सहा�याने पाठिव�यात आली.  

1900 कोपेन (Koppen) यानंी हवामाना�या वग�करणाची सकं�पना माडंली.  

1902 ि�तताबंराचा (stratosphere) शोध लागला.  

1913 ओझोन�या थराचा शोध लागला.  

1918 (Bierknes) यानंी �वुीय सीमा िस�ातं (Polar Front Theory) माडंला.  

1940 जेट �वाहाचा शोध लागला.  

1960 सयं�ु स�ंथाने (U.S.D.) देशाने पिहला हवामान उप�ह सोडला. 

1985 ओझोन�या थराचे सरं�ण कर�यासाठी ि�हए�ना येथे प�रषद. 
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1987 CFC वर प�रषद - मॉिं�यल येथे 

1992 हवामान बदलावर �रओ येथे प�रषद 

1998 हवामान बदलावर - �योिट �ोटोकॉल 

2021 भारताचे तीन उप�ह हवे�या ि�थती�या न�दीसाठी (१) क�पना - १ (२)  
इनसॅट - 3A व (३) इनसॅट - 3D 

 हवामान आिण नैसिग�क वन�पती : 

वन�पत�ना / झाडानंा �ाणी व माणसा�माण ेएका िठकाणाव�न दसुया� िठकाणी जाता येत 
नाही. उदा. पाऊस आला तर कु�ा पळून जाईल. माणूस त�ं�ानाचा उपयोग क�न छ�ी 
उघडेल व पावसापासून आपला बचाव करले. पण झाडे असे काही क� शकत नाहीत. 

�यामळेु झाडे सभोवताल�या हवामानाशी, ऋतू बदलाशी जळुवून घेतात. हवामान 
�कारानंसुार �या�ंयाम�ये बदल झालेले आढळतात. उदा. समशीतो�ण किटबंधात िहमव�ृी 
होते �यामळेु �या �देशातील झाडा�ंया फा�ंा या जिमनी�या िदशेने झकुले�या आढळतात. 
(िहम झाडाव�न घस�न पडावे यासाठी) तर उ�ण किटबंधातील झाडा�ंया फा�ंा 
आकाशा�या िदशेने वाढताना िदसतात. (अिधक सयु��काश िमळावा यासाठी) वाळवटंातील 
झाडानंा काटे असतात. (पानावंाटे बा�फ�भवनाने पाणी िनघून जाऊ नये �हणून मोसमी 
�देशातील पानझडी व�ृाची पाने िहवा�यात गळतात.) याव�नच वन�पती या �या 
�देशातील हवामानाचे िनद�शक आहेत अस ेमानले जाते. (Indicator of Climate) 

वनामं�ये झाडांचे �माण अिधक असते. दाट झाडीमळेु सूय��काश अडवला जातो. पानावंाटे 
बा�पो�सन व �काश सं�ेषण होते. सौरऊजा� �यासाठी वापरली जाते. या सव� कारणामंळेु 
वन�या� �देशात बाजू�या �दशेापे�ा तापमान कमी असलेले आढळते. वनामं�ये तापमान 
क�ाही कमी असते.  

जोरा�या वाया�ला झाडामंळेु अडथळा िनमा�ण होतो. यामळेु नाजूक झाडाचें सरं�ण करणे, 
सपुीक जिमनीवर वाळवटंाचे आ�मण होऊ नये यासाठी वाया�ला अडथळा �हावा �हणून 
झाडे लावली जातात. �यानंा ‘Wind breakers’ असे सबंोधले जाते. वन�या� �देशात 
सापे� आ��ता जा�त असते. झाडामंळेु वाया�चा वेग कमी होतो.  

 हवामान व शेती : 

हवामान, अि�थर हवेची ि�थती (weather) म�ृा, नैसिग�क वन�पती,िपके, क�टक, जतूं व 
आजार या सवा�म�ये खूप जवळचा सबंंध आहे असे आढळले आह.े  

िपका�ंया वाढीसाठी सूय��काश हा सवा�त मह�वाचा घटक आहे. झाडा�ंया / िपका�ंया यो�य 
वाढीसाठी परुसेा सूय��काश िमळणे आव�यक आहे.  
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वेगवेग�या िपकां�या वाढीसाठी तापमान हाही मह�वाचा घटक आहे. सयुो�य तापमान 
असेल तर धा�य उ�पादन / पीक चागंले येते.  

पीक सुयो�य तापमान 

अननस २१० से 

नारळ २१० से 

मका >२१० से 

कापूस >१५० से 

उस >१५० से 

तादूंळ >१५० से 

िलंबू वग�य फळे >१५० से 

भाजीपाला >८० से 

गह� >३० से 

बटाटे १८० से. (३० - २८० से.) 

वेगवेग�या िपकांची तापमान, आ��ता व इतर हवे�या (weather) घटकाचंी गरज वेगवेगळी 

असते. हवामानशा�ातील आधिुनक उपकरणे, उप�ह, त�ाचें माग�दश�न याचा फायदा 
उपय�ु मािहती�या �व�पात शेतकया�ला होतो व �या मािहती�या आधार े कोणते पीक 
कधी �यायच े�यात काय बदल करायचे हे �याला समजते. भारत सरकारत�े अशी मािहती 
T.V. मोबाईल�ार ेशेतकया�ना पुरिवली जाते.  

दिहवर (Frost) ह े िपकानंा हानीकारक आहे. �यामळेु दिहवर नसेल अशा काळात िपके 
घे�यावर शेतकया�चा भर असतो.  

अवष�ण : 

हे शेतीसाठी खूप घातक आहे. सपूंण� पीक अवष�णामळेु न� होते. जा�त तापमान, वार ेव 
सापे� आ��ता कमी होणे या हवामानातील घटकाचंा अवष�ण ि�थती िनमा�ण हो�यास 
हातभार लागतो.  
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१.३  हवामानशा� (CLIMATOLOGY) व मौसम िव�ान 

(METEOROOGY) या�ंयामधील सबंधं 

सव� सजीवामं�ये मानव हा सवा�त बिु�मान मानला जातो. �याने िनसगा�तील िविवध 
�ि�याचें िन�र�ण केले. िनसग� िनयमाचंा अ�यास क�न मानवाने शा� िवकिसत केले. या 
शा�ाचा मानवाला उपयोग क�न घे�यासाठी तं��ान िवकिसत कर�यात आले. �हणजे 
शा� ह ेतं��ानाचा पाया आहे व तं��ान हा शा�ाचा माणसा�या फाय�ासाठी केलेला 
वापर आहे.  

मौसम िव�ान (Meteorology) व हवामानशा� (Climatology) हे दो�ही शा� िवषय 
वातावरणाशी सबंंिधत आहेत. वातावरणातील िविवध घटक आिण बदल �थानानसुार 
(Spatial) आिण काळानसुार (Temporal) याचंा अ�यास या शा�ामं�ये केला जातो.  

मौसम िव�ानात वातावरणाचे घटक आिण �ि�या वातावरणाचे �ाकृितक / काियक व 

रासायिनक गणुधम�, हालचाली व िविवध वातावरणीय �णा�या (systems) या�ंयातील 
पर�पर सबंंध याचंा शा�ीय �ि�कोनातून अ�यास केला जातो. याचा फायदा हवे�या 
ि�थतीचा अंदाज �य� कर�यासाठीही होतो. या �े�ात सतत सशंोधना�ार े िवकास होत 
असलेला िदसून येतो.  

हवामानशा�ात (climatology) मौसम िव�ानात उपल�ध झाले�या आधिुनक मािहतीचा 

उपयोग मानवा�या, �या�या �यवसायासंाठी तसेच पया�वरणासाठी केला जातो.  

मौसम िव�ान हवामानशा�ासाठी मजबूत शा�ीय पाया तयार करते. हवामानशा�ातील 
सशंोधनाला व नवीन सकं�पना राबिव�यासाठी या मािहतीचा उपयोग होतो. वातावरणात / 
हवामानात वेगाने बदल होत आहेत. हवामानाशी सबंंिधत सम�यावंर उपाययोजना करणे 
मौसम िव�ानातून िमळाले�या आधिुनक मािहतीमळेु सहज श�य होते. यामळेु मानवाचे 
जीवन ससु� होतेच पण पया�वरणाचेही संवध�न हो�यास मदत होते.  

�हणजेच वातावरणाशी सबंंिधत शा�ीय मािहतीचा �ोत �हणज े मौसम िव�ान 
(Meteorology) ही मािहती वातावरणाचे घटक तसेच वातावरणातील �ि�याशंी सबंंिधत 
असते.  

हवामानशा�ाला मानवा�या सिुवधासंाठी, �या�या �यवसायांना तसेच पया�वरणा�या 
सवंध�नासाठी या मािहतीचा फायदा क�न घेता येतो.  

भारतीय मौसम िवभाग Indian Meteorological ही भारतातील मौसम िव�ानाचा सखोल 
अ�यास व हवामानिवषय मािहतीचा साठा करणारी जनुी शासक�य स�ंथा आहे.  
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Meteorology - मौसम िव�ानाच े�व�प आपण समजून घेऊ : 

�ीक त�व�ानी अॅ�र�टॉटल (Aristotle) यानंी �या�ंया Meteorologica या Natural 

Philosophy वरील प�ुतकात इ.स. पूव� ३४० वषा�पूव� याचा �थम उ�लेख केलेला 
आढळतो.  

�या काळात आकाशात िदसणारी कोणतीही गो�, घटक िकंवा आकाशातून जिमनीकडे 
येणारा घटक हा ‘Meteors’ �हणून ओळखला जात होता. �यामळेु Meteorology या 
श�दाचा उगम �ीक भाषेतील ‘Meteoros’ या श�दापासून झाला आहे. याचा अथ� 
आकाशात उंचावर (High in the sky) असा आहे. आज आपण या स�ेंचा वापर बा� 

अवकाशातून, वातावरणातून वेगाने प�ृवीकडे येणाया� उ�केसाठी करतो.  

याच�माणे िहमकण व जलकण आकाशातून प�ृवीकडे येतात �यानंा ‘Hydrometeors’ असे 
सबंोधले आहे.  

‘Meteorologica’ या आप�या प�ुतकात अॅ�र�टॉटल यानंी वातावरणातील घडामोड�चे 
त�व�ाना�या ��ीने वण�न केले. खूप वषा�नतंर अॅ�र�टॉटल या�ंया िव�ा�या�ने ‘Book of 

Signs’ ह ेहवामानावरील प�ुतक िलिहले. याम�ये हवे�या (weather) सबंंिधत घटका�ंया 
आधार ेआगामी काळातील हवे�या ि�थतीचा अंदाज बाधं�याचा �य�न केला होता.  

�यानतंर समुार ेदोन हजार वषा�चा काळ असाच गेला. या �े�ात फारशी �गती झाली नाही. 
इ.स. १५०० म�ये गॅलेिलओ यानंी पिहला पा�याचा तापमापक तयार केला. तर इ.स. 
१६४३ साली टॉ�रसेली (Torricelli) यांनी वातावरणातील वायभुार मोज�यासाठी पाया�चा 
वायभुारमापक शोधून काढला.  
�यानतंर काही वषा�नी पा�कल (Pascal) व देकात� (Descartes) यानंी वायभुारमापक 
वाप�न उंचावर जाताना वायभुार कमी होत जातो ह े दाखवून िदले. इ.स. १६६७ म�ये 
रॉबट�  ह�क यानंी वाया�चा वेग मोज�यासाठी अॅिनमोमीटर ‘Anemometer’ हे उपकरण 
शोधून काढले.  

इ.स. १७१९ म�ये �ॅि�एल डॅिनउल पॅ�रनहेट (Gabriel Daniel Fahrenheit) यानंी 
तापमान मोज�यासाठी �माण िनि�त केले.  

इ.स. १७३५ म�ये हॅडली (Hadley) यानंी प�ृवी�या प�रवलनामळेु उ�ण किटबंधातील वार े
कसे वळतात हे दाखवून िदले.  

इ.स. १७४२ म�ये सेि�ययस (Celsius) यानंी तापमान मोज�यासाठी सेि�ययस �माण 
तयार केले �याचा वापर आपण स�या करतो.  

इ.स. १७५२ साली ब�जािमन �किलन यानंी आकाशात चमकणारी वीजेचे िव�तु �व�प 
जगासमोर आणले.  
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इ.स. १७८० साली Horace de Saussure यांनी घोड्यां�या शेपटी�या केसांचा वापर 
क�न हवेतील पा�याचा वाफेचे �माण - आ��ता मोज�यासाठी आ��तामापक तयार केला.  

या शा�ीय उपकरणाचंा िवकास झा�यामळेु हवामानशा�ाचे, वातावरणाचे सशंोधन 
करणाया� सशंोधकांना हवे�या (weather) िविवध घटकाचें अचूक मोजमाप करणे श�य 
झाले व �याचा फायदा सांि�यक�य िव�ेषणात व हवामानाचा अंदाज बाधं�यासाठी तसेच 
सशंोधनासाठीही झाला.  

इ.स. १७८७ Jacques Charles चा�स� यांनी तापमान व हवेचे घनफळ या�ंयातील सबंंध 
शोधून काढला.  

इ.स. १८२१ साली िविवध �कारची मािहती उपल�ध झा�यामळेु साधा हवाि�थतीदश�क 
नकाशा तयार कर�यात आला.  

इ.स. १८३५ म�ये को�रऑिलस (coriolis) यांनी वातावरणातील हालचाली-वार े यावर 
प�ृवी�या प�रवलनाचा कसा प�रणाम होते ते दाखवून िदले.  

इ.स. १८४३ साली ताराय�ंाचा शोध लागला. �याचा फायदा मौसम िव�ानाला खूपच 
झाला. ताराय�ंामळेु दूर�या �देशातील हवामानिवषयक मािहती ता�काळ िमळू लागली 
यामळेु जागितक �तरावर हवेची ि�थती दश�िवणार ेनकाश ेतयार करणे सोपे झाले.  

इ.स. १८६९ म�ये हवाि�थती दश�क नकाशावर समान वायभुार असणाया� िठकाणांना 
जोडणाया� समभार रषेा काढ�यात आ�या. इ.स. १९२० �या समुारास वायरुाशी (Air 

mass) व वायू सीमा (Fronts) या सकं�पना िवकिसत झा�या.  

इ.स. १९४० �या समुारास हवेचे (weather) िविवध घटक-तापमान, आ��ता, वायभुार 
अशा िविवध घटकाचंी मािहती उंची वरील वातावरणातून िमळिवणे गरम हवे�या फु�यामळेु 
(Hot air balloons) श�य झाले.  

ल�करी िवमानांना योगायोगाने उंचाव�न वेगाने वाहणाया� जेट �वाहाचंा शोध लागला.  

१९५० नतंर�या काळात सगंणका�ंया िवकासामळेु व आधिुनक तं��ानामळेु मौसम 
िव�ानातील सशंोधन व �गती वेगाने झाली.  

१९९० पासून डॉ�लर रडारचा वापर स�ु झा�यामळेु ती� गडगडाटी वादळाचीही सखोल 
मािहती िमळिवणे सहज श�य झाले.  

इ.स. १९६० म�ये वातावरणाचा अ�यास कर�यासाठी Tiros 1 हा पिहला उप�ह 
(weather satellite) सोड�यात आला.  

आज वेगवेगळे आधिुनक उप�ह हे वातावरणातील हवे�या िविवध घटकाचंी मािहती �चडं 
�माणावर परुवीत आहेत.  
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उप�ह छायािच�े (Satelite imageries) या वेगवेग�या �देशासंाठी व वेगवेग�या 
कालावधीसाठी उपल�ध आहेत. �रमोट सेि�सगं दूर सवेंदन व GIS या �े�ात भूगोल त�ांना 
�चडं वाव आहे. या उप�हाने पाठिवले�या �ितमा�ंया आधार े िवषयवार (Thematic) 
नकाशा तयार करणे कौश�याचे काम आह.े असे नकाश ेहवे�या ि�थती�या िव�ेषणात व 
आगामी हवे�या ि�थतीचा अंदाज बाधं�यास उपय�ु असतात.  

सगंणक व सगंणक �णालीचा िवकास, उप�ह, रॉकेट तं��ान, सगंणक नकाशाशा�, 

सॅटेलाईट �ितमा. या सवा�चा वापर हवेतील िविवध घटकाचंी मािहती िमळवणे, �याचे 
िव�ेषण - गणुा�मक व स�ंया�मक व हवाि�थतीदश�क नकाश ेतयार करणे यासाठी मोठ्या 
�माणावर होत आहे.  

मौसम िव�ानाचे त� हवे�या िविवध घटकाचंी व �ि�यांची मािहती िमळिवतात. तापमान, 

वायूभार, वारे- �याचंी िदशा व वेग, आ��ता, व�ृी - िविवध �कार सा�ंीभवन - �याचें �कार, 
आवत� व वातावरणातील घडामोडी इ. गे�या काही दशकामं�ये अिनयंि�त उ�ोगध�ंाचंी 

वाढ, लोकस�ंया वाढ व मानवाचे �यवसाय याम�ये झालेली वाढ यामळेु गभंीर पया�वरणीय 

सम�या िनमा�ण झा�या आहेत. उदा. ओझोनचा हा�स, ओझोन िछ� (Ozone Hole) 

जागितक तापमान वाढ, हवामान बदल, CFC यासार�या घातक रसायनाचंा वाढता वापर, 

िविवध �कारचे �दूषण, काब�न डायआ◌ॅ�साईड�या �माणात सतत होणारी                  
वाढ इ.  

या सव� मानव आिण पया�वरणा�या अि�त�वाशी िनगडीत गंभीर सम�या आहेत. राजक�य 
पढुाया�ना याच ेमह�व समजत नाही िकंवा आिथ�क फाय�ासाठी ते या सम�याकंडे दलु�� 
करतात. औ�ोिगक �े�ा�या दबावामळेु या बाबतीतले िनण�य घेणे व �याची अंमलबजावणी 
करणे यात िदरगंाई होते.  

Green Peace सार�या काही NGO �वयसेंवी स�ंथा या सम�याबं�लची जाणीव जागतृी 
समाजात कर�याचा �य�न करीत आहेत.  

शा� व तं��ानातील आधिुनक सधुारणाचंा, �गतीचा फायदा मौसम िव�ानाला न�क�च 
होत आहे. �यामळेु या सम�याचंा अ�यास करणे व �यावर यो�य पया�य शोधणे श�य झाले 
आहे.  

हवामानत� (Climatologist) ह े हवा-हवामानाचे घटक िनय�ंक, वातावरणातील िविवध 

�ि�या आिण �याचंा मानव, �याचें जीवन, �याचें �यवसाय यावर कशा �कार ेहोतो याचा 
अ�यास करतात. मौसम िव�ानात उपल�ध झाले�या उपय�ु शा�ीय मािहतीचा वापर 

हवामानत� हवे�या ि�थतीचा अंदाज बाधं�यासाठी, शेतकया�ना िपकासंबंंधी सूचना 
दे�यासाठी व मानवा�या क�याणासाठी करतात.  
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थोड�यात मौसम िव�ान हा हवामानशा�ाचा शा�ीय आधार आहे तर हवामानशा� हे 
मौसम िव�ानाने िमळिवले�या शा�ीय मािहतीचा मानवी समाजाला आिण मानवी 
�यवसायांना  क�न देते. जगात वेगाने िनमा�ण होणाया� व वाढणाया� हवामानिवषयक गभंीर 
सम�याचें िनवारण कर�यासाठी मौसम िव�ान व हवामानशा� या दो�ही आधिुनक 
शा�ांनी एक� येणे उपय�ु आहे. भिव�यात मानवाचे आिण पया�वरणाचे अि�त�व प�ृवीवर 
िटकवून ठेव�यासाठी ते आव�यक आहे.  

१.४  वातावरणाची सरंचना व वातावरणाचे घटक  

वातावरणाची संरचना : 

��तावना : 

वातावरण हे प�ृवी�या सभोवताली असणार ेवायूंचे आवरण आहे. च�ंावर वातावरण नाही 
�यामळेु च�ंावर सजीव स�ृी नाही. प�ृवीवरील िविवध सजीव वातावरणावर अवलंबून 
आहेत.  

हाय�ोजन व हेिलयम यासार�या वायूचंा अपवाद वगळता वातावरणातील बरचे वायू ह ेजड 

अस�यामळेु, ग�ु�वाकष�ण �ेरणेमळेु प�ृवी�या प�ृभागाजवळ एकवटलेले आहेत. या वायूचंा 
दाब प�ृवी�या प�ृभागावर पडतो व �यामळेु प�ृवी�या प�ृभागाजवळ वातावरणाचा दाब 

(वायूभार) सवा�त जा�त असतो (१००%) सम�ुसपाटीजवळ वायभुार समुार े १०१३ 
िमलीबार असतो. प�ृवी�या पृ�भागापासून उंचावर जाताना वायूभार वेगाने कमी होत जातो.  

उंची (िक.मी.) सम�ु सपाटीला असणाया� वायुभारा�या % 

० १००% 

५.६ ५०% 

१६ १० 

३० १ 

८० ०.००१ 

१०० ०.००००३ 

वरील त��याव�न असे ल�ात येते क� वातावरणाचा िव�तार प�ृवी�या प�ृभागापासून 
हजार िकलोमीटस�पय�त असला तरीही वातावरणातील �ाम�ुयाने ३० ते ८० िक.मी. 
पय�तच आहे.  

िवसा�या शतका�या स�ुवातीपासूनच शा� व तं��ाना�या �गतीचा हातभार 

हवामानशा�ा�या िवकासाला लागला. गरम हवेचे / गॅसचे मोठे फुग,े िवमाने, रॉकेट, �वनी 
व रिेडओ लहरी व स�या उप�ह या�ंया मदतीने वातावरणा�या वेगवेग�या �तरावरील 
मािहती शा��ांना उपल�ध होऊ लागली.  
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सर नेिपयर शौ, िपकाड� (Picardy Sir Napier Shaw), बोट�  (Bort), केनली (Kennelly), 

हेवीसाईड (Heviside), पॅ�रल (Ferrel) या सार�या अनेक शा��ांनी वातावरणाची गिुपते 
उलगड�यास मदत केली.  

वातावरणा�या �ाकृितक व रासायिनक गणुधमा��या आधार े उदा. घनता, वायभुार, 

तापमान, रासायािनक व िव�तु गणुधम� - वातावरणाचे िविवध िवभागात वग�करण केले 
आहे.  

तापमाना�या आधार े�ी. पॅटरसन (Petterssen) यांनी तयार केलेली वातावरणाची सरंचना 
पढुील�माणे आहे.  

१) तपाबंर (Troposphere) 

२) ि�थताबंर (Stratosphere) 

३) म�यावरण (Mesosphere) 

४) (Ionosphere Thermosphere) 

५) बा�ावरण (Exosphere) 

 
१) तपांबर Troposphere 

Troposphere (तपाबंर) ही स�ंा T.de Bort �ी बोट�  यानंी सचुवली. ‘Tropos’ या �ीक 
श�दापासून �यांना ह े नाव सचुले असावे. Tropos चा अथ� िम�ण. �ा िवभागात हवेचे 
उ�व�गामी व अधोगामी �वाह आहेत. ह े हवेचे िम�ण वातावरणा�या खाल�या थरातच 
�ाम�ुयाने आढळते. या थरा�या वर�या बाजलुा तप�त�धीचा थर (Tropopause) 
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आढळतो. हवेचे िम�ण होणे या थरा�या खालीच आढळते. या थराकडे ह े िम�ण होणे 
थाबंते. यामळेुच याला तप�त�धी (Tropopause) अस ेसबंोधले जाते.  

 

आपण तपाबंरात रहातो. हा थर प�ृवी�या प�ृभागाजवळ आहे. प�ृवीवरील सवा�त उंच 
िहमालयाचे ए�हर�ेट हे िशखर समुार े८ िक.मी. उंचीवर आहे. पण तपाबंराची जाडी / उंची 
िवषवुव�ृावर १६ िक.मी. व दो�ही �वुाकंडे ८ िक.मी. आहे.  

 

जवळपास सव� पा�याची वाफ, ढग, पाऊस, व�ृी, आवत� / वादळे, धलुीकण (Aerosols) हे 

याच थरात आढळतात. या थरात वातावरणातील ७५… वायू आढळतात.  

या थरात वाया�चा वेग उंचीनसुार वाढत जातो व या थरा�या वर�या बाजूला तो सवा�िधक 
असतो.  

या थरात उंचावर जाताना तापमान कमी होत जाते. तापमान उंचीनसुार कमी हो�याचा दर 
समुार े६.५० से. दर िक.मी. ला आहे. यालाच N.L.R. - Normal Lapse Rate - सव�सामा�य 
हा�स दर असे सबंोधले जाते.  
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उंचीनसुार तापमान कमी होत जाणे तप�त�धीकडे थाबंते.  

 

तपाबंर व �या�या वरचा वातावरणाचा थर ि�तताबंर या�ंयाम�ये तप�त�धी (Tropopause) 

हा कमी जाडीचा, पातळ हवेचा थर आढळतो. हे नाव सर नेिपयर शॉ (Sir Napier Shaw) 
यानंी िदले. हे नावही मूळ �ीक श�दापासून घेतले आह ेव �याचा अथ� िजथे िम�ण (हवेचे) 
होणे थाबंते असा आहे.  

तप�त�धीची उंची ही िवषवुव�ृावर समुार े १६ िक.मी. असते कारण या भागात 
िवषवुव�ृावर हवेचे जोरदार उ�व�गामी �वाह आढळतात. �यामळेु येथे तप�त�धीची उंची 

जा�त आह.े तपाबंरातील सवा�त कमी तापमान हे िवषवुव�ृा�या वर, (तप�त�धी�या 
खाली) आढळते. �वुाकडे नाही कारण दो�ही �वुाकडे तप�त�धीची उंची समुार े८ िक.मी. 
असते.  

२) ि�थतांबर Stratosphere : 

तपाबंरा�या वर�या थराला ि�तताबंर अस े सबंोधले जाते. याची उंची प�ृवी�या 
प�ृभागापासून समुार े ५० िक.मी. आहे व ती �वुावर व िवषवुव�ृावर सारखीच आह.े 
�यामळेु ि�तताबंराची जाडी िवषवुव�ृावर कमी आहे (१६ िक.मी. ते ५० िक.मी.) पण 
�वुाजवळ ती जा�त आहे (८ िक.मी. ते ५० िक.मी) ि�तताबंरा�या खाल�या भागात 
उंचावर जाताना हवेचे तापमान कायम रािहलेले आढळते. (उचंी नसुार �यात वाढ िकंवा घट 
होत नाही) �यानतंर मा� ि�तताबंराम�ये उंचावर जाताना उंचीनसुार वाढ होत गलेली 
आढळते. स�या�या जागितक तापमान वाढी�या काळात वातावरणाचा हा थर अ�यंत 
मह�वाचा ठरला आहे. कारण ि�तताबंरा�या खाल�या भागात समुार े३० िक.मी. उंची पय�त 
ओझोन (O3) वायू एकवटलेला आढळतो. प�ृवीवरील िविवध �कार�या सजीवानंा 
ओझोनमळेु सरं�ण िमळते. सूया�कडून येणार े जा�त �माणातील अनाव�यक अतीनील 
िकरणानंा (U.V.) अडिव�याचे काम हा वायू करतो.  
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अतीनील िकरण ओझोन वायवुर पड�यावर ओझोनचे (O3) �ाणवाय ु (O2) व (O) म�ये 
िवभाजन होते व तसेच O2 व O परत एक� येऊन ओझोन वाय ुतयार होतो. या �ि�येत 
बरचेसे अतीनील िकरण वापरले जातात आिण �यामळेु प�ृवी�या प�ृभागावर येणाया�  
अतीनील िकरणाचे �माण खूप कमी होते. प�ृवीवरील तापमानाचे सतंलुन राख�यात हजारो 
वषा�पासून या �ि�येची मदत झाली आहे. शा� व तं��ानाचा िवकासामळेु नवीन उ�पादने 
व रसायने शोध�यात आली CFC िकंवा �लोरोप�यरुो काब�न ह े रसायन शोध�यात आले. 

याचा वापर एअर कंिडशनर, रिे�जरटेर, तसेच िविवध �कार�या ��े म�ये कर�यात येतो. 
ही उपकरणे जनुी होऊन भगंारात जातात �यावेळी �या�यातील CFC वाहेर पडतो व हा वाय ु
ि�तताबंरापय�त जातो आिण तेथील ओझोन वायूला न� करतो.  

यामळेु सूया�कडून येणाया� अतीनील िकरणांना होणारा अडथळा कमी होतो. याच कारणामळेु 
गे�या काही वषा�म�ये प�ृवीवर येणाया� अतीनील िकरणाचे �माण वाढलेले आढळते. याचा 
हातभार जागितक तापमान वाढीसही लागला आहे. वातावरणातील तापमानाचे सतंलुन 
िबघडले आहे. िहम न�ामधील बफ�  िवतळत आहे. जगातील प�रस�ंथाम�ये बदल होत 
आहे. तसेच अतीनील िकरणामळेु कातडीचा कक� रोगही होऊ शकतो.  

३) म�यावरण (Mesosphere) : 

वातावरणाचा हा ि�तत�त�धी (stratopause ५० िक.मी.) प�ृवी�या प�ृभागा पासून ते ८० 
िक.मी. उंची पय�त आढळतो. हवे�या या थरात उंचावर जाताना तापमानात घट होत जाते. 
ि�तत�त�धीला या थरा�या खाल�या भागात तापमान समुार े०० से. असते तर या थरा�या 
वर�या बाजूस तापमान -९००से. इतके कमी झालेले आढळते.  

जिमनीपासून म�यावरणापय�त �हणजेच जमीनीपासून ८० िक.मी. �या उंची पय�त 
वातावरणातील घटकाचे �माण समान रािहलेले आढळते. �यामळेु वातावरणा�या ८० 

िक.मी. पय�त�या खाल�या भागास Homosphere असे सबंोधले जाते व याम�ये तपाबंर, 
ि�तताबंर आिण म�यावरणाचा समावेश होतो.  

 



 

 

हवामान शा�ाची �व�प व 

�या�ी. 

21 

४) Thermosphere 

वातावरणाचा ८० िक.मी उंची नतंरचा भाग याम�ये येतो. वातावरणात ८० िक.मी. उंची 
नतंर हवेतील घटकाचे �माण वेगवेग�या उंचीवर वेगवेगळे असलेले आढळते आिण �यामळेु 
वातावरणा�या ८० िक.मी. नतंर�या थराला Heterosphere असे सबंोधले जाते.  

या थरात उंचावर जाताना तापमानात वाढ होत गेलेली आढळते. या थरा�या वर�या भागात 
हवेचे तापमान समुार े१०००० से. इतके असते. मा� या उंचीवर हवेची घनता अितशयच 
कमी अस�यामळेु या तापमानापासून कोणतीही इजा हो�याचा सभंव नसतो.  

Thermosphere या थराचे दोन उप िवभाग आहेत.  

१) आयनाबंर ionosphere - ८० ते ४०० िक.मी.  

२) बा�ावरण exosphere - ४०० ते १००० िक.मी.  

१) आयाबंर ionosphre वातावरणा�या या थरात अणुचें �पातंर िव�तुभारीत कणाम�ये 
होते. �या�ंयामधील इले��ॉन काढून घेणे िकंवा जादा देणे यामळेु ही �ि�या घडून येते.  

आयनाबंरात उंचीनसुार पढुील थर आढळतात.  

थर उंची (िक.मी.) 

D ६० ते ९० 

E ९० ते १३० 

E2 १५० 

F1 १५० ते ३८० 

F2 १५० ते ३८० 

G ४०० 

D थर (६० ते ९० िक.मी.) : 

कमी वारवंारीते�या रिेडओ लहरी या थरापासून प�ृवीकडे परावत�त के�या जातात व 
�यामळेु �या अिधक दूरवर पस� शकतात.  
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म�यम आिण जा�त वारवंारीते�या लहरी या थरात काही �माणात शोष�या जातात.  

E थर (९० त े१३० िक.मी.) 

या थराला केनेली हेवीसाईड थर असेही सबंोधले जाते. म�यम आिण उंच वारवंा�रते�या 
लहरी या थराकडून परावत�त होतात. या थराचे काय� हे सूय� िकरणावर अवलंबून 
अस�यामळेु सूय� मावळ�यावर हा थर नाहीसा होतो.  

E2 थर (१५० िक.मी.) 

�ाणवाय�ुया रणूेवंर अतीनील िकरणाची �ि�या होऊन हा थर तयार होतो आिण सूय� 
मावळ�यावर तो नाहीसा होतो.  

F1 थर (१५० ते ३८० िक.मी.) 

याम�ये F1 आिण F2 असे दोन थर आहते या दो�ही थरानंा िमळून अॅपलेटन थर 
(Appleton Layer) असे सबंोदले जाते. रिेडओ लहरी दूर अंतरावर ने�यात याचा वाटा 
मह�वाचा आहे.  

G थर 

अतीनील िकरणाचा प�रणाम नाय�ोजन�या अणूंवर होऊन हा थर तयार होतो.  

२) बा�ावरण  

हा वातावरणाचा सवा�त शेवटचा भाग आहे व तो प�ृवी�या प�ृभागापासून ४०० िक.मी. ते 
१००० िक.मी. उंची पय�त आढळतो. या थरात �ाम�ुयाने हाय�ोजन आिण हेलीयम वायू 
आढळतात. हवेची घनता अ�यतं कमी असते.  

वातावरणाचे घटक : 

वातावरण ह ेप�ृवी�या सभोवताली असलेले वायूचें आवरण आहे. वातावरण Atmosphere 
�हणज ेAtmos + Sphere यातील Sphere �हणजे गोळा / गोल. Atmos या �ीक श�दाचा 
अथ� वाफ. वातावरणाला Atmosphere हे नाव दे�यात आले �यावेळी िविवध वायूंचा शोध 
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लागला न�हता. फ� पा�याची वाफ ठाऊक होती �यावेळ�या शा��ानंा अस ेवाटले क� 
िविवध वायू ह े वेगवेग�या घटकाचंी वाफ आहे व �यामळेु �यानंी वातावरणाला 
Atmosphere अस ेनाव िदले.  

वातावरणाम�ये �ाणवायू, नाय�ोजन, काब�न डायऑ�साईड, ऑरगॉन, िनयॉन, हेिलयम, 

ओझोन, हाय�ोजन, �े�टॉन, झेनौन व िमथेन यासारखे वायू, पा�याची वाफ व सू�म घन 
व �वाचे कण आढळतात. ह े कण सू�म असले तरी �याचें वातावरणातील काय� अ�यतं 
मह�वाचे आहे. प�ृवी�या पृ�भागापासून ८० िक.मी. उंचीपय�त�या (Homosphere) 
कोरड्या हवेतील घटक पढुील�माणे असतात.  

वायू % (घनफळ) 

नाय�ोजन (N2) ७८.०८ 

�ाणवायू (O2) २०.९४ 

आरगॉन (Ar) ०.९३ 

काब�न डाय ऑ�साईड (CO2) ०.०३ 

िनयॉन (Ne) ०.००१८ 

हेिलयम (He) ०.००००५ 

ओझोन (O3) ०.००००६ 

हाय�ोजन (H2) ०.००००५ 

ि��टॉन (Kr) अ�यतं कमी 

झेनॉन (X2) अ�यतं कमी 

िमथेन (Me) अ�यतं कमी 

यापैक� अरगॉन, िनयॉन, हेिलयम, ि��टॉन व झेनॉन या वायूनंा inert वायू असे सबंोधले 
आहे. कारण हे वायू कोण�याही रासायिनक सयंगुात आढळत नाहीत. ह े वायू �वतं� 
रहातात. वायूबं�लची सखोल मािहती पढुील�माणे आह.े  

१) नाय�ोजन (७८%) : 

वातावरणात नाय�ोजन वायूचे �माण समुार े ७८% आहे. अनेक स��ीय रसायनामं�ये हा 
मह�वाचा घटक आहे. �ाणवायू �वलनाला मदत करतो पण �या चलनाची ती�ता 

नाय�ोजन वायूमळेु कमी होते कारण �ाणवायू बरोबर हा वायू असतो. वन�पती, िपके यानंा 
नाय�ोजनची गरज असते पण ते हा वायू वातावरणातून वायू �व�पात घेऊ शकत नाहीत. 
�याचे नाय�ेटम�ये �पातंर झा�यावर नाय�ेट पा�यात िवरघळतो व �यामळेु वन�पती व 
िपकानंा ते मळुावाटे पा�याबरोबर घेता येते.  
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भईुमूगासार�या ि�दल धा�यां�या रोपा�ंया मळुावंर नाय�ोजनशी सबंंिधत जतूं गठु�या�ंया 
�व�पात व�ती करतात. वातावरणातील नाय�ोजन वायू शोषून घेऊन �याचे नाय�ेटम�ये 
�पातंर कर�याचे काम ह ेजतूं सहज करतात.  

खत कारखा�यात गुतंागुतंी�या �ि�येतून हवेतील नाय�ोजनपासून नाय�ेट तयार करता 
येते.  

वादळा�या वेळी िवजा चमकतात. �यावेळी �चडं �माणावर उ�णता िनमा�ण होते. �यामळेु 

हवेतील नाय�ोजन वायूचे �पातंर नाय�ेटम�ये होते; व ते पावसा�या पा�याबरोबर 
जिमनीवर येते.  

२) �ाणवायू : 

प�ृवीवरील सव� सजीव �ाणवायूवर अवलंबून आहेत. �ाणवायचुा सयंोग िविवध मूल��याशंी 
होऊन वेगवेगळी सयंगुे तयार होतात. �ाणवायू �वलनाला मदत करतो. लोखडं गजं�या�या 
�ि�येत �ाणवायूचा सयंोग लोखडंाशी होऊन फेरस ऑ�साईड (गजं) तयार होते.  

३) काब�न डायऑ�साईड : 

हवेतील काब�न डायऑ�साईडचे �माण केवळ ०.०३% इतके अ�य�प असले तरी हवामान 

बदलात याचे काय� अ�यतं मह�वाचे आहे. �ाणी, माणूस या�ंया �सनातून काब�न डाय-

ऑ�साईड बाहेर टाकला जातो. कोळसा, खिनज तेल, नैसिग�क वायू यां�या �वलनातूनही 
हा वायू वातावरणात िमसळतो. ही इंधने जीवा�म इंधने-Fossil Fuels �हणून ओळखली 
जातात.  

�काश स�ेंषण �ि�येसाठी वन�पती �याचें अ�न तयार कर�यास काब�न डायऑ�साईड 
वायू घेतात.  

महासागरातही हा वायू मोठ्या �माणावर शोषला जातो. काब�न डायऑ�साईड हा हरीत गहृ 
वायू आहे. तो प�ृवीकडून उ�स�िजत केले�या उ�णते�या लहर�चे शोषण मोठ्या �माणावर 
करतो. काब�न डायऑ�साईड प�ृवी�या प�ृभागाजवळ िनमा�ण होतो व �यामळेु 

जिमनीलगत, वातावरणा�या खाल�या थरात याचे �माण जा�त असते. सूया�कडून येणारी 
लघलुहरी िकरणे हा वायू अडवू शकत नाही. ही िकरणे प�ृवी�या प�ृभागावर पडतात व 
प�ृवीचा प�ृभाग तापतो. प�ृवी�या प�ृभागाव�न उ�सिज�त केलेली उ�णता काब�न 
डायआ◌ॅ�साईड वायू शोषून घेतो. यालाच हरीत गहृ प�रणाम असे �हणतात. ही उ�णता 
प�ृवीकडे परत पाठवली जाते �यामळेु सूय� मावळ�यावरही सकाळपय�त वातावरणाचा 
भूप�ृालगतचा थर उबदार रहातो.  

मानवा�या िविवध ि�या व �ि�यामंळेु वातावरणातील काब�न डायऑ�साईड वायूचे 
सतंलुन िबघडू लागले आहे. िहर�या वन�पती मोठ्या �माणावर काब�न डायऑ�साईड वायू 
शोषून घेतात व �यामळेु वातावरणातील या वायूचे �माण कमी हो�यास मदत होते. गे�या 
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शतकात व�ृतोडीचा दर वाढला. �यामळेु वातावरणाची CO2 शोषून घे�याची �मता कमी 

झाली. �याचवेळी शा� व तं��ाना�या िवकासामळेु जीवा�म इंधनांचा वापर वाढला, 
लोकस�ंया वाढली. यामळेु वातावरणातील CO2 चे �माण वाढले. याचा प�रणाम जागितक 
तापमानवाढीवर झाला. जागितक तापमान वाढ हे पया�वरण आिण मानवा�या अि�त�वावरच 

��िच�ह उपि�थत करणार,े महाभयानक सकंट आहे.  

४) ओझोन (O3) 

वातावरणात समुार े२० ते ३० िक.मी. उंचीवर ओझोन वायू एकवटलेला आढळून येतो.  

सूया�कडून येणाया� अतीनील िकरणाचें (U.V.) शोषण हा वायू करतो व �यामळेु प�ृवी�या 
प�ृभागाकडे येणाया� अतीनील िकरणाचें �माण कमी होते. अतीनील िकरण थोड्या 
�माणात मानवाला तसेच पया�वरणातील इतर घटकानंा उपय�ु आहेत पण मोठ्या 
�माणावर आ�यास ते घातक आहेत. �यामळेु कातडीचा कक� रोग होऊ शकतो व जागितक 
तापमानवाढीला हातभार लागतो.  

CFC ह े कृि�म रसायन असून �याचा एक रेणू ओझोन वायूचे हजार रणूे न� क� शकतो. 
�यामळेु CFC सार�या घातक रसायनाचंा वापर कमी कर�याची / थाबंिव�याची तातडीची 
गरज आहे. �यामळेु वातावरणातील ओझोन वायूचे र�ण होऊन पया�वरणाची हानी टळेल.  

५) पा�याची वाफ : 

पा�याला जीवन असही सबंोधले जाते. पाणी हे वन�पती, मानव आिण इतर सजीवांसाठी 
अ�याव�यक आहे.  

पा�याची वाफ अ��य असून कोरड्या हवेत �याचे �माण समुार े०.०२% तर आ�� हवेत 
समुार े४% पय�त असते.  

पा�याची वाफ हे प�ृवीवरील जादईु घटक आहे. घन, �व व वाय�ुप अव�थेत पा�या�या 

वाफेचे ि�थ�यतंर होऊ शकते. घन-बफ� , �व - पाणी व वाय ु- पा�याची वाफ  

पा�या�या वाफेची उ�णता शोषून घे�याची �मता CO2 व O3 या�ंया एकि�त �मतेपे�ा सहा 

पट�नी अिधक आहे; व �यामुळेच पा�याची वाफ ही ह�रत गहृ वायू �हणूनही ओळखली 

जाते. वारा, जलच� या�ंया मा�यमातून पा�याची वाफ एका िठकाणाव�न दसुया� िठकाणी 
जाताना आप�याबरोबर वातावरणातील उ�णतेचेही वहन करते. पाणी ताप�यावर �याचे 
�पातंर पा�या�या वाफेत होते �यासाठी जी उजा� लागते �यास ग�ु उ�णता (Latent Heat) 
असे सबंोधले जाते. ही उ�णता तापमापकावर न�दली जात नाही ती घन-�व- वायू �पात 
ि�थ�यतंरासाठी आव�यक असते. �यामळेु पा�याचे एका �व�पातून दसुया� �व�पात 
ि�थ�यतंर होताना ही उ�णता वापरली जाते िकंवा बाहेर टाकली जाते.  
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पढुील आकृतीत ह े ि�थ�यतंर दश�िवले आहे. कंसातील आकडे ग�ु उ�णता-वॅÀलरीम�ये 
दश�िवतात.  

 

प�ृवी�या प�ृभागाव�न बा�पीभवन �ि�येने पा�याची वाफ वातावरणात िमसळते व �यामळेु 
समुार े९०% पा�याची वाफ जिमनीपासून ६ िक.मी. उचंीपय�त आढळते तर १० िक.मी. 
�या वर एक ट��यापे�ा कमी पा�याची वाफ आढळते.  

 

जलच�ाम�ये �यावेळी पा�याचे �पातंर वाफेम�ये होते �यावेळी बा�पीभवना�या �ि�येत  

१) घाणेरडे, �दूिषत पाणी �व�छ होते.  

२) पा�याची वाफ हलक� / कमी घनतेची अस�यामळेु सहज वर जाते. या �कार ेपा�या�या 
वाफे�या �व�पात ल�ावधी िलटर पाणी रोज ग�ु�वाकष�णाला िवरोध क�न उंचावर नेले 
जाते.  

३) बा�पीभवन �ि�येला समुार े ५०० केलगेज ग�ु उ�णता लागते. �हणजेच िह उ�णता 
पा�या�या वाफेबरोबर दरु अंतरावर नेली जाते. अशा �कार ेउ�णता वहन कर�याचे काम 
पा�याची वाफ मोठ्या �माणावर करते.  
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६) धुलीकण (Aerosols) 

हे अ�यतं स�ुमकण वातावरणात असतात �यामळेु िविवध �कार असून सव� �कार�या 
स�ुमकणानंा Aerosols ही सं�ा वापरली जाते. िविवध �कार�या नैसिग�क तसेच मानव 
िनिम�त घटकानं पासून हे कण तयार होतात.  

नैसिग�क घटक : 

१) मीठाचे स�ुमकण - सम�ुा�या लाटा फुट�यावर उडणाया� स�ु कणाचे बा�पीभवन 
होऊन मीठाचे स�ुम कण तयार होतात.  

२) फुलातील परागकण  

३) वाळंवटातील स�ुम वायचेु कण 

४) मातीची धळु 

५) �वालामखुीचा उ�ेक 

६) अ�यतं स�ुम जीव  

७) आगीपासून िनघाले�या धरु व काजळी  

मानविनिम�त घटक : 

१) �वयंपाक 

२) आिथ�क �ि�या  

३) बाधंकाम  

४) शेती  

५) वाहतकु  

६) उ�ोगधदंे  

७) कचरा, टाकाऊ घटक  

हे अ�यतं स�ुम कण वातावरणात आिण आप�या दैनिंदन जीवनात अ�यतं मह�वाचे काय� 
करतात.  

१) िविकरण (Scattering) : 

सयुा�कडून येणार ेिकरण धलुीकरणामळेु अडिवले जातात आिण जर धलुीकणाचा �यास हा 
येणाया� सयु�िकरणा�या लहरी�या लाबंीपे�ा कमी असेल तर अशा वेळी सूय�िकरण दभुगंला 
जातो व या �ि�येला िविकरण असे सभंोधले जाते. घर�या बाहेर ऊन पडलेले असताना 
घरा�या आतम�ये जो उजडे िमळतो तो िविकरणामळेु िमळतो. (च�ंावर वातावरण 
नस�यामळेु तेथे िविकरण आढळत नाही.)  
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सूय��काश हा पाढंरा असून तो सात रगंानी िमळून बनेलला असतो. ता ना िव िह नी पा जा - 

ताबंडा, ना�ंरगी, िपवळा, िहरवा, नीळा, पारवा, जाभळंा यापैक� जाभं�या रगंा�या लहरीची 
लाबंी सवा�त कमी �हणजे ०.४ माय�ोन असते. तर लाल रगंा�या लहरीची लाबंी ०.७ 
माय�ोन असते. िविकरण �ाम�ुयाने जाभं�या रगंाचे जा�त होते आिण �यामळेु आकाश 
िनळे िदसते.  

२) सां�ीभवन (Condensation) : 

पा�या�या वाफेचे पा�या�या थ�बात �पातंर हो�या�या �ि�येला सा�ंीभवन असे �हणतात. 
सा�ंीभवनाची �ि�या सू�म िमठा�या कणापासून स�ु होते. ह ेसू�मकण जल�ाही असतात 
ते हवेतील पा�याची वाफ शोशून घेतात व �यामळेु ढग अथवा पावसाचे सू�म जलकण 
तयार हो�याची �ि�या स�ु होते.  

३) सा�ंीभवनाचे �कार - धकेु, िवरळ, धकेु, ढग इ�यादी सव� सू�मकणामळेु तयार झालेले 
आढळतात.  

४) धुरके (Smog) 

धकेु आिण धूर या�ंया एक�ीकरणातून धरुके तयार होते. ह े आरो�यासाठी िवशेषत: 
द�याचया �ं�णाना घातक असते. ध�ुयामळेु अपघात होतात �यामळेु ते वाहतकु�सही 
धोकादायक असते.  

५) सूय� उगवताना व मावळताना असलेला सधंी�काश - सूय� उगवताना व मावळताना 
आकाशात वेगवेग�या रगंाचा उजेड पसरलेला िदसतो.  
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१.५  हवा (WEATHER) आिण हवामानाचे CLIMATE मलूभूत घटक 
(ELEMENTS)  व िनय�ंक (CONTROLS) 

हवा (Weather) आिण हवामान (Climate) : 

हवामानशा� (Climatology) व (Meteorology) या�ंया अ�यासात या दो�ही स�ंा 
वापर�या जातात. या दो�ही सं�ा वातावरणात होणाया� बदलाशी सबंंिधत आहेत.  

 

Weather हवा : 

एखा�ा छोट्या �देशात कमी काळासाठी होणाया� वातावरणातील बदलाला Weather हवा 

असे सबंोधले जाते. उदा. आपण एकमेकाशंी बोलताना �हणतो आजची हवा कशी आहे? 

पावसाळी आहे, थंडी पडली आहे, थंड आह,े उ�ण आह,े कोरडी आहे िकंवा आ�� आहे.  

वातावरणात होणाया� बदलानसुार हवेची (weather) ि�थती बदलती रहाते. उदा. सकाळी 

पाऊस, तर दपुारी कडक उन.  

हवामान (Climate) : 

हवा (Weather) आिण हवामान (Climate) हे काही मूलभूत घटका�ंया आधार ेिनि�त केले 
जातात. या घटकाचें अचूक मोजमाप करणे शा�ीय उपकरणा�ंया सहा�याने श�य होते. ह े
घटक पढुील�माणे आहेत.  

१) तापमान  

२) हवेचा दाब 

३) वारा 

४) आ��ता 

५) ढग  

६) व�ृी 

७) सूय��काश  
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आधिुनक शा�ीय उपकरणाचंा वापर क�न �या�ंया सहा�याने हवा व हवामानातील बदल 
न�दिवले जातात व �या�ंया िव�ेषणा�ार ेहवा व हवामानाची ि�थती ठरिवली जाते.  

या उपकरणा�ंया सहा�याने घेतले�या दैनिंदन न�दी�या आधार ेएखा�ा िठकाण�या हवे�या 
ि�थतीचे वण�न केले जाते.  

हवामान (Climate) �हणजे हवेची (Weather) सरासरी याचा अथ� िकमान ३५ ते १०० 
वषा��या काळासाठी हवे�या ि�थती�या न�दीची सरासरी काढली तर आप�याला 

िमळणाया�, िविवध घटका�ंया, सरासरी�या मू�या�या आधार े आपण हवामानाची 
(Climate) ि�थती ठरवू शकतो. उदा. ३५ वषा�ची सरासरी �हणजे ३५ वष� x ३६५ िदवस 
x २ न�दी ��येक िदवशी (सकाळी ८.३० वा. व सं�याकाळी ५.३० वाजता - भारतात) = 

२५,५०० न�दी (��येक घटका�या) यामळेु हवामानाची ि�थती ठरिव�यासाठी िकमान ३५ 
वषा��या कालावधीसाठी हवे�या ि�थती�या न�दी असणे आव�यक आहे.  

याव�न अस ेल�ात येते क� हवामान (Climate) ह ेहवेपे�ा (Weather) ि�थर आहे. �यात 
अचानक फारसा बद होत नाही. हवेम�ये (Weather) मा� अचानक बदल होऊ शकतात.  

गेली अनेक शतके वेगवेग�या �देशामंधील हवामान ि�थर होते. �याम�ये फारसा बदल 

झाला न�हता. पण मानवा�या आिथ�क ि�या, भौितक िवकास यामळेु हळूहळू वातावरणात / 
हवामानात बदल होऊ लागले आहेत. यानंाच हवामान बदल (Climate change) असे 
सबंोधले जाते. हवा आिण हवामान याचंा प�रणाम आप�या दैनिंदन गरजावंर तसेच सपूंण� 

आय�ुयावर होतो. आपले अ�न, आपले कपडे, आपली घर,े आपले �यवसाय इ. उदा. 
वाहतूक आिण शेती ह े �यवसाय पूण�त: हवे�या ि�थतीवर अवलंबून आहेत. िविवध 
�कार�या िवषाणूचंी वाढ व �सार हवे�या / हवामाना�या �कारावर अवलंबून असतो. पूव� 
हवे�या ि�थतीचा अंदाज करणे कठीण होते पण शा� व तं��ानां�या िवकासामळेु आज हे 
सहज श�य झाले आहे. अचूक शा�ीय उपकरणे व उप�हा�ार ेपाठिवलेली मािहती या�ंया 
आधार ेहवे�या ि�थतीचा अचूक अंदाज बाधंता येतो.  

हवा (Weather) आिण हवामानाच े(Climate) घटक : 

वातावरणातील िविवध घटकांची मािहती िमळवणे, �याचे िव�ेषण करणे, हवेची ि�थती 
दश�िवणार ेनकाशे तयार करणे �याचें िव�ेषण क�न �या आधार ेहवे�या ि�थतीचा अंदाज 
बाधंणे यासाठी पढुील �मखु मूलभूत घटकाचंा वापर केला.  
१) तापमान (Temperature) 
२) वायूभार (Air Pressure) 
३) वारा (Wind) 
४) आ��ता (Humidity) 
५) व�ृी (Precipitation) 
६) ढग (Clouds) 
७) सूय��काश (Sunshine) 
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हवे�या घटकांचे मोजमाप कर�यासाठी वापर�यात येणारी उपकरणे : 
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१) तापमान : 

सूया�कडून येणाया� सूय�िकरणामंळेु (Insolation) प�ृवी तापते. प�ृवीचा आंस उ�या 
पातळीशी २३1/2  चा कोन करतो व प�ृवी �वत:�या आंसाभोवती िफरते �यामळेु प�ृवीवर 
िदवस व रा� होते. �याच�माणे प�ृवी सूया�भोवतीही �दि�णा पूण� करते (एक वष�) �यामुळे 
वेगवेगळे ऋतू िनमा�ण होतात. वेगवेग�या ऋतूंम�ये जगातील वेगवेग�या िठकाणी असले�या 
तापमानात तफावत आढळते.  

तापमान हा हवा आिण हवामानातील सवा�त मह�वाचा घटक आहे कारण तो हवा 
हवामानाचा इतर सव� घटकाशंी सबंंिधत असून तो �या�ंयावर प�रणाम करतो. उदा.  
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१) तापमान आिण वायुभार : 

या दोन घटकामं�ये �य�त �माण आढळते. जा�त तापमान असले�या िठकाणी कमी 
वायभुार िनमा�ण होतो. (कारण �या िठकाणी असलेली हवा तापून �सरण पावते व हलक� 
होऊन वर जाते) 

२) तापमान आिण वारा : 

जा�त तापमान असले�या िठकाणी कमी वायभुाराचा �देश िनमा�ण होतो �यामळेु 
वातावरणातील वायभुाराचे संतलुन राख�यासाठी जा�त वायभुारा�या �देशातून हवा कमी 
वायूभारा�या �देशाकडे जाते �याला वारा असे सबंोधले जाते.  

 

 

३) तापमान आिण आ��ता : 

हवेचे तापमान जा�त अस�यास अशा हवेत जा�त �माणात पा�याची वाफ सामावली जाऊ 
शकते.  

हवेचे तापमान कमी झा�यास हवा आकंुचन पावते व �यामळेु हवेतील पा�याची वाफ 
सा�ंीभवन �ि�येने बाहेर टाकली जाते.  

यामळेुच उ�ण किटबंधातील िवषवुव�ृीय �देशात जा�त तापमानामळेु बा�पीभवन मोठ्या 
�माणावर होते. यामळेु सा�ंीभवन आिण व�ृी याचेंही �माण जा�त असते. िवषवुव�ृीय 



  

 

हवामान शा�ाची मलुत�वे 

 

34 

�देशात रोज पाऊस पडतो. (�यामळेु िवषवुव�ृीय �देशात वेगवेगळे ऋतू नाहीत अस े
मानतात.)  

उ�ण वाळवटंी �देशात तापमान जा�त असते पण पा�याची वाफ /  आ��ता अ�यतं कमी 
असते. �यामळेु सा�ंीभवन व व�ृी अ�यतं कमी �माणात आढळते. पहाटे दवा�या �व�पात 
सा�ंीभवन आढळते.  

िवषवुव�ृाकडून �वुाकडे जाताना तापमानात घट होत जाताना आढळते. आपले अ�न, 

कपडे, व��या, शेती व इतर �यवसाय यां�यावर तापमानाचा खूपच �भाव आहे.  

२) वातावरणातील हवेचा दाब-वायूभार : 

वायूभार �हणजे एखा�ा िठकाणी असणार ेहवेचे वजन सम�ु सपाटीला हे वजन सवा�िधक 

�हणज े१०१३ mb (िमलीबार) असते. प�ृवी�या प�ृभागापासून उंचावर जाताना वायूभार 
कमी होत जातो.  

 

३) वारा (Wind) 

जा�त वायूभारा�या �देशाकडून कमी वायूभारा�या �देशाकडे जाणाया� हवेस वारा असे 
सबंोधले जाते. वारा नेहमी जा�त वायूभारा�या �देशाकडून कमी वायूभारा�या �देशाकडे 
जाते. िनसगा�त / पया�वरणात सव�� वायभुारात सतंलुन / समानता राखली जाते. जर हे 
सतंलुन काही कारणामंळेु िबघडले तर ते पूव�वत सतंिुलत कर�यासाठी हवा-वाया��या 
�व�पात - एका िठकाणाव�न दसुरीकडे जाते.  

�यावेळी दो�ही िठकाणावंरील वायभुार समान होतो �यावेळी वारा पडतो (वारा वहाणे, बंद 
होते कारण हवेचे (वायभुाराचे) सतंलुन झालेले असते. �यावेळी दोन िठकाणामंधील 
वायूभाराचा फरक अितशय कमी असतो �यावेळी वाया�चा वेग अितशय मंद असतो. वाया�ची 
झळूुक आली अस ेआपण �हणतो.  

�यावेळी दोन िठकाणामंधील वायूभाराचा फरक अितशय जा�त असतो �यावेळी वाया�चा 
वेगही अितशय जा�त असतो. वादळी वारा अशा वाया�मळेु मोठ्या �माणावर िव�वंस होतो.  
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फुले, फळे या�ंया �जननासाठी वारा परागकण वाह�न नेतो. वारा उ�णतेचे वहन करतो. 

िखडक�तून येणारा वारा, पं�याचा वारा आप�या शरीरा�या उ�णतेने गरम झालेली हवा दूर 
करतो व आप�याला आ�हाददायक गारवा िमळतो.  

पूव��या काळी िशडाची जहाजे होती व जलवाहतूक ही �ाम�ुयाने वाया�वर अवलंबून होती.  

पवनच�या�ंार ेवाया�चा वापर वीज िनिम�तीसाठीही केला जातो.  

वात िदशादश�क (Wind Vane) िकंवा वातकु�कुट (Weather Cock) याचा वापर वाया�ची 
िदशा दश�िव�यासाठी केला जातो. अॅिनमोमीटर (Anemometer) या उपकरणाचा वापर 
वाया�चा वेग मोज�यासाठी केला जातो.  

अॅडिमरल �यूफोट�  (Beaufort) यानंी वाया�चा वेग मोज�याचे �माण तयार केले �याला 
�यूफोट�  �माण (Beaufort Wind Scale)असे सबंोधले जाते.  
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४) आ��ता (Humidity) 

आ��ते�या सहा�याने आप�याला हवेत असले�या पा�या�या वाफेचे �माण समजते. आ�� 
हवेत (Humid Air) जा�त �माणात पा�याची वाफ असते. तर कोरड्या हवेत (Dry Air) 
पा�याची वाफ कमी �माणात असते.  

आ��तेचे मापन वेगवेग�या प�त�नी केले जाते.  

१) िनरपे� आ��ता (Absolute Humidity) : 

हवेत ��य� असलेली पा�याची वाफ �हणजेच िनरपे� आ��ता. ही �ॅम दर घन मीटस�म�ये 
�य� केली जाते.  

 

२) सापे� आ��ता (Relative Humidity) : 

एखा�ा िविश� तापमानाला असलेली हवेची बा�पधारण �मता व हवेत ��य� असलेली 
पा�याची वाफ यां�या गणुो�रास सापे� आ��ता असे सबंोधले जाते. सापे� आ��ता ही 
ट�केवारीत �य� केली जाते.  

R.H. = सापे� आ��ता 

A.H. = ��य� / आ��ता (हवेतील पा�याची वाफ) 

S.H. = हवेची बा�पधारण �मता 

R.H. = 20% कोरडी हवा 

R.H. = 80% आ�� हवा 

R.H. = 100% बा�पसपं�ृ हवा 
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सागर िकनारी तसेच िवषवुव�ृावर (जा�त बा�पीभवनामळेु) व आ�� �देशात पावसा�यात 
आ��ता जा�त असते.  

वाळवटंी �देशात व खडंा�ंया अंतग�त भागात आ��तेचे �माण कमी आढळते. स�ुया (Dry) 
व ओ�या (Wot) ब�डा�या Bulb तापमापकाचंा वापर आ��तेचे �माण ठरिव�यासाठी केला 
जातो.  

ही दो�ही साधी तापमापके असतात. �यापैक� एका तापमापका�या टोकाला - ब�बला - 
कापडा�या वातीने आ�छादले जाते. या वातीचे दसुर ेटोक पा�यात बडुवून ठेवलेले असते 
�यामळेु केशाकष�ण �ि�येने पाणी वर चढते व �यामळेु या तापमापका�या ब�ब / ब�ड सतत 
ओले रहाते �यामळेु �याला ओ�या ब�डाचा तापमापक अस ेसबंोधले जाते.  

ओ�या ब�डा�या तापमापकावरील ओ�या कापडी वातीमधील पा�याचे बा�पीभवन होते. 
बा�पीभवन �ि�येला लागणारी उ�णता ब�ब �ार े घेत�याने तापमान कमी होते व �यामळेु 
ओ�या ब�डा�या तापमापकाचे तापमान स�ुया ब�डा�या तापमापकापे�ा नेहमीच कमी 
असते. या दो�ही तापमापकामंधील तापमान न�दी व सापे� आ��ता दश�िवणारा त�ा यां�या 
सहा�याने हवेची सापे� आ��ता काढणे सोपे होते.  

१) कोरडी हवा (Dry Air) 

कोरड्या हवेत बा�पीभवनाचा वेग जा�त असतो �यामळेु ओ�या ब�डा�या तापमापकाचे 
तापमान खूपच कमी होते व दो�ही तापमापका�ंया तापमानात खूपच फरक आढळतो. (R.H. 

= 20%) 

२) आ�� हवा (Humid Air) 

हवा आ�� अस�यास हवेत बा�पाचे �माण अिधक असते �यामळेु बा�पीभवनाचे �माण कमी 
होते. दो�ही तापमापकातंील तापमानाचा फरक फारच कमी असतो. (R.H. = 80%) 

३) संपृ� हवा (Saturated Air) : 

हवेत ित�या बा�पधारण �मतेएवढे बा�प अस�यास अशी हवा बा�पसपं�ृ हवा �हणून 
ओळखली जाते. अशावेळी बा�पीभवन �ि�या थाबंते व दो�ही तापमापकातंील तापमान 
समान दश�िवले जाते. (R.H. = 100%) 
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आ��ता आिण आप�याला िमळणारी ससु�ता (Comfort) याचंा जवळचा सबंंध आहे. सतुी 

व�ो�ोगांसार�या उ�ोगामं�ये आ��ता मह�वाची असते. व�ृीचे सव� �कार, पज��याचे 

�कार, सा�ंीभवनाचे �कार आ��तेशी सबंंिधत आहेत.  

हवे�या ि�थतीचा, पज��याचा अंदाज वत�िवताना आ��तेचा उपयोग होतो.  

५) वृ�ी (Precipitation) : 

 व�ृीचे �मखु �कार पढुील�माणे आहेत.  

१) �रमिझम पाऊस (Drizzle)  

�व �व�पात असतो. थ�बाचंा आकार १ िम.मी.  

२) पज��य (Rainfall) �व �व�पात असतो. थ�बाचंा आकार - ५. िम.मी.  

३) सिहम पाऊस (Sleet) - �व व घन �व�पात असतो. पावसाचे थ�ब व िहम एक� 
असतात. पाऊस िहमव�ृी एक�.  

४) िहमव�ृी (Snowfall) - घन �व�पात असते.  

५) गारा (Hail) घन �व�पात असतात. पज��याचे मोजमाप कर�यासाठी पज��यमापक 

वापरतात. आपले कपडे, अ�न, िनवारा व आिथ�क �यवसाय पज��याशी सबंंिधत आहेत.  
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६) ढग (Clouds) 

ढग हे सू�म जलकण िकंवा िहमकणाचे बनलेले असतात. ढगाचंा आकार व �याचें �थान 
याव�न ढगांचे आंतररा��ीय वग�करण दहा �कारात केले जाते. ढगाचें म�ुय दोन आकार 
आहेत.  

ढगा�ंया �थानाव�न केलेले वग�करण.  

अ) अित उंचीवरील ढग - ६-१२ िक.मी  

१) िसरस 

२) िसरो��ॅटस 

३) िसरो�य�ुयलुस 

 

ब) म�यम उंचीवरील ढग - २ - ६ िक.मी.  
१) अ�टो ��ॅटस 
२) अ�टो �य�ुयलुस 
क) कमी उंचीवरील ढग - २ िक.मी. पे�ा कमी उंचावर 
१) ��ॅटस 
२) �य�ुयलुस 
३) ��ॅटो�य�ुयलुस 
४) िनबंो��ॅटस 
५) �य�ुयलुोिनबंस 
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Nimbus याचा अथ� पावसाचा ढग. उदा. Cumulonimbus. ढग ह े वादळाशंी 
(Thunderstorm) सबंंिधत असतात. या ढगाचंी उंची �चडं असते. (२ ते ६ िक.मी.) 
हवे�या जोरदार उ�व�गामी - अधोगामी �वाहामंळेु गाराचंी िनिम�ती होते.  
�य�ुयलुस व अ�टो�य�ुयलुस ढग चागं�या हवेचे िनद�शक असतात.  

आकाशातील ढगाचें �माण आठा�ंया पटीत दश�िवले जाते. (1/8, 2/8, 3/8, …. 8/8) 
यासाठी हवामान खा�याने (IMD) तयार केले�या साकेंितक िच�हाचंा वापर कर�यात येतो.  
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ढगाचें समान �माण असणाया�  नकाशावरील िठकाणानंा जोडणाया� रषेेस isonephs अस े
सबंोधले जाते.  

७) सूय��काश (Sunshine) : 

वॅ�पबेल - ��ोक सनशाईन रकेा◌ॅड�र या उपकरणा�या सहा�याने (Campbell Stokes 

Sunshine) सूय� �काशाची ती�ता व कालावधी मोजता येतो. आता आधिुनक उपकरणाचंा 
वापर कर�यात येतो.  

एखा�ा िठकाणी िमळणाया� सूय� िकरणांचे �माण ह े पढुील घटकावंर अवलंबून असते. 

अ�व�ृीय �थान, ऋतू, प�ृवीचे प�रवलन व प�र�मण इ.  

समशीतो�ण किटबंधातील लोकानंा सूय��काश कमी �माणात िमळतो व �यामळेु ते लोक 
सूय��नान घे�यासाठी भूम�य �देशात येतात. �याउलट उ�ण किटबंधातील लोकानंा 
सूय��काशाचे कौतकु नसते कारण तो �यानंा मबुलक �माणात िमळतो.  

वन�पती सूय��काशाचा वापर क�न �काश स�ेंषण ि�येने (Photo - Sysnthesis) �याचें 
अ�न तयार करतात �यामळेु �यानंा सूय��काश खूपच उपय�ु आहे.  

हवा आिण हवामानातील अनेक �ि�या (उदा. बा�पीभवन) सूय��काशाची सबंंिधत आहेत. 

मीठ तयार करणे, मासे, फळे सकुिवणे यासारख ेउ�ोग ह े सूय��काशाचा कालावधीवर व 
�या�या ती�तेवर अवलंबून आहेत. आप�या कातडीचा रगंही सूय��काशाचा ती�तेवर 
अवलंबून असतो. उदा. सूय� �काशाची ती�ता उ�ण किटबधंात जा�त अस�यामळेु िन�ो 
लोकाचंा रगं काळा असतो. सोलार पॅनेलचा वापर क�न सूय��काशापासून वीज िनिम�ती 
केली जाते.  

हवामानाचे िनयं�क : 

आपण आतापय�त हवे�या मलुभूत घटकाचंा िवचार केला आप�याला आता हवामाना�या 
िनय�ंकाचा िवचार करायचा आहे. मूलभूत घटक आिण िनय�ंक यामधील फरक समजावून 
घेऊ.  

हवा व हवामानाचे मूलभूत घटक ह े अ�याव�यक आहेत. �या�ंयािशवाय हवा व हवामान 
समजणे अश�य आहे.  

हवामाना�या िनय�ंकाचंा हवे�या ि�थतीवर व हवामानावर प�रणाम होतो. �यामळेु थोडे 
बदल होऊ शकतात. ह ेजादा घटक अ�याव�यक नसतात. (उदा. पाणी हा आप�यासाठी 
जीवनाव�यक मूलभूत घटक आहे. आपले आय�ुय पा�यावर अवलंबून आह.े पा�यािशवाय 
आपण जगू शकणार नाही. �याउलट दा� ही माणसा�या वागणूक�वर प�रणाम करते. 
�हणजेच दा� माणसा�या वागणूक�चा िनय�ंक आहे ती मूलभूत घटक नाही.)  
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हवामानाच ेिनयं�क : 

१) अ�व�ृ 

२) सम�ु सपाटीपासूनची उंची  

३) सम�ु िकनाया�पासूनचे अंतर 

४) सागर �वाह 

५) वारा आिण वायरुाशी 

६) ड�गराचा अडथळा / उतार 

७) भूप�ृाचे �व�प, मदृा व वन�पती 

८) वातावरणातील घडामोडी / बदल  

१) अ�वृ� 

उ�ण किटबंधात सूय�िकरण लंब�प असतात. या लंब�प िकरणानंा वातावरणातून जाताना 
तलुनेने कमी िवरोध होतो. लंब�प िकरण प�ृवी�या प�ृभागावर कमी जागेत एकवटले 
जातात व �यामळेु जा�त उ�णता भूप�ृाला िमळते.  

समशीतो�ण किटबंधात सूया�चे िकरण ितरपे असतात तर �वुीय �देशात सूया�चे िकरण 
खूपच ितरपे असतात. वातावरणात वेगवेग�या �कारचे सू�म कण असतात �यानंा 
‘Aerosols’ असे सबंोधले जाते. ह े सू�म कण वातावरणा�या खाल�या भागात जा�त 

�माणात असतात. ह ेकण सूय� िकरणाचें परावत�न, िविकरण शोषण करतात. �याचंी ती�ता 
कमी करतात �यामळेु ितर�या सूय�िकरणानंा लंब�प िकरणापें�ा १२ पट�नी जा�त िवरोध 
वातावरणातील घटकाचंा होतो. यामळेु ितर�या िकरणातंील फार कमी �माणात िकरण 
प�ृवी�या प�ृभागावर पोहोचू शकतात. यामळेुच समशीतो�ण व �वुीय �देशात अितशय 
कमी �माणात सूय�िकरण पोहोचतात.  

ितरपे सूय�िकरण िव�ततृ भू भागावर पसरतात �यामळेु भूप�ृाला िमळणारी उ�णता मोठ्या 
भूभागावर िवखरुली जाते. �हणजेच एक चौरस मीटरवर पडणारी उ�णता उ�ण 
किटबंधातील १ चौ. िमटरवर पडणाया� लंब�प िकरणामंळेु िनमा�ण होणाया� उ�णतेपे�ा 
खूपच कमी असते.  
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२) सम�ु सपाटीपासूनची उंची  

सूया�पासून येणारी सौरउजा� लघ ुलहर��या �व�पात असते. ही उजा� वातावरणाचा फारसा 
अडथळा न येता प�ृवी�या पृ�भागावर पोहोचते. �यामळेु प�ृवी�या प�ृभाग तापतो. दीघ� 
लहर��या �पाने प�ृवी�या प�ृभागापासून उ�णतेचे उ�सज�न होते. �ा उ�णतेचे शोषण 

वातावरणातील काब�न डायआ◌ॅ�साईड, पा�याची वाफ यासारखे हरीतगहृ वायू करतात. 
हे घटक प�ृवी�या प�ृभागावरच िनमा�ण होतात. �याचें �माण खाल�या भागात जा�त 
असते. यामळेु वातावरणाचा खालचा भाग तापतो. वातावरण प�ृवी�या प�ृभागापासून 
खाल�या थरापासून तापते. उंचावर जाताना तापमानात घट होत जाते. उंचीनसुार 
तापमानात घट हो�याचा दर हा दर िक.मी. ला ६.५० से. असतो. �याला सव�सामा�य हा�स 
दर असे सबंोधले जाते. (N.L.R. Normal Lapse Rate) 

 

३) सम�ु िकनाया�पासूनचे अतंर 

सम�ु िकनाया�लगत�या �देशात तापमानक�ा कमी असते. पण सम�ु िकनाया�पासून 
खडंा�या अंतग�तभागात जाताना तापमानक�ा वाढत जाते. �याला ‘Continentality’ असे 
सबंोधले जाते.  
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पा�याची िविश� उ�णता ‘Specitic Heat’ ही जिमनी�या िविश� उ�णतेपे�ा पाच पट�नी 
जा�त आहे. �यामळेु पाणी ताप�यास जिमनीपे�ा जा�त वेळ लागतो.  

पा�याचे बा�पीभवन होते व �यावेळी पा�याला िमळाले�या उ�णतेचा काही भाग या 
�ि�येसाठी वापरला जातो व वातावरणात परत जातो.  

पाणी पारदश�क आह े �यामळेु सूय�िकरण पा�यात खोलवर जातात. उ�णता ही जा�त 
खोलीपय�त पसरते व �यामळेु पा�या�या एका एककाला (Unit) िमळालेली उ�णता फारच 
कमी असते.  

पाणी ि�थर नाही. पा�याची सतत हालचाल स�ु असते. भरती ओहोटी, सागर �वाह व 
लाटामंळेु ही हालचाल होते.  

वरील सव� कारणामंळेु पाणी उशीरा तापते पण पा�याला िमळालेली उ�णता पाणी दीघ�काळ 
िटकवून ठेवते.  

�याउलट जमीन पारदश�क नाही, अि�थर (पा�यासारखी) नाही, ि�थर आहे व �यामळेु 
जिमनी�या प�ृभागावर पडले�या सूय�िकरणामंळेु जमीनीचा प�ृभाग लगेच तापतो. जमीन 
लवकर तापते पण रा�ी लगेच थंड होते.  

िदवसा सूया��या उ�णतेने पा�यापे�ा (सम�ुापे�ा) जमीन जा�त तापते तर रा�ी सम�ुा�या 
पा�याचे तापमान हे जिमनीपे�ा जा�त असते. यामळेु सम�ु िकनाया��या भागात खार ेवार े
(Sea breeze) व मतलई वार े (Land breeze) स�ु होतात. हे वार े उ�णतेचे सतंलुन 
राख�याचा �य�न करतात व �यामळेु िकनाया�वरील भागात तापमान क�ा कमी असलेली 
आढळते पण खडंा�या अंतग�त भागात (सम�ुा�या पा�याचा �भाव नस�याने) तापमान 
क�ा जा�त असलेली आढळते. िदवसा तापमान खूप जा�त तर रा�ी तापमान खूप जा�त 
तर रा�ी तापमान खूप कमी तापमान क�ेतील हा फरक ‘Continentality’ या नावाने 
ओळखला जातो.  
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४) सागर �वाह 

सागर �वाहाचें गणुधम� वेगवेगळे असतात. लॅ�ॅडॉर सार�या शीत �वाहामळेु सभोवताल�या 
�देशाचे तापमान कमी हो�यास मदत होते. उदा. �यू फाऊंड लडँ व �डँ बकँ या शीत 
�वाहाबरोबर िहमनग वाह�न येतात. �यामळेु जलवाहतकु�स अडथळा िनमा�ण होतो. 
िहमनगामळेु तापमानात घट होते.  

�यू फाऊंड लडँजवळ लॅ�ॅडॉर हा शीत �वाह व ग�फ ��ीम हा उ�ण �वाह एक� िमळतात 
�यामळेु येथे दाट धकेु िनमा�ण होते. (जलवाहतकु�स धोकादायक) 

अशाच �कार ेधकेु जपान�या पूव� िकनाया�लगत ओयािशओ (Oyashio) हा शीत �वाह व 
�यरुोिशओ (Kuroshio) हा उ�ण �वाह एक� िमळा�याने तयार होते.  

ग�फ ��ीम या उ�ण �वाहामळेु पि�म यरुोपचा िकनारा व तेथील बंदर े वष�भर चालू 
रहातात. (िहवा�यात गोठत नाहीत) पण �याच अ�व�ृीय प�्यातील वॉनडा�या इशा�य 
िकनाया�वरील बंदर ेलॅ�ॅडॉर या शीत �वाहामळेु अनेक मिहने गोठलेलीच रहातात.  

५) वारा आिण वायुराशी 

वाया�चे तीन �मखु गटामं�ये वग�करण केले जाते.  

१) जागितक िकंवा �हीय वारे 

२) मोसमी वार े

३) �थािनक वार े 

अ) जागितक िकंवा �हीय वार े 

१) �यापारी वार े(Trade Winds) : 

या वाया�मळेु खडंां�या पूव� िकनाया�वर पाऊस पडतो. पण ह े वार े खडंा�या पि�मेकडील 
भागात पाऊस देऊ शकत नाही. कारण पूव�कडून पि�मेकडे जाईपय�त या वाया�मधील बा�प 
सपूंन जाते. यामळेु खडंा�या पि�म भागात वाळवटें आढळतात. या वाळवटंानंा Trade 

Wind deserts.  

�यापारी वाया�मळेु तयार झालेली वाळवटें असे सबंोधले जाते. �यापारी वार े ह े कमी 
वायभुाराचें �देश व आवत� / वादळे या�ंयाशी सबंंिधत असतात.  
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२) पि�मी वार े(Westerlies) 

पि�मी वार ेह ेबदल�या हवामान ि�थतीशी सबंंिधत असतात. या वाया�मळेु पि�म यरुोपात 
जवळजवळ वष�भर पाऊस पडतो.  

पि�मी वार ेहे उ�ण किटबंध / िवषवु�ृावरील उ�णता सागर �वाह व वार ेया�ार ेसमशीतो�ण 
किटबंधात ने�यास मदत करतात व �यामळेु जागितक पातळीवर उ�णतेचे सतंलुन 
साध�यास मदत होते.  

ब) मोसमी िकंवा हगंामी वार े: 

या वाया�मळेु मोसमी वाया��या �देशात पाऊस पडतो. या �देशातील हवा व हवामानावर या 
वाया�चा �भाव आहे.  

क) �थािनक वार े: 

खार ेवार ेव मतलई वार ेउ�णते�या फरकामळेु सम�ुाकडून जिमनाrकडे िकंवा जिमनीकडून 
सम�ुाकडे जातात �यामळेु िकनाया�वरील �देशात तापमान क�ा कमी असते.  

उ�र भारतात उ�हा�यात लू (Loo) ह ेउ�ण व कोरडे �थािनक वार ेवाहतात �यामळेु उ�र 
भारतात उ�णतेची लाट येते. (Heat Waves) 

उ�ण �थािनक वाया�मळेु तापमानात वाढ होते. उदा. िचनूक (Chinook) उ�र अमे�रका 
फॉन (Fohn) यरुोप  

वायुराशी : 

तापमान, आ��ता यासारखे समान गणुधम� असले�या �चडं मोठ्या हवे�या गटाला वायरुाशी 
असे सबंोधले जाते. �या �देशात या वायरुाश�ची िनिम�ती होते �या�माणे वायरुाश�चे गणुधम� 
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- तापमान, आ��ता इ. ठरतात. उदा. �वुीय �देशात िनमा�ण होणाया� वायरुाशी थंड 
असतात. या वायूराशी जे�हा जा�त तापमान असले�या �देशावर जातात �यावेळी तेथील 
हवेचे तापमान कमी होते.  

�याउलट उ�ण वायूराशी थंड �देशाचें तापमान वाढवतात.  

६) ड�गराचा अडथळा / उतार 

एखा�ा �देशातील हवा, हवामानावर पव�ता�या अडथ�याचा प�रणाम होतो. उदा. 
भारता�या पि�म िकनाया�लगत पि�म घाट ही ड�गररागं िकनाया�ला समातंर आहे. अरबी 
सम�ुाव�न येणार ेमोसमी वार ेपि�म घाटामळेु / स�ा�ी पव�तरागं अडिवले जातात. �यामळेु 
िकनारप�ी वरील कोकणात �ितरोध �कारचा पाऊस पडतो. पण या पव�तरागंे�या पूव� 

बाजूला सागंली, सातारा येथे पज��यछायेचा �देश िनमा�ण होतो. �या िठकाणी पावसाचे 
�माण अ�यतं कमी असते.  

 

िहमालय पवत�रागंेमळेुही मा�सूनचे वार ेअडिवले जातात व �यामळेु या पव�ता�ंया दि�णेला 
भारतात भरपूर पाऊस पडतो. भारतातील शेती व अथ��यव�था बया�च �माणावर या 
पावसावर अवलंबून आहे.  

िहमालया�या उ�र िदशेकडून येणार ेअित थंड कोरडे वार ेिहमालय पव�तरागंेमळेु अडिवले 
जातात व �याचा फायदा भारताला होतो.  

ड�गर उताराचा प�रणाम Aspect Effect: 

उ�र गोलाधा�त समशीतो�ण किटबंधातील दि�ण िदशेला असले�या ड�गर उतारावर 
जा�त सूय��काश िमळतो. �यामानाने उ�र िदशेला असले�या ड�गर रागंांवर कमी 
सूय��काश िमळतो.  



  

 

हवामान शा�ाची मलुत�वे 

 

48 

 

जा�त सूय��काश असले�या दि�णेकडील उबदार उतारावंर जा�त वन�पती व व��या 
आढळतात. या उतारानंा ‘Adret’ उतार असे सबंोधले जाते.  

उ�रकेडील ड�गर उतारावंर जा�त सूय��काश िमळत नाही �यामळेु या उतारावंर वन�पती 
व व��या फार�या आढळत नाहीत या उताराला ‘Ubac’ उतार असे सबंोधले जाते.  

ड�गर उतारा�ंया या प�रणामाला Aspect Effect अस ेसबंोधले जाते.  

७) भूपृ�ाचे �व�प, मदृा व वन�पती 

प�ृवीकडे येणाया� सौरऊज�चा काही भाग वापरला न जाता परत पाठिवला जातो. �याला 
अ�बेडो (Albedo) असे सबंोधले जाते.  

अ�बेडो हा भूप�ृा�या �व�पावर अवलंबून असतो. उदा. िहमा�छािदत भूप�ृाचा अ�बेडो 
९०% असतो. �हणजे या भूप�ृाकडे येणाया� सौरऊज�पैक� समुार े९०% उजा� िहमा�छािदत 
भूप�ृाव�न परािवत�त केली जाते न वापरता परत पाठिवली जाते. तर का�या मदृेचा 
अ�बेडो फ� ८ ते १४% आहे.  

िविवध भूप�ृाचंा अ�बेडो पढुील�माणे आहेत.  

पृ�भाग अ�बेडो % पृ�भाग अ�बेडो % 

वने ५ - १०  िहम  ९० 

काळी मदृा ९ - १५ वाळू ३० 

आ�� भूमी १० दाट ढग ८० 

कोरडी भूमी १५ - २५ िवरळ ढग ५० 

गवत १५ - ४० पाणी १० 

झाडाचें �माण वनामं�ये खूपच जा�त असते �यामळेु समुार े ९०% सौरउजा� वनामं�ये 
शोषली जाते. केवळ ५-१०% उजा� परत पाठिवली जाते. �यामळेु अ�बेडो ५-१०% आह.े  
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८) वातावरणातील घडामोडी - आवत� : 

आवता��यावेळी जोरदार वार ेवाहतात �याचा प�रणाम हवा हवामान तसेच मानवी जीवनावर 
होतो.  
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२  
सौर ऊजा� आिण तापमान 

घटक रचना   

२.० उि�� े

२.१ ��तावना 

२.२ सौर ऊजा� आिण प�ृवीचे औि�णक सतंलुन  

a. सौर ऊज�ची सकं�पना  

b.  सौर ऊज�चे िवतरण  

c.  सौर ऊज��या िवतरणावर प�रणाम करणारे घटक 

d.  औि�णक सतंलुन  

२.३ वातावरणीय तापमान 

e. वातावरणातील तापमानाशी सबंंिधत सकं�पना 

f. वातावरणातील तापमाना�या िवतरणावर प�रणाम करणार ेघटक 

g. वातावरणीय तापमानाचे आड�या िदशेतील िवतरण 

h. वातावरणीय तापमानाचे  उ�या िदशेतील (अनलुंब)  िवतरण 

i. वातावरणीय तापमानाचे  ऋतकुािलक (हगंामी) िवतरण 

j. वातावरणातील तापमानाचा उलटा-�म  

२.४ उ�णता ऊजा� ह�तातंरण �ि�या 

२.५ साराशं 

२.६ आपली �गती तपासा  

२.७ �वय-ंअ�ययन ��ाचंी उ�र े

२.८ तािं�क श�द आिण �याचें अथ� 

२.९ काय� 

२.१० सदंभ� आिण पढुील अ�यासासाठी �ोत 

 २.० उि��े: 

या �करणा�या अ�ययनानतंर आप�याला खालील उि��े सा�य करता येतील- 

● सौर ऊजा� आिण  तापमाना�या सकं�पना �प�  करणे. 
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●  सौर ऊजा� आिण तापमाना�या िवतरणावर प�रणाम करणार ेघटक �प�  करणे. 

● सौर ऊजा� आिण तापमानाचे आड�या ( ि�ितज समातंर) आिण उ�या अनलुंब िवतरण 
�प�  करणे. 

● सौर ऊजा� आिण तापमानातील फरक �प� करणे. 

२.१ ��तावना: 

सौर ऊजा� आिण तापमान ह ेहवामान शा�ीय घटना�ंया अ�यासाचे दोन मह�वाचे घटक 
आहेत. हवामानशा�ीय घटनांम�ये वातावरणाची सरंचना आिण रचना; वातावरणाचा दाब 
आिण सामा�य वायमुंडलीय अिभसरण; �थािनक आिण मोसमी वा�यांची िनिम�ती; 
वातावरणातील आ��ता, सा�ंीभवन आिण  व�ृी�या िनिम�तीच े �थल- कािलय �ा�प; 
वायरुाशी,   वातसीमा,  आवत� आिण ��यावता�ची िनिम�ती; आिण हवामानातील बदल आिण 
जागितक हवामान सम�या यांचा समावेश होतो.  या हवामानशा�ीय घटना ��य� िकंवा 
अ��य�पणे सौर ऊजा� आिण तापमाना�या िवतरणाशी सबंंिधत आहेत. या �करणात, 
लेखकाने हवामानातील घटना�ंया िव�ेषणासाठी आव�यक पाया भरणी कर�या�या 
�ि�कोनातून सौर ऊजा� आिण तापमान आिण �या�या िवतरण प�तीचे िव�ेषण कर�याचा 
�य�न केला आहे. या िवषया�या चौ�या �करणात यापैक� काही भागाचंा अ�यास करता 
येईल. 

२.२ सौर ऊजा� आिण औि�णक सतंुलन: 

प�ृवी आिण वातावरणाचे सौर ऊजा� आिण औि�णक सतंलुन ��य�री�या एकमेकाशंी 
सबंंिधत आहेत. प�ृवीला सौर  उ�सज�न, ग�ु�वाकष�ण आिण  भू-अंतग�त श��पासून ऊजा� 
िमळते तर वातावरणाला सूय� आिण प�ृवीपासून ऊजा� िमळते. प�ृवी�या प�ृभागावरील सौर 
ऊज�चे िवतरण �थानानसुार बदलते आिण प�ृवी�या प�ृभागावर आिण वातावरणातील 
उ�णता सतंलुनाम�ये सवंहनशील (Convection) आिण अिधव�ा (Advection) श�� 
मह�वपूण� भूिमका बजावतात. 

प�ृवी�या अंतग�त भागातून येणारी ऊजा�, सौर ऊजा�, आिण ग�ु�वाकष�ण ऊजा� हे प�ृवी 
आिण  जीवावरणासाठी ऊज�चे तीन मूलभूत �ोत आहेत. परतं ु सौर ऊजा� हाच उज�चा 
सवा�त मह�वपूण� �ोत आहे. िविवध भू�पाचंी िनिम�ती  हा अंतग�त श��चा प�रणाम आह,े 
ग�ु�वाकष�ण श�� पा�या�या आिण इतर सबंंिधत साम�ी�या उतारानसुार होणा�या 
हालचाल�वर िनयं�ण ठेवते तर सौर ऊजा� प�ृवी�या प�ृभागावरील सव� हवामान आिण 
पया�वरणीय घटना िनयंि�त करते (Singh, 2005).  
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a. सौर ऊज�ची संक�पना: 

प�ृवी�या प�ृभागावरील सव� बिहग�त श�� सौर ऊज��ार ेचालतात. सूया�पासून जी ऊजा� 
िमळत ेितला सौर ऊजा� �हणतात. सौरऊज��या िविवध �या�या िविवध लेखकानंी िदले�या 
आहेत. यापैक� काही मह�वा�या �या�या खाली िद�या आहते. 

1. जी. टी. ि�वाथा�  या�ंया मते, सूया��या प�ृभागापासून उ�सिज�त होऊन �ित सेकंदाला 
३००००० िकलोमीटर वेगाने �वास करणा�या ऊज�ला सौर ऊजा� असे �हणतात. 
(िसगं, 2005). 

2. सौर ऊजा� �हणजे एका िविशष्ट वेळेत, िविशष्ट िठकाणी सूया�पासून िमळालेली 
ऊज�ची एकूण मा�ा होय. (कॅलगरी िव�ापीठ, 2020). 

3. िविश� कालावधीत प�ृवी�या प�ृभागावर �ा� झाले�या आिण kWh/m² म�ये �य� 
केले�या सौर उ�सज�नाचे �माण  �हणजे  सौर ऊजा� होय. (S.G. Bowden, 2019). 

4. ि�चिफ�ड�या मते, सूया��या प�ृभागापासून उ�सिज�त होऊन प�ृवीतलावर 
पोहोचणा�या ऊज�ला सौर ऊजा� असे �हणतात. 

5. क� �्यू  या�ंया मते  सूय� सतत अंतराळात गुतंागुतंीची  ऊजा� उ�सिज�त करतो ितला 
सौर ऊजा� असे �हणतात.  

6. प�ृवी�या प�ृभागावर िकंवा वातावरणात सूया�पासून �ा� झाले�या ऊज�ला सौरऊजा� 
�हणतात. 

थोड�यात, सूया��या �काश�े�ातून उ�सिज�त होऊन 152 अ�ज िकमी अंतराचा �वास 
के�यानतंर प�ृवी�या प�ृभागावर िकंवा वातावरणात पोहोच�यानतंर वातावरण आिण 
पया�वरणीय घटक िनयंि�त करणारय्ा ऊज�ला सौर ऊजा� असे �हणतात. प�ृवीला सूया��या 
प�ृभागाव�न �हणजे �काशमडंलातून  उ�सिज�त  ऊज��या केवळ अधा� अ�जावा भाग �ा� 
होतो आिण तो 23 ि�िलयन अ�श���या समत�ुय आहे. 

b. सौर ऊज�चे िवतरण: 

सूय� आिण प�ृवी या�ंयातील सरासरी अंतरावर सूया�समोर असले�या प�ृभागा�या एकक 
�े�ावर �ा� होणारी सौर ऊजा� कमी-अिधक �माणात ि�थर असते आिण �याला सौर 
ि�थराकं �हणतात. सरासरी, प�ृवी�या प�ृभागावर �ित िमिनट �ित चौरस स�टीमीटर 2-
�ाम कॅलरीज ऊजा� �ा� होते. परतं ु प�ृवी�या प�ृभागावर �ा� होणारी सौर ऊजा� 
िवषवुव�ृापासून �वुाकंडे कमी होत  जाते. तसेच, प�ृवी�या प�ृभागावर आिण 
वातावरणातील सौर ऊज��या िवतरणात �थलीय आिण कािलय िभ�नता  आढळते. 
सूया��या उ�रायण आिण दि�णायनानसुार प�ृवी�या सापे� ि�थतीत बदल होतो आिण 
�यामळेुच प�ृवीतलावरील सौर ऊज��या िवतरणात ऋतकुािलक िभ�नता आढळते. 
प�ृवी�या प�ृभागावर सौर ऊज��या िवतरणाबाबत खाली िदले�या तपिशलानसुार तीन �े�े 
िनि�त केली जाऊ शकतात. 
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1) अ�प अ�ांश/ उ�णकिटबंधीय प�ा 

कक�  व मकर व�ृा�ंया दर�यान िव�तारलेला प�ा अ�प अ�ाशं प�्यात समािव� आह.े या 
प�्याला उ�णकिटबंधीय प�ा असे देखील �हटले जाते कारण �देशातील सव� िठकाणे 
वषा�तून दोनदा जा�तीत जा�त आिण िकमान ऊजा� �ा� करतात. 

2) म�यम अ�ांश प�ा 

दो�ही गोलाधा�म�ये 23½O आिण 66½O अ�ाशंा�ंया दर�यान िव�तारले�या प�्याला 
म�य-अ�ाशं प�ा �हणतात. उ�र गोलाधा�ला उ�हा�या�या कालावधीत जा�तीत जा�त 
ऊजा� िमळत े आिण िहवा�या�या  कालावधीत िकमान ऊजा� िमळते. दि�ण गोलाधा�त 
प�रि�थती उलट आहे. सव� िठकाणानंा वष�भर ऊजा� िमळते परतं ु वाढ�या अ�ाशंासंोबत 
हगंामी फरक वाढत जातो. 

3) उ�च अ�ांश प�ा  

66 ½O उ�र आिण दि�ण अ�ाशंा�या पलीकडे िव�तारले�या �देशाला उ�च अ�ाशं 
�देश �हणतात. �याला �वुीय �देश असेही �हणतात. ��येक िठकाणी वषा�तून एकदा 
जा�तीत जा�त आिण िकमान सौर ऊजा� �ा� होते. परतं ुअशी काही िठकाणे आहेत िजथे 
वषा�तून काही िदवस सौर ऊजा� अिजबात �ा� होत नाही. 66 ½O अ�ाशंापासून �वुा�या 
िदशेने सौरऊज��या अनपुि�थत िदवसा�ंया स�ंयेत वाढ होत जाते. 

c. सौर ऊज��या िवतरणावर प�रणाम करणार ेघटक: 

िविवध घटक प�ृवी�या प�ृभागावरील सौर ऊज��या �थलीय आिण कािलय िवतरणावर 
प�रणाम करतात. प�ृवी�या प�ृभागावर िमळणा�या सौरऊज�चे �माण िवषवुव�ृापासून 
दो�ही गोलाधा�म�ये �वुाकडे कमी होत जाते. तसेच, प�ृवी�या प�ृभागावर आिण 
वातावरणा�या सौर ऊज��या िवतरणाम�ये हगंामी फरक  आढळतो. हा फरक सूय�िकरणांचा 
कोन, िदवसाची लाबंी, प�ृवी आिण सूय� या�ंयातील बदलते अंतर, सूया�चे िठपके, 
वातावरणातील �भाव इ�याद�चा प�रणाम आहे. आगामी प�र�छेदामं�ये लेखकाने 
िवतरणावर प�रणाम करणा�या घटकाचें िव�ेषण कर�याचा �य�न केला आहे.  

1. सूय�िकरणांचा कोन 

एखा�ा िठकाणी �ा� होणारय्ा सौर ऊज�चे �माण एका िदले�या िठकाणी सूय�िकरणे  आिण 
प�ृवी�या प�ृभागावरील �पिश�का या�ंयातील कोना�ार े िनयिं�त केले जाते. सूय�िकरणे 
िवषवुव�ृावर लंब�प असतात आिण दो�ही गोलाधा�तील �वुाकंडे अिधक ितरपी होत 
जातात आिण ते एकक �े�ाम�ये �ा� होणा�या सौरऊज�चा �माणावर प�रणाम करतात. 
खाली िदलेले �प�ीकरण आिण आकृ�या सूय�िकरणाचंा कोन आिण प�ृवी�या प�ृभागावर 
�ा� होणारी सौरऊजा� या�ंयातील सबंंध �प� कर�यासाठी यो�य आहेत. 

अनलुंब िकरण प�ृवी�या प�ृभागा�या िकमान �े�फळावर पसरलेले असतात आिण िकमान 
सभंा�य �े� तापवतात आिण �ित एकक �े�फळावर �ा� होणा�या सौर ऊज�चे �माण 
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वाढते. तर ितरकस िकरणे प�ृवी�या प�ृभागा�या  तलुनेने अिधक �े�फळावर पसरतात 
आिण �यामळेु �ा� झाले�या ऊज�चे �माण  एकक �े�फळावर �ा� होणारय्ा सौर ऊज�चे 
�माण कमी होते. आकृती 2.1 सूय�िकरणाचंा कोन �ित एकक �े�फळावर �ा� होणा�या 
सौर ऊज��या �माणावर प�रणाम करतात याची पूण� क�पना देते.  

लंब�प आिण ितरकस सूय�िकरणाचंा आणखी एक पैलू �हणजे ितरकस सूय�िकरणा�ंया 
तलुनेत लंब�प सूय�िकरणे वातावरणातून कमी अंतरासाठी �वास करतात. �यामळेु 
परावत�न,  िविकरण आिण शोषण यासार�या वातावरणातील �भावा�ंारे सौर  ऊज�चे 
होणारे नकुसान कमी होते. थोड�यात, वातावरणातून अिधक अंतरापय�त �वास करणारी 
सूय�िकरणे वातावरणातील �भावामंळेु अिधक िवरघळतात आिण �याउलट वातावरणातून 
अ�प अंतरासाठी �वास करणारी सूय� िकरणे वातावरणीय ि�यानंा फारशी बळी पडत 
नाहीत. (आकृती 2.2). 

  

आकृती 2.1 (िसगं, 2005) आकृती 2.2 (िसगं, 2005) 

2. िदवसाची लांबी 

प�ृवी उ�रकेडे 23 ½O ने झकुलेली आह ेआिण प�ृवी सूया�भोवती लंबवतु�ळाकार  क�ेत 
िफरते. हे दोन घटक ऋतूं�या िनिम�तीसाठी आिण प�रणामी वष�भर िदवसा�या लाबंीम�ये 
फरक कर�यासाठी जबाबदार आहेत. िदवसाची लाबंी अ�ाशं, ऋतू, िठकाणे, भौितक 
प�रि�थती इ�याद�नसुार बदलते. िदवसाची लाबंी आिण एखा�ा िठकाणी िमळणा�या 
सौरऊज�चे �माण या�ंयात सकारा�मक  सहसबंंध असतो. उदा., उ�हा�या�या  
कालावधीत, उ�र गोलाधा�त िदवसाची लाबंी जा�त असते आिण  �यामळेु उ�र गोलाधा�त 
िहवा�या�या तलुनेत उ�हा�या�या कालावधीत अिधक �माणात सौर ऊजा� �ा� होते.. तर 
दि�ण गोलाधा�त प�रि�थती उलट आह.े याचा अथ� िदवसाची लाबंी िजतक� जा�त असेल 
िततक� �ित  एकक �े�फळावर �ा� होणा�या सौर ऊज�चे �माण अिधक असते याउलट 
िदवसाची लाबंी िजतक� कमी असेल िततक� �ित एकक �े�फळावर �ा� होणारी सौर 
ऊजा� अ�प असते. िदवसाची लाबंी कोण�याही िठकाणी �ित एकक �े�फळावर �ा� 
होणा�या सौर ऊज��या �माणाला थेट �भािवत करते. अथा�त, ते �वुीय �े�ानंा लागू होत 
नाही कारण �वुीय �े�ाम�ये िदवसाची लाबंी 24 तासापें�ा जा�त असली तरी 
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सूय�िकरणा�ंया उ�च ितरकसपणामळेु �ित एकक �े�फळावर �ा�  होणारी सौर ऊजा� 
खूपच कमी  असते. 

3. पृ�वी आिण सूय� यां�यातील अंतर 

सूया�भोवती प�ृवी�या लंबवतु�ळाकार प�रवलनामळेु वष�भरात प�ृवी आिण सूय� या�ंयातील 
अंतर  बदलते. प�ृवी आिण सूय� या�ंयातील सरासरी अंतर 93 दशल� मैल (149 दशल� 
िकलोमीटर) आहे. प�रधीय (Perihelion) ि�थती�या वेळी, 3 जानेवारी रोजी प�ृवी 
सूया��या सवा�त जवळ असते आिण प�ृवी व सूरय् यां�यातील अंतर 147 दशल� 
िकलोमीटर असते.  याउलट 4 जलैु रोजी,  �हणजेच, अप�रधीय (Aphelion) ि�थती�या 
वेळी, प�ृवी सूया�पासून सवा�त जा�त अंतरावर आहे �हणजेच 152 दशल� िकलोमीटर  
अंतरावर असते. प�ृवी आिण सूय� या�ंयातील अंतर प�ृवी�या प�ृभागावरील �ित  एकक  
�े�फळावर �ा�  होणा�या सौरऊज��या �माणाला �भािवत करते. िनयमानसुार प�रधीय 
(Perihelion) ि�थती�या  वेळी प�ृवीला जा�तीत जा�त ऊजा� िमळाली पािहजे आिण 
अप�रधीय (Aphelion) ि�थती�या  वेळी प�ृवीला िकमान ऊजा� िमळाली पािहजे. परतं ु
िहवाळा आिण उ�हा�या�या �चिलत प�रि�थतीमळेु हा बदल फारसा अनभुवास येत नाही. 
आकृती 2.3 प�ृवी आिण सूय� या�ंयातील बदल�या अंतराची मािहती देते. 

 

आकृती 2.3 

�ोत: आकृती लेखकाने तयार  केली आहे (िसगं, 2005) 

4.  सौर डाग 

सूया��या �काश�े�ातील आिण  रासायिनक �थळानंी वेढले�या गडद भागांना  सौर डाग 
�हणतात.  सदर चे डाग सौर प�ृभागावरील िव�कळीत िनयतकािलक �फोटाचें प�रणाम 
आहेत. सौर डागा�ंया स�ंयेत काळानसुार बदल होत जातो. अ�यासातून असे िदसून आले 
आहे क� सूया��या डागा�ंया सं�येतील फरक च��य �व�पाचा असतो आिण ��येक च� 
11 वषा�त पूण� होते. असे िदसते क� सौर डागाचंी स�ंया आिण सूया��या �काश�े�ातून 
उ�सिज�त होणा�या सौर ऊज�चे �माण या�ंयात सकारा�मक सबंंध आहे. थोड�यात सौर 
डागा�ंया वाढले�या स�ंये�या वेळी प�ृवीतलावर पोहोचणा�या सौर ऊज�चे �माण अिधक 
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असते याउलट सामा�य प�रि�थतीत पोहोचणारी सौरऊजा� ही तलुनेने कमी असते 
(आकृती 2.4). 

 

आकृती 2.4 

�ोत: https://www.hp.com/  

5. वातावरणीय �भाव 

सूया��या �काश �े�ातून उ�सिज�त होऊन प�ृवीतलावर �ा� होणा�या िव�तुचुबंक�य लहरी 
साधारणता 149 दशल� िकलोमीटर अंतराचा �वास करतात. अवकाशातून वातावरणात 
पोहोच�यानतंर यापैक� काही ऊजा�  शोषण,  िविकरण आिण परावत�न यासार�या 
वातावरणीय ि�याचंा मा�यमातून खच� केली जाते.  

परावत�न: 

प�ृवीतलावर पोहोचणारी ऊजा�ही लघ ुलहर��या �व�पात पोहोचत असते.  प�ृवीतलावर 
येणारी वर�या जर आपण शभंर ट�के गहृीत धरली तर �यापैक� २७ ट�के ऊज�चे 
ढगापंासून परावत�न केले जाते, २ ट�के ऊजा� ही प�ृवी�या प�ृभागापासून परावित�त केली 
जाते आिण ६ ट�के ऊज�चे िविकरणातून परावत�न घडून येते. थोड�यात एकूण  उज�पैक� 
३५ ट�के ऊज�चे परावत�न होते �यालाच अ�बेडो अस े �हणतात. प�ृवी�या प�ृभागाची 
रचना आिण प�ृवीतलावरील भूखडं व महासागराचें िवतरण याचा प�रणाम लघलुहर��या 
परावत�नावर होताना िदसून येतो. �यामळेुच परावत�नाचा दर हा सव�� सारखा आढळत 
नाही. 

िविकरण: 

वातावरणात असलेले िविवध धळुीचे कण आिण पा�याची वाफ येणारय्ा सौर 
िकरणो�सगा��या िवखरु�यास कारणीभूत आहेत. �यालाच िविकरण ि�या असे �हणतात.  
प�ृवीतलावर पोहोचणा�या लघ ुलहरीपैक� अंदाजे २३ % ऊज�चे िविकरण घडून येते.  या 
२३ ट�के उज�पैक� १७ ट�के ऊजा� लघ ु लहर��या �व�पात प�ृवी�या प�ृभागाकडे 
पोहोचले तर ६ ट�के ऊज�चे अवकाशाकडे परावत�न घडून येते. 
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शोषण: 

सूया��या  �काश�े�ातून उ�सिज�त होऊन प�ृवीतलावर पोहोचणा�या ऊज� पैक� अंदाजे 
१४ ट�के ऊज�चे वातावरणात धूिलकण आिण  जल बा�पा�या मा�यमातून शोषण केले 
जाते. तसेच लघ ु लहर��या �व�पात �ा� होणा�या ऊज� पैक� ३५ ट�के ऊजा� 
प�ृवीतलावर ��य��र�या शोषून घेतली जाते तर १७ ट�के ऊजा�  िविकरण ि�येतून 
प�ृवी�या प�ृभागाकडे पाठिवली जाते व ितचे शोषण होते.  सौर ऊज��या वातावरणातील 
आिण प�ृवीतलावरील शोषणाचा दर िठकाणानसुार आिण हगंामानसुार बदलतो. आकृती 
२.५ वातावरणातील �भाव आिण प�ृवी�या प�ृभागावर �ा� झाले�या सौर ऊज��या 
�माणाची तपशीलवार मािहती �दान करते. 

आकृती 2.5 

�ोत: आकृती लेखकाने तयार  केली आहे (िसगं, 2005) 

d.  औि�णक संतुलन 

सूया��या प�ृभागापासून उ�सिज�त होऊन  प�ृवी�या �ैितज प�ृभागापय�त पोहोचणा�या 
एकूण ऊज�ला जागितक सौर उ�सज�न (Global Solar Radiation) अस े�हणतात. �यात 
सूया�पासून उ�सिज�त झाले�या लघ ुलहरी आिण वातावरणातील वातावरणीय �ि�या�ंार े
िवखरुलेली ऊजा� याचंा समावेश होतो. प�ृवीला सूया�कडून लघ ुलहर��या �व�पात ऊजा� 
�ा� होते तर प�ृवीतलावर �ा� झालेली ऊजा� दीघ� लहर��या �व�पात वातावरणाकडे 
आिण अवकाशाकडे परत पाठिवली जाते. कोण�याही िठकाणी लघ ु लहर��या �व�पात 
�ा� होणारी ऊजा� आिण �या िठकाणा कडून दीघ� लहर��या �व�पात परावित�त केली 
जाणारी ऊजा� याम�ये तफावत आढळते. िविवध वातावरणीय ि�या प�ृवीतलावर लघ ु
लहर��या �व�पात  पोहोचणारी ऊजा� आिण प�ृवीतलाकडून वातावरणाकडे दीघ� 
लहर��या �व�पात परावित�त केली जाणारी ऊजा� या�ंयाम�ये सतंलुन साध�याचे काम 
करत असतात. 
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प�ृवीतलावर �ती एकक �े�फळावर पोहोचणा�या ऊज�चे �माण कमी अिधक �माणात 
सारखेच अस�याने प�ृवीचे सरासरी तापमान कमी-अिधक �माणात ि�थर असते. आपण 
यापूव�च याची माडंणी केली आह ेक� प�ृवीला सौर िकरणो�सगा�चा केवळ अधा� अ�जावा 
भाग �ा� होतो. िशवाय प�ृवी�या वातावरणा�ारे आिण �या�या प�ृभागा�ार ेप�ृवीतलावर 
�ा� झाले�या ऊज�चे कमी-अिधक �माणात शोषण,  परावत�न  आिण िविकरण घडून येते.  
एका अंदाजानसुार वातावरणा�या शीष��थानी �ा� झाले�या सौर ऊज�पैक� केवळ अधा� 
भाग प�ृवी�या प�ृभागावर पोहोचतो. जॉज� कंुडल, मोलर, हॉवड�  ि�चिफ�ड, ��ॅहलर 
आिण ि�वाथा�  यानंी प�ृवी आिण वातावरणातील उ�णता सतंलुनाचे िव�ेषण कर�याचा 
�य�न केला. आगामी प�र�छेदामं�ये लेखकाने ि�वाथा�ने िदले�या प�ृवी आिण 
वातावरणा�या उ�णते�या सतंलुनाचे िव�ेषण केले आहे. 

पृ�वीतलावर लघु लहर��या �व�पात येणारी ऊजा�:  

प�ृवीला सूया�पासून बह�तेक ऊजा�  लघ ु लहर��या �व�पात �ा� होते. प�ृवी�या 
प�ृभागावर �ा� होणारी सौर ऊजा� सूया��या �काश�े�ातील उ�सिज�त ऊज�चा अधा� 
अ�जावा भाग आहे. प�ृवी�या प�ृभागावर पोहोचणा�या सौर ऊज�चे �माण सूया��या 
�काश�े�ातील िकरणो�सगा��या तलुनेत खूपच कमी असले तरी प�ृवीला 23 ि�िलयन 
अ�श�� सौर ऊजा� िमळते. जर आपण वातावरणा�या बा� प�ृभागावर �ा� झाले�या लघ ु
लहर�चे �माण १०० ट�के गहृीत धरले तर �यापैक� २३ % ऊज�चे िविकरण घडून येते  
आिण िविकरण झाले�या ऊज�पेक� ६ ट�के ऊजा� अंतराळात परत पाठिवली जाते आिण 
१७ %  ऊजा� प�ृवी�या प�ृभागावर  पोहोचते. या िशवाय प�ृवी�या वातावरणात 
पोचणारय्ा लघ ुलहर��या उज� पेक�  २७ ट�के ऊजा� ढगा�ंार ेपरावित�त केली जाते आिण 
२ %  ऊजा� थेट �ा�ी�या वेळी प�ृवी�या प�ृभागाव�न परावित�त होते. अशा�कार े लघ ु
लहर��या �व�पात �ा� होणा�या ऊज�पैक� ३५ % ट�के ऊजा� सरुवातीलाच परावित�त 
केली जाते �याला अ�बेडो �हणतात. उव�रीत ५ ट�के ऊजा� वातावरणात आिण 
प�ृवीतलावर शोषली जाते.  याम�ये वातावरणात १४ % ऊज�चे शोषण घडून येते आिण 
३४ % लघ ुलहर��या �व�पात �ा� झालेली ऊजा� थेट प�ृवी�या प�ृभागावर  शोषली 
जाते तर १७ % ऊज�चे िवक�रण ि�येतून प�ृवी�या प�ृभागावर  शोषण घडून येते.  को�क 
2.1 आिण आकृती 2.6  प�ृवीतलावर लघ ु लहर��या �व�पात �ा� होणा�या  ऊज�ची 
आिण शोषण,  परावत�न व िविकरण �ि�येब�ल तपशीलवार मािहती �दान  करतात. 
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 को�क: 2.1 पृ�वीतलावर लघु लहर��या �व�पात �ा� होणारी ऊजा� (ि�वाथा� नंतर)  

अ. 
�. 

घटक 
सौर 

िकरणो�सगा�चे 
�माण  

एकूण 

वातावरणा�या बा� सीमवेर  पोहोचणा�या   िकरणो�सगा�चे �माण  १००% 

१ वातावरणातून �वास करताना अवकाशाकडे परावित�त झाले�या 
सौर िकरणो�सगा�चे �माण   

३५ % 

 ढगा�ंार ेपरावित�त ऊजा� २७ %  

 प�ृवी�या प�ृभागा�ार े परावित�त ऊजा� २%  

  िविकरणा �ार ेपरावित�त ऊजा� ६%  

२  वातावरणातून �वास करताना वातावरणात शोषण झाले�या सौर 
िकरणो�सगा�चे �माण   

१४ % 

3 पृ�वी�या पृ�भागावर शोषले�या सौर िकरणो�सगा�चे �माण   ५१ % 

 लघ ु लहर��या �व�पात प�ृवी�या प�ृभागावर 
��य� येणारी सौरऊजा� 

३४%  

 िवक�रणा�ार ेप�ृवी�या प�ृभागावर पोहोचणारी लघ ु
लहर��या �व�पातील सौर ऊजा� 

१७ %  

एकूण १००% 

िश�लक  ०% 

संदभ�: (िसंग, 2005) 
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आकृती  २ 

.6 (िसगं, 2005) 

 दीघ� लहर��या �व�पात  बाहरे जाणारा िकरणो�सग�:  

प�ृवी�या प�ृभागावर �ा� झालेली  लघ ु लहर��या �व�पातील सौर ऊजा�  दीघ�  
लहर�म�ये �पातंरीत होते. प�ृवी�या प�ृभागावर �ा� होणारी 100% उजा� िकरणो�सग�, 
बा�पीभवन, सवंहन, हवे�या  ऊ�व�गामी हालचाली इ�यादी �ि�ये�ारे अंतराळात परत 
पाठिवली जाते. प�ृवी�या प�ृभागावर �ा� झाले�या उज�पेक� 23 %, 9 %,  आिण 19 %  
ऊजा� अन�ुमे  उ�सज�न, ऊ�व�गामी हालचाली आिण बा�पीभवना�या �ि�येतून �थम 
वातावरणाकडे आिण नतंर अवकाशाकडे पाठिवली जाते.  को�क 2.2 आिण आकृती 2.7 
दीघ� लहर��या िकरणो�सगा�मुळे होणारय्ा ऊज��या नकुसानाची अंत���ी देतात. 
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को�क: 2.2 दीघ� लहर��या िकरणो�सगा��ार े अवकाशाकडे जाणारी ऊजा� (�ीवाथा� 
नंतर)  

अ. 
�. 

घटक िकरणो�सगा�चे 
�माण 

एकूण  

A: पृ�वी�या पृ�भागाच ेऔि�णक संतुलन  

१ पृ�वी�या पृ�भागावर �ा� झाले�या ऊज�चे �माण  ५१ % 

 उ�सज�न ि�येतून वातावरणाकडे जाणा�या ऊज�चे 
�माण 

२३ %  

 हवे�या ऊ�व�गामी हालचाली �ार े वातावरणाकडे 
जाणा�या ऊज�चे �माण 

९%  

 बा�पीभवन ि�येतून वातावरणाकडे जाणा�या ऊज�चे 
�माण 

१९ %  

 पृ�वी�या पृ�भागापासून वातावरणात दीघ� लहर��या �व�पात  
जाणा�या ऊज�चे �माण 

५१ % 

 पृ�वी�या पृ�भागावर िश�लक असलेली ऊजा� 0 % 

सदंभ�: (िसंग, 2005) 

 

ब: वातावरणाचे  औि�णक सतंुलन (िसगं, 2005) 

१ लघ ुलहर��या �व�पातील ऊज�चे वातावरणात झालेले शोषण १४ % 

2 प�ृवी�या प�ृभागात कडून उ�सिज�त होणा�या दीघ� लहर��या �व�पातील 
ऊज�चे वातावरणात होणारे शोषण 

३४% 

 लघु आिण दुग� लहर��या मा�यमातून वातावरणात जमा होणारी ऊजा� ४८%  

  दीघ� लहर��या �व�पात वातावरणाकडून अवकाशाकडे पाठिव�या 
जाणा�या ऊज�चे �माण 

४८%  

 वातावरणात िश�लक राहणा�या ऊज�चे �माण  0 % 
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 ब: एकूण औि�णक संतुलन  (िसगं, 2005) 

अ वातावरणीय ि�याचंा �भावातून परावित�त होणारी ऊजा� ३५ % 

ब दीघ� लहर��या �व�पातून �थम वातावरणाकडे आिण नतंर अंतराळात 
पाठिवले�या उज�चे �माण 

४८% 

क दीघ� लहर��या �व�पातून थेट अंतराळाकडे  पाठिव�या जाणा�या ऊज�चे 
�माण 

१७ % 

 दीघ� लहर��या �व�पात अवकाशाकडे गेलेली एकूण ऊजा� १०० %  

 लघु लहर��या �व�पात पृ�वी आिण वातावरणाकडे �ा� ऊजा�  १०० % 

 िन�वळ िश�लक 0 % 

 

 

आकृती 2.7 (िसगं, 2005) 

का�पिनक��्या लघ ुलहर��या �व�पात येणारी ऊजा� आिण  दीघ� लहर��या �व�पात 
जाणारी ऊजा�  यामधील िन�वळ उजा� िश�लक 0% आहे. पण हेच त�व प�ृवी�या 
प�ृभागावरील सव� िठकाणी लागू होत नाही. प�ृवी�या प�ृभागावर अशी काही िठकाणे 
आहेत िजथे उज�चा अिधशेष आह ेआिण काही िठकाणी उज�ची कमतरता आह.े उ�णते�या 
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ि�ितज समातंर सतंलुनाम�ये हवेची  आड�या िदशेतील हालचाल मह�वपूण� भूिमका 
बजावते. 

२.३ वातावरणीय तापमान: 

प�ृवीला सूय�, ग�ु�वाकष�ण श�� आिण भूअंतग�त शि�  या �ोताकंडून ऊजा� िमळते, परतं ु
प�ृवी आिण प�ृवी�या प�ृभागावरील िविवध भू-जैव-रासायिनक �ि�यासंाठी सूय� हा म�ुय 
ऊजा� �ोत आहे. वायमुंडलीय तापमान हे हवा, ढग, जमीन, सम�ु आिण इतर पा�या�या 
प�ृभागा�ारे सौर तेज�वी उज��या बदलाचे काय� आह.े. (मॅकडोना�ड, 2007).  

वातावरणातील तापमान ह ेवातावरण ताप�या�या आिण थंड हो�या�या दरावर अवलंबून 
असते. वातावरण तापणे आिण थंड करणे थेट सौर िकरणो�सगा��ारे आिण वहन, सवंहन 
आिण िकरणो�सगा��या �ि�ये�ारे प�ृवीवरील ऊजा� ह�तातंरणा�ार े पूण� केले जाते. 
सामा�यतः, उ�णता आिण तापमान सामा�य लोक समानाथ�पणे घेतात परतं ु ते िभ�न 
आहेत. उ�णता हा ऊज�चा एक �कार आह ेतर तापमान ह ेकोण�याही पदाथा��या उ�णतेचे 
िकंवा थंडपणाचे मोजमाप आहे. सेि�सअस, फॅरनेहाइट आिण केि�वन�या सदंभा�त 
वातावरणातील उ�णते�या ऊज��या मोजमापाला वातावरणीय तापमान �हणतात. 
वातावरणातील तापमान हे प�ृवी�या प�ृभागावर �ा� झाले�या सौर ऊज�चे �माण आिण 
�याचे  लघ ु लहरी मधून दीघ� लहरीम�ये �पातंरणाचा प�रणाम आहे. एखा�ा िठकाणी 
िमळाले�या सौर ऊज�चे �माण आिण �या िठकाणचे तापमान या�ंयात नेहमीच सकारा�मक 
सबंंध असतो. प�ृवी�या प�ृभागा�ारे �ा� होणारी सौर ऊजा� सवेंदनशील उ�णते�या 
�व�पात उ�णता उज�म�ये �पातं�रत होते आिण ती  ता�परु�या �व�पात साठवली जाते. 

वातावरणाला लघ ु लहर��या �व�पात येणारे सौर िकरणो�सग� आिण दीघ� लहर��या 
�व�पात उ�सिज�त होणारी ऊजा�  या�ंयापासून उ�णता िमळत.े येणारय्ा सौर 
िकरणो�सगा�पैक� १४ % वातावरणातील ह�रतगहृ वायू, धूिलकण आिण पा�याची वाफ 
या�ंया�ारे वातावरणात शोषले जातात. तसेच, प�ृवी�या प�ृभागात कडून होणारे उ�सज�न, 
वहन, सवंहन, हवे�या  ऊ�व�गामी हालचाली, बा�पीभवन आिण अ ॅडीयाबॅिटक �ि�या�ंार े
वातावरण तापवले जाते. उ�णता ह�तातंरणासाठी हवा फारसा उ�कृ� वाहक नाही. 
�यामळेु, वातावरण  उ�सज�न, बा�पीभवन, सवंहन आिण अ ॅिडयाबॅिटक उ�णीकरण ि�ये�ार े
अिधक गरम होते. 

आगामी प�र�छेदामं�ये आपण वातावरणातील तापमान, वातावरणीय तापमानाचे  ि�ितज 
समातंर आिण अनलुंब  िवतरण आिण  तापमानाचा उलटा �म या�ंयाशी सबंंिधत मूलभूत 
सकं�पनाचें िव�ेषण करणार आहोत. तसेच आपण तापमाना�या िवतरणाशी िविवध 
वातावरणीय ि�याकलपाचंा सबंंध थोड�यात �प� कर�याचा �य�न क�.  
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a. वातावरणीय तापमानाशी संबिंधत संक�पना 

a) कमाल तापमान: 

24 तासात न�दिवले�या सव��च तापमानाला दैिनक कमाल तापमान �हणतात. 
साधारणपणे, कमाल तापमान 2 ते 4 या वेळेत न�दवले जाते, वष�भरात उ�हाळी हगंामात 
सवा�िधक कमाल तापमानाची न�द होते.अिधकृत न�दवलेले सव��च तापमान 56.7° से. 
(134°F) आह,े आिण ते 10 जलैु 1913 रोजी �ीनलडँ राचं, डेथ �हॅली, कॅिलफोिन�या, 
यूएसए येथे मोजले गेले आहे. 

b) िकमान तापमान: 

24 तासा�ंया कालावधीत  न�दिव�या गेले�या सवा�त कमी तापमानाला िकमान दैिनक 
तापमान �हणतात. िकमान तापमानात िदवसागिणक आिण  ऋतमुानानसुार िभ�नता 
आढळते. साधारणपणे, िहवा�या�या हगंामात वषा�तील सवा�त कमी तापमानाची न�द होते. 
सवा�त कमी दैिनक िकमान तापमान सकाळी 4 ते 6 दर�यान न�दवले जाते. 

तु�हाला माहीत आह ेका? 

तापमान अंश सेि�सअस, अंश फॅरनेहाइट आिण अंश केि�वनम�ये मोजले 

जाते. खालील समीकरणे दर�यानचे तापमान �पातं�रत कर�यासाठी वापरले 

जातात. 

सेि�सअस ते फॅरनेहाइट 

 

फॅरनेहाइट ते सेि�सअस 

 

सेि�सअस ते केि�वन 

 

केि�वन ते सेि�सअस 
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िविकपीिडयानसुार, प�ृवीवरील जिमनीवर थेट न�दवलेले सवा�त कमी नैसिग�क तापमान 
−89.2 °C (−128.6 °F; 184.0 K) आहे अंटाि�ट�कामधील सोि�हएत �हो�टोक 
�टेशनवर 21 जलैु 1983 रोजी सदरचे तापमान न�दिवले गेले आह.े 

c) सवा�िधक सौर ऊजा� आिण तापमान यां�यातील अंतर/   लॅग ऑफ ट�परचेर: 

सूया�पासून �ा� होणा�या कमाल आिण िकमान सौर ऊज�ची वेळ आिण हवेचे कमाल आिण 
िकमान तापमान या�ंयात कोणताही ताळमेळ नाही. याला लॅग ऑफ ट�परचेर �हणतात. 
उदाहरणाथ� , दपुारी बारा�या समुारास सवा�त जा�त �माणात सौर ऊजा� �ा�  होते तर 
कमाल तापमान दपुारी 2 ते सांयकाळी 4 �या दर�यान न�दवले जाते. दसु�या श�दातं,  सौर 
ऊज�चे तापमानात �पातंर कर�यासाठी लागणा�या वेळेला लॅग ऑफ ट�परचेर �हणतात. 

d) सरासरी तापमान: 

२४ तासा�ंया आत कमाल आिण िकमान तापमाना�या सरासरीला सरासरी दैिनक 
सरासरी तापमान �हणतात. �याच�माणे, दैनिंदन कमाल आिण िकमान तापमाना�या 
सरासरीला मािसक सरासरी तापमान �हणतात आिण मािसक कमाल आिण िकमान 
तापमाना�या सरासरीला वािष�क सरासरी तापमान �हणतात. 

 तापमान क�ा: 

�थािनक, �ादेिशक िकंवा जागितक �तरावर �ित यिुनट वेळेतील सव��च आिण सवा�त 
कमी तापमानातील फरकाला तापमान क�ा �हणतात. तापमान क�ा, तापमानाची  दैिनक 
क�ा,  मािसक क�ा  आिण वािष�क क�ा �हणून मोजली जाऊ शकते. तापमान  क�ा 
िठकाणानसुार बदलते. उदाहरणाथ� , मुंबई�या तलुनेत नागपूरम�ये सवा�िधक तापमान क�ा 
आहे. 

b. वातावरणीय तापमानाच ेिवतरण: 

तपमानाचे अिभ�ेि�य आिण कािलय िवतरण खूप मह�वाचे आहे कारण हवा, हवामान, 
वन�पती �े�, �ाणी आिण मानवी जीवन इ�यादी मूलत: तापमाना�या ि�ितज समातंर 
िकंवा अनलुंब िवतरणावर अवलंबून असतात. (िसगं, 2005). 1800 �या दशकात 
जागितक सरासरी वािष�क तापमान 13.73OC होते जे 2000 �या दशकात 14.51OC वर 
पोहोच�याचे आढळते. प�ृवी�या प�ृभागावरील वातावरणीय तापमाना�या िवतरणाम�ये 
अिभ�ेि�य आिण कािलय फरक  आढळतो. वातावरणातील तापमानातील फरक हा प�ृवी 
आिण सूया�शी सबंंिधत िविवध घटकाचंा प�रणाम आह.े आगामी प�र�छेदामं�ये, लेखकाने 
वातावरणातील तापमाना�या िवतरणावर प�रणाम करणा�या घटकाचें िव�ेषण केले आहे. 

c. तापमाना�या िवतरणावर प�रणाम करणार ेघटक: 

वातावरणातील तापमानाचे ि�ितज समातंर आिण  उ�या िदशेतील िवतरण अ�ाशं,  
सम�ुसपाटीपासनु उंची, िकनारप�ीपासूनचे अंतर, जमीन आिण पा�याचे �व�प, भूप�ृाचे 
�व�प, �चिलत वार,े महासागर �वाह आिण ढगा�ंया आ�छादना�ारे िनयिं�त केले जाते. 
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a) अ�ांश: 

सूय� हा प�ृवी�या प�ृभागासाठी ऊज�चा �मखु �ोत आहे आिण अथा�तच, प�ृवी�या 
प�ृभागावरील तापमानाचे िवतरण थेट प�ृवी�या प�ृभागावरील सौर ऊजा�◌ा�या 
िवतरणा�ार े िनयिं�त केले जाते. िवषवुव�ृावर सूय�िकरणे अिधक लंब�प असतात आिण  
ती �वुाकडे अिधक ितरकस होत जातात. हेच कारण आहे क�  अ�प अ�ाशं �देशात 
जा�त ऊजा� िमळते आिण उ�च अ�ाशं �देशात कमी ऊजा� िमळत.े यामळेु, अ�प अ�ाशं  
�देशात सव��च तापमान आिण उ�च अ�ाशं �देशात सवा�त कमी तापमान न�दिवले जाते. 
िवषवुव�ृापासून �वुाकडे तापमान कमी होते आिण वाढ�या अ�ाशंासंह तापमान कमी 
हो�याचा दर िवषवुव�ृापासून �वुाकंडे बदलत असतो. 

b) सम�ुसपाटीपासूनची उंची: 

वातावरणाला सूया�कडून येणा�या लघ ु लहर�पासून आिण प�ृवीकडून उ�सिज�त होणा�या 
दीघ� लहर�पासून ऊजा� �ा� होत असते. परतं ुवातवहन, सवंहन, �ोभ, बा�पीभवन आिण 
अ ॅडीबॅिटक हीिटंग�या �ि�येमळेु वातावरण अिधक गरम होते. भूतलाकडून होणा�या 
उ�सज�ना�ार ेवातावरण गरम हो�याची �ि�या थेट हवे�या घनते�ारे िनयिं�त केली जाते. 
वाढ�या उंचीबरोबर हवेची घनता कमी होते, �यामळेुच तापमानही वाढ�या उंचीबरोबर कमी 
होते. सामा�यतः, वाढ�या उचंीसह तापमानात घट हो�याचा दर 6.5O स�टी�ेड असतो 
आिण �याला सामा�य लोप दर �हणतात. उदाहरणाथ� , केळशी आिण महाबळे�र एकाच 
अ�ाशंावर वसलेले आहेत पण दो�ही िठकाण�या तापमानात फरक आहे. केळशीचे 
तापमान महाबळे�र�या तापमानापे�ा जा�त आहे. 

c) सम�ुापासून अंतर: 

जमीन आिण पाणी यांचा गरम हो�याचा दर  िभ�न आहे आिण �याचा हवे�या तापमानावर 
थेट प�रणाम होतो. िकनारी भागात, जमीन आिण सम�ुा�या वा�यामंळेु �देशातील 
तापमानाची क�ा कमी होते. या�या िव��, �याच अ�ाशंावर ि�थत अंतग�त िठकाणे 
तापमानाची उ�च क�ा न�दवतात. उदाहरणाथ� , नागपूर�या तापमानाची  क�ा मुंबई�या 
तापमाना�या  क�े पे�ा खूप जा�त आह.े 

d) सागरीय आिण महासागरीय �वाह: 

सम�ुातील �वाहाचंा सागर िकना�यालगत�या भूभागा�या तापमानावर बराच �भाव पडतो. 
उ�ण �वाहामंळेु  मागा�तील िकनारी भागाचे तापमान वाढते तर थंड �वाहामंळेु  मागा�तील 
िकनारी भागातील तापमान कमी होते. उदाहरणाथ� , उ�र अटलािंटक उबदार �वाहा�या 
�वेशामळेु पि�म यरुोपचे तापमान पूव� यरुोप�या तलुनेत खूप जा�त आहे. या�या उलट 
कॅनरी �वाहा�या आगमनामळेु पि�म आि�के�या िकनारप�ीवरील तापमान कमी होते. 
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e) �चिलत वार:े 

�चिलत वा�याची प�रि�थती थेट तापमानावर �भाव टाकते आिण ते �याचे पनुिव�तरण 
कर�यास मदत करते. थंड उ�हाळा आिण वारय्ा�या िदशेने जाणारय्ा िकनारप�ी�या 
िठकाणी हलका िहवाळा ह े महासागरा�ंया म�यम अनभुवाचे प�रणाम आहेत. दसुरीकडे, 
समान अ�ाशं िकंवा सम�ुिकना�यावरील �थानावंर अिधक महा�ीपीय तापमान आढळते 
कारण वारे �यावर सागरी �भाव आणत नाहीत. उ�हा�यात उ�र भारतातील उ�णते�या 
लाटा हे �चिलत वा�या�या प�रि�थती�या �भावाचे उदाहरण आहे. 

f) जिमनी�या उताराचे �व�प: 

सूया�समोरील जिमनी�या उताराला अ� उतार (Onward Slope)  �हणतात आिण अ� 
उतारा�या िव�� असले�या सावली�या �देशाला पा�� उतार (Leeward Slope) 
�हणतात. उ�र गोलाधा�त, दि�णािभमखु उतार आिण दि�ण गोलाधा�त उ�रािभमखु उतार 
हा  अ� उतार आहे आिण  अ� उताराला  पा�� उतारापे�ा जा�त सौर ऊजा� िमळते. 
�यामळेु  अ�  उतारावर   पा�� उतारा पे�ा जा�त तापमान न�दवले जाते. उदाहरणाथ�, 
अ�मोरा शहरा�या   दि�ण उतारावर  उ�र उतारावरील तापमानापे�ा जा�त तापमान 
न�दवले जाते. 

g) जमीन आिण पा�याचे �व�प: 

सूया�कडून �ा� होणा�या लघ ुलहर��या �व�पातील सौर िकरणो�सगा�िवषयी जमीन आिण 
पा�या�या प�ृभागाचे िवरोधाभासी �व�प तापमाना�या अिभ�े�ीय आिण  कािलय 
िवतरणावर मोठ्या �माणात प�रणाम करते. �यामळेु समान �माणात सौर ऊजा� �ा� 
के�यावरही जिमनीचा प�ृभाग िदवसा जलसाठ्यापें�ा अिधक उबदार होतो, तर रा�ी�या 
वेळी जलसाठा जिमनी�या प�ृभागापे�ा अिधक उबदार असतो. जमीन आिण 
जल�ोता�ंया िवतरण प�तीचा प�ृवी�या प�ृभागावरील वातावरणीय तापमाना�या िवतरण 
प�तीवर प�रणाम होतो. (िसगं, 2005).  

h) भूपृ�ाचे �व�प: 

रगं, वन�पती, भू-वापर प�ती, भू-आ�छादन इ�याद��या ��ीने भूप�ृाचे �व�प प�ृवी�या 
प�ृभागावरील तापमाना�या िवतरणावर प�रणाम करते. बफा��छािदत �े�े सूया�पासून �ा� 
झालेली बह�तेक ऊजा� परावित�त करतात आिण �हणूनच या भागात �ा� होणारी ऊजा� खूप 
कमी आह.े तर ओ�या मातीने अ�छादलेले �देश जा�तीत जा�त सौर ऊजा� शोषून घेतात. 
हेच कारण आह ेक� बफा��छािदत भागात सवा�त कमी तापमानाची न�द होते आिण ओले 
माती िकंवा वालकुामय प�ृभाग असलेले �देश वष�भरात सवा�िधक तापमान न�दवतात. 
साधारणपणे, वालकुामय प�ृभाग िदवसा सवा�त जा�त आिण रा�ी सवा�त कमी तापमान 
न�दवतात. या�या िव��, ओ�या मातीत िदवसा कमी तापमान आिण रा�ी अिधक तापमान 
न�दवले जाते. 

 



  

 

हवामान शा�ाची मलुत�वे 

 

68 

i) ढगांचे आ�छादन: 

ढगाळ वातावरणाचा तापमाना�या �थािनक, �ादेिशक आिण हगंामी िवतरणावर प�रणाम 
होतो. ि�वाथा��या मते, येणारय्ा सौर  िकरणो�सगा�पैक� 27% ढगावं�न परावित�त होतात. 
तसेच, बाहेर जाणारय्ा दीघ� लहर��या �व�पातील िकरणो�सगा��या �ितउ�सज�नाम�ये ढग 
मह�वपूण� भूिमका बजावतात. �यामळेु ह�रतगहृ प�रणाम िनमा�ण होतो आिण आपोआपच 
सबंंिधत �े�ाचे तापमान वाढते. यामळेुच ढगाळ वातावरणात वातावरणाचे तापमान वाढते, 
याउलट आकाश िनर� असेल तर  प�ृवी�या प�ृभागापासून उ�सिज�त झाले�या दीघ� 
लहर��या �व�पातील िकरणो�सगा�चे कोण�याही अडथ�यािशवाय वातावरणातून 
अवकाशाकडे  वहन घडून येते. उदाहरणाथ�, ढगाळ वातावरणात वाढले�या तापमानामळेु 
मानवाला अ�व�थता येते. दसुरीकडे, िहवा�यात आकाश िनर� आिण ढगिवरिहत असते, 
�यामळेुच वातावरणातील तापमान कमी होते.  

d. तापमानाचे ि�ितज समांतर िवतरण: 

वातावरणातील तापमाना�या ि�ितज समातंर िवतरणाचे अ�ाशं िवतरण, �ादेिशक िवतरण 
आिण हगंामी िवतरणानसुार िव�ेषण केले जाऊ शकते.  

अ�ांश िवतरण: 

िवषवुव�ृापासून �वुा�या िदशेने तापमान कमी होते आिण अशा �कार ेअ�प अ�ाशं  �देश 
सव��च तापमान न�दिवतात आिण �याउलट उ�च अ�ाशं  �देशात सवा�त कमी 
तापमानाची न�द  होते. हे उ�ण किटबंधात सवा�िधक सौर ऊजा� आिण �वुीय भागात 
िमळाले�या िकमान सौर ऊज�चा प�रणाम आहे. प�ृवी�या प�ृभागाचे सव��च तापमान 
िवषवुव�ृावर कधीही न�दवले जात नाही, �याऐवजी, ते अन�ुमे उ�र आिण दि�ण 
उ�हा�यात कक�  आिण मकर व�ृाजवळ उ�ण किटबंधात न�दवले जाते. खालील 
कारणामंळेु ही िवसगंती िदसून येत आहे. 
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1. प�ृवी उ�रकेडे 23.5O ने झकु�यामळेु प�ृवी�या प�रवलनाचा प�रणाम �हणून सूया��या 
तलुनेत प�ृवीची सापे� ि�थती वष�भर बदलते. िवषवुव�ृीय �े�ाम�ये 6°N आिण 6°S 
अ�ाशंानंी सीमािंकत भागात सूया�ची िकरणे वषा�तील फ� ३०  िदवस लंब�प असतात,  
याउलट, सूया�ची िकरणे दो�ही गोलाधा�म�ये 17.5O आिण 23.5° �या अ�ाशं �े�ाम�ये 
वषा�तील 86 िदवस लंब�प असतात आिण �हणून उ�ण किटबंधाजवळील (23.5°) 
�देशात सवा�त जा�त �माणात सौर ऊजा�  �ा� होते  आिण सव��च तापमानाची न�द केली 
जाते.  

2. उ�णकिटबंधात जवळ जवळ वष�भर आकाश िनर� असते आिण �याचा प�रणाम �हणून 
सूया��या प�ृभागावर कडून येणारी लघ ु लहर��या �व�पातील ऊजा� प�ृवी�या 
प�ृभागापय�त सहजासहजी पोहोचते तसेच प�ृवी�या प�ृभागाकडून उ�सिज�त झालेली दीघ� 
लहर��या �व�पातील ऊजा� वातावरणात शोषून घेतली जाते,  प�रणामी िवषवुव�ृीय 
�देशापे�ा उ�णकिटबंध याम�ये अिधक तापमानाची न�द होते.  

समताप रषेा आिण तापमानाचे िवतरण 

प�ृवी�या भू-सम�ुी प�ृभागावरील तापमानाचे �ैितज िवतरण समताप रषेा�ंया 

मदतीने अ�यासले जाते. समताप रषेा �हणजे नकाशावंर सम�ुसपाटीपय�त कमी झाले�या 

समान तापमानाची िठकाणे जोडणा�या का�पिनक रेषा होय. समताप रषेा काढ�यापूव� 

सम�ुसपाटीवरील सव� िठकाणचे वा�तिवक तापमान कमी करणे आव�यक आह.े अशा �कार,े हे 

�प� आहे क� समताप रेषा �या िठकाणामंधून ते जातात �या िठकाणाचें वा�तिवक तापमान 

दश�वत नाहीत तर ते समु� पातळीवरील िठकाणाचें तापमान दश�वतात. �हणूनच समताप 

रषेादश�क नकाशे शेतक�यासंाठी उपय�ु नाहीत, कारण �यानंा िपकां�या वाढीसाठी िविश� 

िठकाणाचे वा�तिवक तापमान आव�यक असते. साधारणपणे, समताप रषेा पूव�-पि�म िदशेने 

जातात आिण सामा�यतः अ�ाशंानंा समातंर असतात. हा कल तापमाना�या �ैितज िवतरणावर 

अ�ाशंाचें मजबूत िनय�ंण दश�िवतो. सामा�यतः, समताप रेषा सरळ असतात परतं ुजमीन आिण 

पाणी याचंा गरम आिण थडं हो�याचा दर िभ�न अस�याने �या िठकाणी खंड आिण महासागर 

एकि�त येतात �या िठकाणी समताप रषेा झुकले�या आढळतात. सामा�यतः उ�र गोलाधा�त 

समताप रषेा जवळून जातात परतं ुदि�ण गोलाधा�त �या दूर अतंरावर असतात. ज��हा समताप 

रषेा जवळ-जवळ असतात त��हा �या उ�च तापमान उतार �प� करतात. याउलट दूर अतंरावर 

असले�या समताप रेषा सौ�य तापमान उतार दश�िवतात. सव�सामा�यपणे, समताप रषेा 

जिमनीव�न समु�ाकडे झुकतात उ�हा�यात िवषवुव�ृ आिण िहवा�यात �वुीय िदशेने. 

दसुरीकडे, महासागरापंासून महा�ीपाकंडे �व�ृी असलेले समताप उ�हा�यात �ुवीय आिण 

िहवा�यात िवषवुव�ृाकडे झकुतात. 
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3. िवषवुव�ृीय प�्यात बा�पीभवन आिण सवंहन यावर जास्त ऊजा� खच� होते आिण हा 
प�ा वष�भर ढगानंी �यापलेला असतो. हे िवषवुव�ृीय प�्याचे सरासरी तापमान उ�ण 
किटबंधा�या तलुनेत कमी अस�याचे एक कारण आहे. 

 उपरो� असाधारण बदलािशवाय सव�साधारणपणे तापमान िवषवुव�ृाकडून �वुाकडे कमी 
होत जाते. िवषवुव�ृाकडून �वुाकडे होणा�या तापमाना�या बदलाला आड�या िदशेतील 
तापमान  उतार िकंवा ि�ितज समातंर लोप दर �हणतात. कक�  आिण मकर  व�ृा�ंया 
दर�यान उ�ण किटबंधातील तापमान (थम�ल �ेिडयटं) कमी हो�याचा दर कमी आहे आिण 
�हणून तापमान  उतार नग�य आहे परतं ु तापमान उ�णकिटबंधीय �देशाकडून �वुीय 
�देशाकडे  तापमान अिधक वेगाने कमी होते आिण �हणून तापमान  उतार ती� होतो. 

तापमानाच ेहगंामी ि�ितज समांतर िवतरण 

िहवाळा आिण उ�हाळा ऋततुील तापमाना�या ि�ितजसमांतर िवतरणा�या अ�यासासाठी 
जानेवारी आिण जलैु मिह�यांतील समताप रषेा �ाितिनिधक �हणून घेत�या आहेत. आधी 
�हट�या�माणे, कमाल (जून, उ�र गोलाध�) आिण िकमान (िडस�बर, उ�र गोलाध�) 
सौरऊज�चे मिहने अन�ुमे सवा�त उ�ण आिण थंड (उ�र गोलाधा�तील जलैु आिण 
जानेवारी) मिह�याशंी एक�प होत नाहीत आिण �हणूनच जलैु (उ�र गोलाधा�त सवा�त उ�ण 
आिण दि�ण गोलाधा�त सवा�त थंड) आिण जानेवारी (उ�र गोलाधा�त सवा�त थंड आिण 
दि�ण गोलाधा�त सवा�त उ�ण) मिहने सरासरी तापमाना�या ऋतकुालीक (आिण वािष�क) 
िवतरणाचे वण�न कर�यासाठी �ितिनधीक �हणून घेतले जातात.  आकृती 2.8 आिण 2. 9 
जलैु (उ�हा�या�या हगंामात तापमान दश�वते) आिण जानेवारी (िहवा�या�या हगंामात 
तापमानाचे �ितिनिध�व करते) मधील सरासरी तापमानाचे िवतरण �प� करते. दोन 
सम�थािनक नकाशे खालील कल �कट करतात: 

(1) जलैु आिण जानेवारी ह े मिहने उ�र गोलाधा�त सवा�त उ�ण आिण थंड असतात तर 
दि�ण गोलाधा�त सवा�त उ�ण आिण थंड मिहने अन�ुमे जानेवारी आिण जलैु असतात. 

(2) दो�ही नकाशे सूया��या हगंामी �थलातंरावर आधा�रत सम�थािनका�ंया अ�ाशं बदल 
दश�िवतात परतं ुसमताप रषेाचें ह े�थलातंर भूखडंावर अिधक �प� जाणवते. 

(3) जानेवारी आिण जलैुमधील कमाल तापमान नेहमीच खडंावंर न�दवले जाते. आिशया 
आिण उ�र अमे�रकेत जानेवारीत िकमान तापमान िदसून येते.  

(4) महासागरा�ंया उबदार भागातून जाताना जानेवारी मिह�या�या समताप रषेा अचानक 
�वुीय िदशेने  झकुतात आिण उ�र गोलाधा�त जानेवारीम�ये महासागरा�ंया थंड भागातून 
जात असताना िवषवुव�ृा�या िदशेने झकुतात, तर जलैुम�ये हा कल उलट असतो. 
दसुरीकडे, महासागरा�ंया अित�भ�ुवामळेु दि�ण गोलाधा�त समताप रषेा कमी-जा�त  
�माणात िनयिमत आिण सरळ असतात. 

(5) उ�हा�या�या तलुनेत िहवा�यात तापमान उतार अिधक �प�  जाणवतो. 
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(6) जानेवारी�या समताप  रषेा उ�र गोलाधा�तील ती� तापमान  उतार दश�वतात (िच� 
4.4) तर महासागरा�ंया वच��वामळेु दि�ण गोलाधा�तील समताप रषेामं�ये तलुनेने अिधक 
अंतर अस�याने सौ�य (कमी) तापमान उतार दश�वतात. उ�र गोलाधा�त, पूव�कडील 
िकनारे पि�म िकनारी भागापें�ा (0.5°C �ित अ�ाशं) जा�त तापमान उतार (1.5°C �ित 
अ�ाशं) न�दिवतात. 

 

आकृती 2.8 (IAS, 2020) 

 

आकृती 2.9 (IAS, 2020) 

�ादेिशक िवतरण 

जे�हा तापमानाचे  ि�ितज समातंर िवतरण उ�णकिटबंधीय, समशीतो�ण आिण थंड 
�े�ाबं�ल �प� केले जाते ते�हा �याला तापमानाचे �ादेिशक िवतरण �हणतात. याचे 
तपशीलवार िव�ेषण खालील प�र�छेदामं�ये िदले आहे आिण आकृती 2.10 म�ये िचि�त 
केले आह.े  
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उ�णकिटबंधीय  �देश:  

कक� व�ृ (२३.५°उ�र) आिण मकरव�ृ  (२३.५° दि�ण  या�ंया दर�यान पसरले�या 
प�्याला उ�णकिटबंधीय �दशे असे �हणतात. सूया�ची िकरणे िवषवुव�ृावर वष�भर कमी-
अिधक �माणात लंब�प असतात. उरले�या भागात दरवष� िकमान एकदा लंब�प 
सूय�िकरणाचें अि�त�व आढळते. िवषवुव�ृा�या जवळ�या �देशात िहवाळा नसतो कारण 
वष�भर उ�च तापमान असते परतं ुजसे जसे  आपण कक�  आिण मकर व�ृाकडे  जातो ते�हा 
उ�हाळा आिण िहवाळा अनभुवला जातो आिण फरक �प�पणे जाणवतो. 

समशीतो�ण किटबंधीय �देश:  

दो�ही गोलाधा�म�ये 23.5O आिण 66.5O अ�ाशंा�ंया दर�यान पसरले�या �देशाला 
समशीतो�ण किटबंध असे �हणतात. हा �देश पि�मी वा�या�या �भावाखाली अस�याने या 
�देशात िहवा�या�या कालखडंात पाऊस पडतो आिण उ�हाळे कोरडे आढळतात.  

शीत किटबंधीय �देश:  

66.5Oअ�ाशंापासून �वुापय�त पसरले�या �देशाला शीत किटबंध असे �हणतात. या 
�देशात प�ृवीतलावरील सवा�त अ�प तापमानाची न�द होते.  अित ितरपी सूय�िकरणे आिण 
सौर ऊज�चे अ�य�प �माण यामळेु �वुीय �देश वष�भर बफा��छािदत असलेले आढळतात.  

 

 आकृती 2.10 (िसगं, 2005) 

e. तापमानाचे  उ�या िदशेतील/ अनुलंब िवतरण 

तापमाना�या अ�ाशंीय िवतरणा�माणे, सम�ु सपाटी पासून बदल�या उंची सोबत 
वातावरणातील तापमान बदलते. वाढ�या उंचीसह वातावरणातील तापमानातील बदलाचा 
दर आिण �व�ृी वातावरणा�या रचनेनसुार बदलते. तापमानाचे उ�या िदशेतील िवतरण 
वातावरणातील सरंचनेसोबत अिधक �प�पणे माडंले जाऊ शकते. आगामी प�र�छेदामं�ये, 
तापमाना�या उ�या िदशेतील िवतरणाचे िव�ेषण कर�याचा �य�न केला गेला आह.े 
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तपांबरातील  तापमानाच ेअनुलंब िवतरण: 

सामा�यतः, तपाबंराम�ये, �ित िकलोमीटर ला 6.5O सेि�सअस दराने वाढ�या उंचीसह 
वातावरणातील तापमान कमी होते. वाढ�या उंचीसह तापमानात घट हो�या�या दराला 
सामा�य लोप दर �हणतात. जर प�ृभागाचे तापमान 30O सेि�सअस असेल तर ते 
तपाबंरा�या वर�या मया�देत -70O सेि�सअसपय�त कमी होते. सम�ु सपाटी पासून वाढ�या 
उंचीसह हवेची घनता कमी होणे, दीघ� लहर��या �व�पात वातावरणाकडे जाणा�या 
िकरणो�सगा�चा कमी होणारा �भाव, ह�रतगहृ �भावाचे �माण कमी होणे, इ�यादी 
कारणामंळेु उ�णकिटबंधीय �े�ाम�ये  उंची नसुार तापमान कमी  होते.  

काहीवेळा वर�या िदशेने जाणा�या हवे�या आकारात बदल झा�यामळेु तापमान कमी होते, 
या घटनेला तापमानाचा अ ॅिडयाबॅिटक बदल अस े �हणतात. अ ॅिडयाबॅिटक लोप  दर 
कोरड्या आिण आ�� हवे�या अ ॅिडयाबॅिटक लोप दरा�या सदंभा�त �य� केला जाऊ शकतो 
आिण तो अन�ुमे 10O आिण 5O सेि�सअस �ित िकमी आहे. तापमानातील अ ॅिडयाबॅिटक 
बदल हा म�ुयतः �यू�यलुोिन�बस ढगाशंी सबंंिधत असतो आिण तो खाल�या तपाबंरापय�त 
मया�िदत असतो. 

 

आकृती 2.11 ( IAS, 2020) 
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ि�थतांबरामधील तापमानाचे अनुलंब िवतरण:  

तपाबंरा�या वर�या मया�देवर असणा�या तप�त�धी �तराम�ये तापमान ि�थर राहते. 
ि��थताबंराम�ये वाढ�या उंचीसह तापमान वाढते. अनेक भूगोलशा�� आिण हवामान 
शा��ांनी ओझोन थरा�या उपि�थती�या सदंभा�त हा सकारा�मक बदल �प� केला आहे. 
प�ृवी�या प�ृभागावर, ओझोन वायूचे �माण नग�य आहे, परतं ुि�थताबंराम�ये �याचे �माण 
अिधक आहे. ओझोन थराची घनता ि�थताबंराम�ये वाढ�या उंचीसह वाढते आिण 
ओझोनचा थर येणारी अितनील िकरणे शोषून घेतो. यामुळेच ि�थताबंराम�ये वाढ�या 
उंचीसह तापमान वाढते. तप�त�धीम�ये, तापमान - 70O सेि�सअस�या आसपास असते 
आिण ते ि�थताबंरा�या वर�या मया�देवर �हणजेच ि�तथ�त�धी �तराम�ये 0O 
सेि�सअसपय�त पोहोचते. 

द्लांबरामधील तापमानाच ेअनुलंब िवतरण: 

दल्ाबंराम�ये, सरासरी समु�सपाटीपासून वाढ�या उंचीसह तापमान कमी होते. 
दल्ाबंरामधील तापमानातील नकारा�मक बदल हा म�ुयतः दल्ाबंरामधील हवे�या घट�या 
घनतेशी सबंंिधत आह.े दल्ाबंरामधील तापमाना�या नकारा�मक बदलाबाबत इतर 
कोणतेही परुावे आढळलेले नाहीत. तापमान दल्ाबंरा�या वर�या मया�देत - 80O 
सेि�सअसपय�त पोहोचते. 

बा�ावरणामधील तापमानाचे अनुलंब िवतरण: 

दल�त�धी �तरा�या पलीकडे तापमान प�ुहा उ�णाबंरा�या वाढ�या उंचीसह वाढत जाते.  
एका अंदाजानसुार उ�णाबंरा�या वर�या मया�देचे तापमान 1700O सेि�सअस होते. 
मह�वाचे �हणजे हवे�या कमी घनतेमळेु ह े तापमान सामा�य तापमापकाने मोजले जाऊ 
शकत नाही. 

उपरो� िव�ेषणा�या आधारे वातावरणातील तापमाना�या उ�या िदशेतील िवतरणाबाबत 
खालील िन�कष�  काढले जाऊ शकतात. 

1) केवळ तपाबंर आिण दलाबंाराम�ये वाढ�या उंचीसह तापमान कमी होत जाते. 

2) ि�थताबंर आिण उ�णाबंराम�ये वाढ�या उंचीसह तापमान वाढते. 

3) वाढ�या उंचीसह तापमानातील बदलाचा दर िठकाणानसुार आिण वातावरणा�या 
सरंचनेनसुार बदलतो, परतं ुसव�साधारणपणे, तपाबंराम�ये 6.5O सेि�सअस �ित िकमी 
या दराने तापमान वाढ�या उंचीनसुार कमी होते आिण �याला सामा�य लोप दर 
�हणतात. 

4) वातावरणातील हवे�या आकारमानात बदल झा�यामळेु काही िविश� प�रि�थत�म�ये 
हवे�या उ�या िदशेत हालचाली घडून येतात आिण तापमान कमी होते, �याला 
अिडयाबॅिटक लोप दर �हणतात. अिडयाबॅिटक लोप दर कोरड्या आिण ओ�या 
हवे�या सदंभा�त �वतं��र�या �प� केला जाऊ शकतो. 
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f. तापमानाचा �यु��म (उलटा�म): 

तापमानाचा �यु��म /उलटा�म हा तपमाना�या उ�या िदशेतील िवतरणाचाच एक भाग 
असला तरी, सकं�पना अिधक तपशीलाने �प� कर�या�या ��ीकोनातून �याची �वतं�पणे 
माडंणी केली आहे.  

संक�पना�मक पा��भूमी: 

या �करणात यापूव� माडंणी के�या�माणे, तपाबंराम�ये तापमान �ित िकमी 6.5O 
सेि�सअस या दराने वाढ�या उंचीसह कमी होते. याला सामा�य लोप दर �हणतात. 
कधीकधी िविश� कारणामंळेु तपाबंरामधील तापमान वाढ�या उंचीसह वाढते, याला 
तापमानाचा �यु��म �हणतात. तपमाना�या �य�ु�माला ऋण लोप दर असेही �हणतात. 
कोण�याही �देशात, िविवध भौितक आिण हवामानशा�ीय घटकामंळेु नकारा�मक लोप दर 
अनभुवायास  येतो.  

तापमाना�या �यु��माचे �कार: 

तापमानाचा �य�ु�म अस�ंय भौितक आिण वातावरणीय प�रि�थतीत उ�वतो. अनेक 
वेळेला तो भूप�ृालगत अनभुवास येतो तर काही वेळेला तो वातावरणा�या वर�या थरात 
देखील आढळतो. तापमाना�या �य�ु�माची िनिम�ती ि�थर वातावरणीय प�रि�थती आिण 
हवे�या अनलुंब हालचाल�शी सबंंिधत असलेली िदसून येते. अशा�कार े प�ृवी�या 
प�ृभागापासून ते वातावरणा�या वर�या �तरापंय�त आिण हवे�या अिभसरणा�या �कारावंर 
आधा�रत  तापमानाचा �य�ु�माचे वग�करण खालील �माणे करता येईल.  

तापमानाचा भूपृ�ीय �यु��म: 

काही वेळेला थंड भूप�ृा�या सपंका��ार ेवातावरणा�या खाल�या थरातील हवा  थंड होते 
आिण वातावरणा�या वर�या थरातील हवा मा� उबदार राहते,  �यास भूप�ृीय तापमानाचा 
�य�ु�म असे �हणतात. भूप�ृीय तापमाना�या �य�ु�माला उ�सज�न �य�ु�म असेही 
�हणतात. खाल�या वातावरणाचे तापण ेआिण थंड हो�याची ि�या �ाम�ुयाने भूप�ृाकडून 
वातावरणाकडे फेक�या जाणा�या दीघ� लहर��या उ�सज�नावर अवलंबून असते.  थोड�यात 
वातावरणाचे तापणे आिण थंड हो�याची ि�या भूप�ृाकडून उ�सिज�त के�या जाणा�या 
तापमानावर अवलंबून अस�याचे िदसून येते. भूप�ृीय �य�ु�माला अ-अिधव�ा �य�ु�म 
असे देखील �हणतात.   िहवा�या�या कालखडंात सूया�कडून प�ृवीतलावर येणा�या लघ ु
लहर�चे �माण ह े प�ृवीकडून उ�सिज�त के�या जाणा�या दीघ� लहर��या �व�पातील 
िकरणो�सगा�पे�ा कमी असतात.  �यामळेुच िहवा�या�या कालखडंाम�ये भूप�ृीय �य�ु�म 
�ाम�ुयाने आढळतो. रा�ीचा मोठा कालावधी,  िनर� आकाश, जिमनी�या प�ृभागाजवळ 
कोरड्या हवेची उपि�थती, ि�थर वातावरणीय प�रि�थती, बफा��छािदत भूप�ृ इ. घटक 
भूप�ृीय �य�ु�माची कारणे आहेत. एखा�ा �देशातील �ाकृितक रचनेचा प�रणाम हा �या 
�देशातील तापमाना�या �य�ु�मावर होत असलेला िदसून येतो. ड�गराळ �देशामं�ये 
रा�ी�या वेळी ड�गर मा�यावरील थंड हवा उतारा�या अनषुंगाने दरीम�ये वाहत येते आिण 
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दरीतील उ�ण हवा वर फेकली जाते आिण �यामळेु देखील तापमानाचा भूप�ृीय �य�ु�म 
आढळतो.  

वातावरणा�या वर�या थरातील तापमानाचा �यु��म: 

वातावरणा�या वर�या थरात आढळणा�या �य�ु�माचे औि�णक आिण यािं�क अशा दोन 
�कारामं�ये वग�करण केले जाते. वातावरणा�या वर�या थरात आढळणारा उलटा �म 
�ाम�ुयाने ि�थताबंर या �तराम�ये आढळतो.  ि�थताबंरम�ये ओझोन या वायूचे क� �ीकरण 
झा�याने उंची नसुार तापमानात वाढ होत जाते. याचे मह�वाचे कारण �हणजे ओझोन हा 
वायू सूया�पासून येणारी अितनील िकरणे शोषून घेतो �यामळेुच तपाबंरा�या वर�या 
पातळीवर जे तापमान -७०O सेि�सअस इतके असते तेच तापमान ि�थताबंरा�या वर�या 
पातळीवर ०O  सेि�सअस पय�त वाढते. थोड�यात ि�थताबंराम�ये तापमानाचा �य�ु�म 
िदसून येतो.  

वातावरणा�या वर�या थरात घडून येणा�या तापमाना�या यािं�क �य�ु�माला हवे�या  
अधोगामी  हालचालीमळेु िनमा�ण झालेला �य�ु�म असेही �हणतात. हवेचा एक िव�तीण� थर 
खाली आ�यावर घटते �य�ु�मण िवकिसत होते. प�रणामी वातावरणाचा दाब वाढ�याने थर 
सकुंिचत आिण गरम होतो आिण प�रणामी, तापमानाचा लोप दर कमी होतो. जर हवेचे 
व�तमुान परुसेे कमी झाले तर, उ�च उंचीवरील हवा कमी उंचीवरील हवेपे�ा जा�त उ�ण 
होते, आिण तापमानाचा �य�ु�म िवकिसत होतो. या�कारचा तापमानाचा उलटा �म 
�ाम�ुयाने िहवा�या�या कालखडंात उ�र गोलाधा�त सव�� आढळतो.  िवशेषत: उपो�ण 
किटबंधीय महासागरावर याची िनिम�ती �ाम�ुयाने झालेली िदसून येते.  

हवे�या अिधव�ा (आड�या िदशेतील) हालचालीमळेु घडून येणारा तापमानाचा 
�यु��म: 

हवे�या अिधव�ा (आड�या िदशेतील) हालचाल�मळेु घडून येणा�या तापमाना�या 
�य�ु�माला चलनिशल/ गितमान �य�ु�म असेही �हणतात. कारण या �कारचा तापमानाचा 
�य�ु�म हा हवे�या ि�ितज समातंर िकंवा अनलुंब हालचालीशी सबंंिधत असतो. वारय्ाची 
ती� हालचाल आिण अि�थर वातावरणीय प�रि�थती ही तपमाना�या उलट्या �मा�या 
िनिम�तीसाठी आव�यक असते. खालील प�र�छेदामं�ये �प� के�या�माणे हवे�या 
हालचालीशी सबंंिधत असणारा तापमानाचा �य�ु�म तीन उप�कारामं�ये िवभागला जाऊ 
शकतो. . 

वात-सीमवेरील तापमानाचा �यु��म 

�वुीय वातसीमेलगत जे�हा थंड वायरुाशी उ�ण वायूराश�ना वर उचलतात आिण  खालील 
भागात  अ�प तापमान व वरील भागात उ�च तापमानाची न�द होते ते�हा �यास वात 
सीमेवरील तापमानाचा �य�ु�म अस े�हणतात. या �कार�या �य�ु�मात तापमानाचा उतार 
अिधक असतो.  �यास च�वात �य�ु�म असेदेखील �हणतात.  प�ृवीतलावरील म�य 
अ�ाशंा�या प�्यात �या िठकाणी पि�मी वारे आिण �वुीय वारे एकि�त येतात अशा 
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िठकाणी वात सीमेवरील तापमानाचा �य�ु�म आढळतो.  या �कार�या तापमाना�या 
�य�ु�मामळेु काही वेळेला हल�या पज��या�या सर�ची िनिम�ती देखील होते. 

 

आकृती 2.12 (IAS, 2020) 

तापमानाचा भूपृ�ीय �यु��म: 

काही वेळेला थंड हवे�या �देशातून उ�ण वायरुाशी �वास करत असताना �देशातील थंड 
हवामानाचा प�रणाम �हणून उ�ण वायरुाशी खालून थंड होतात आिण �याचा वरचा भाग 
मा� उ�णच राहतो. अशा प�रि�थतीत िनमा�ण होणा�या तापमाना�या उलट्या �माला 
हवे�या आड�या िदशेतील हालचाल�मळेु िनमा�ण झालेला तापमानाचा उलटा �म असे 
�हणतात.  या �कारचा �य�ु�म हा �ाम�ुयाने िकनारी भागामं�ये साव�ि�कपणे पाहायला 
िमळतो. 

दरीय �यु��म: 

सामा�यत: िकरणो�सगा�मळेु आिण हवे�या अनलुंब हालचाल�मळेु पव�ता�ंया द�यामं�ये 
�य�ु�म आढळतात. याला तापमानाचे अधोव�ा �य�ु�म असेही �हणतात. िहवा�यातील 
लाबं रा�ीचा प�रणाम �हणून ड�गराची िशखर ेदरी�या तळापे�ा लवकर थंड होतात. थंड 
झालेली हवा जड असते �हणून ितचा �वास दरी�या उतारा�या बाजूने दरी�या तळाकडे 
स�ु होतो. दरी�या तळापय�त पोहोच�यानतंर थंड हवा उबदार हवेला वर�या िदशेने 
ढकलते आिण दरीय �य�ु�माची िनिमती होते. 
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आकृती 2.13 (IAS, 2020) 

तापमाना�या �यु��माचे मह�व: 

एखा�ा �देशातील हवेची ��यता, ढगाचंी िनिम�ती आिण पज��याचे �माण िनि�त 
कर�याम�ये तापमानाचा �य�ु�म मह�वाची भूिमका बजावतात.       �य�ु�मन सवंहनामुळे  
घडून येणा�या हवे�या ऊ�व�गामी हालचालीची पातळी मया�िदत करते. �या �देशामं�ये 
उ�चा�रत िन�न-�तरीय �य�ु�म उपि�थत आहे �या �देशात सवंहनी ढग वाढू शकत 
नाहीत. धूळ आिण धरुा�या कणा�ंया सचंयाने, ढग नसतानाही, �य�ु�मामळेु ��यमानता 
मोठ्या �माणात कमी होऊ शकते. कारण �य�ु�मा�या पाय�याजवळील हवा थंड असलेने 
ध�ुयाची िनिम�ती वारवंार होत असते.  

२.४ उ�णता ऊजा� वाहतूक �ि�या  

प�ृवी�या प�ृभागावर आिण वातावरणात �ा� झाले�या उज�म�ये �थलीय आिण कािलय 
िभ�नता असते. का�पिनक��्या काही भूगोलशा��ांनी प�ृवी आिण वातावरणासाठी 
उ�णता सतंलुन 0% असे मोजले आहे. एका शरीरातून दसु�या शरीरात आिण एका 
िठकाणाह�न दसु�या िठकाणी उ�णता ऊज�चे ह�तातंरण सवंहन, वहन आिण 
िकरणो�सगा��ार े केले जाते. प�ृवी�या प�ृभागावरील काही भागात अित�र� ऊजा� आहे 
आिण काही भागात ऊज�ची कमतरता आहे. ऊज�चा हा असतंलुन �ैितज आिण अनलुंब 
ऊजा� ह�तातंरणा�ार ेसतंिुलत केला जातो. आगामी प�र�छेदामं�ये, वातावरणात उ�णता 
ऊजा� ह�तातंरणाचे िव�ेषण कर�याचा �य�न केला गेला आहे. 

थेट सौर उ�सज�न , दीघ� लहर��या �थलीय िकरणो�सगा��ार ेप�ृवी आिण वातावरण तापणे 
आिण थंड होणे या�या िव�ेषणा�ारे उ�णता उज�चे ह�तातंरण चागं�या �कार े�प� केले 
जाऊ शकते. लघ ुलहर��या �व�पात प�ृवीवर येणार ेसौर उ�सज�न आिण दीघ� लहर��या 
�व�पात प�ृवी�या प�ृभागाकडून जाणार े िकरणो�सग� यांचे तपशीलवार िव�ेषण उ�णता 
सतंलुन अंतग�त केले गेले आहे. तथािप, येथे वहन, सवंहन आिण िकरणो�सगा��या �ि�येचे 
िव�ेषण कर�यावर भर िदला गेला आहे. 
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वहन 

जे�हा िभ�न तापमानात दोन घटक एकमेका�ंया सपंका�त येतात ते�हा जा�त तापमान 
असले�या एका घटकाकडून कमी तापमान असले�या घटकामं�ये उ�णता पसरते. हे वहन 
�हणून ओळखले जाते. लघ ु लहर��या �व�पात सूया�पासून �ा� होणारी उजा� थेट 
प�ृवी�या प�ृभागावर पोहोचते आिण प�ृवी�या प�ृभागाला गरम करते. तापले�या 
प�ृवी�या प�ृभागा�या जवळचे वातावरण वहना�ार ेगरम होते. हवा एक खराब वाहक आह,े 
�हणून वहना�ारे उ�णता ह�तातंरणाची �ि�या वातावरणा�या खाल�या भागापय�तच 
मया�िदत आहे. 

संवहन 

येणारय्ा सौर उ�सज�नाने गरम होणारी हवा �सरण पावते आिण हलक� होते. प�रणामी, 
गरम झालेली हवा वर�या िदशेने वर जाते. सतंलुन राख�यासाठी, वरची थंड हवा खाली 
उतरते आिण गरम होते. अशा �कार,े सवंहन �वाह तयार होतात जे उ�णता ऊजा� वर�या 
िदशेने �सा�रत करतात. अशा �कार,े वातावरणाचा वरचा थर देखील सवंहनाने गरम होतो. 

उ�सज�न 

 ऊजा� ह�तातंरणा�या कोण�याही मा�यमािशवाय उ�णता उज��या हालचालीला  उ�सज�न 
�हणतात. प�ृवीतलावर िमळणारी ऊजा� ही सूया�कडून लघ ुलहर��या �व�पात �ा� होते.  
प�ृवीतलावर लघ ुलहरी पोहोच�यानतंर �याचें दीघ� लहर��याम�ये �पातंर होते आिण या 
दीघ� लहरी प�ृवी�या प�ृभागाकडून वातावरणाकडे आिण नतंर अवकाशाकडे  
िकरणो�सज�ना�या मा�यमातून  जातात.  वातावरणातून �वास करताना दीघ� लहर��या 
�व�पातील ऊजा� वातावरणा�ारे शोषली जाते आिण वातावरण तापत.े कधीकधी 
वातावरण प�ृवी�या प�ृभागावर दीघ� लहर��या िकरणो�सगा�चे पनु��पादन करते. 

२.५ साराशं 

या �करणात आपण सौर ऊजा� आिण तापमान या�ंया मूलभूत सकं�पना,  सौरऊज��या 
िवतरणावर प�रणाम करणारे घटक,  सौर ऊज��या िवतरणाचे �ा�प,  तापमाना�या 
िवतरणावर प�रणाम करणार ेघटक,  तापमाना�या िवतरणाचे �ा�प,  आिण तापमानाचा 
उलटा �म इ�यादी घटकाचंी सिव�तर माडंणी केली आह.े  सव�सामा�यपणे सौर ऊजा� ह े
कारण असते तर तापमान हा प�रणाम असतो.  सौर ऊजा� आिण तापमान या �माणेच 
तापमानाचा उलटा �म हा देखील �ाकृितक रचना आिण हवामान शा�ीय घटकावंर 
अवलंबून असतो.  या �करणा�या अ�यासाअंती आपणास या सव� बाब�ची �िचती िनि�त 
आली असेल. 
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२.६  तुमची �गती/�यायाम तपासा 

१. चूक िकंवा बरोबर 

a ि�चिफ�ड�या मते, सूया�पासून प�ृवीवर आदळणा�या तेज�वी उज�ला तापमान 
�हणतात. 

b प�ृवीला सूया��या प�ृभागाव�न �हणजे �काशमंडलातून उ�सिज�त ऊज�चा केवळ 
अधा� अ�जावा भाग �ा� होतो आिण तो 29 ि�िलयन अ�श���या समत�ुय आहे. 

c दो�ही गोलाधा�तील 23 ½O आिण 66 ½O अ�ाशंादर�यान िव�तारले�या प�्याला/ 
�े�ाला उ�च-अ�ाशं �े� �हणतात. 

d �वुा�या िदशेने सौर ऊज��या अनपुि�थत िदवसांची स�ंया वाढते.  

e अनलुंब िकरण प�ृवी�या प�ृभागा�या िकमान �े�फळावर पसरलेले असतात आिण 
िकमान सभंा�य �े� तापवतात आिण �ित एकक �े�फळावर �ा� होणा�या सौर ऊज�चे 
�माण वाढते. 

f िदवसाची लाबंी कोण�याही िठकाणी �ित एकक �े�ावर �ा� झाले�या सौर ऊज�चा 
�माणावर थेट  प�रणाम  करते. 

g सूया�भोवती प�ृवी�या लंबवतु�ळाकार  प�रवलनामळेु वष�भरात प�ृवी आिण सूय� 
या�ंयातील अंतर बदलत  जाते. 

२. �र� �थानांची पुरती करा 

a ………. या�ंया मतानसुार, सूया�पासून �ा� होणारी तेज�वी ऊजा�, लघलुहर��या 
�व�पात �सा�रत केली जाते आिण �ित सेकंद 300000 िकमी वेगाने �वास करते 
याला सौर ऊजा�/ सौर उ�सज�न �हणतात. 

b ................... �हणजे kWh/m² म�ये �य� केले�या वेळे�या कालावधीत प�ृभागावर 
�ा� झाले�या सौर िविकरण ऊज�चे �माण होय.. 

c ……………… या�ंया मते सूय� सात�याने गुतंागुतंीची उजा� अंतराळ उ�सिज�त करत 
असतो, �यास सौर उजा� असे �हणतात.  

d सूय� आिण प�ृवी या�ंयातील सरासरी अंतरावर सूया�समोरील प�ृभागा�या एकक 
�े�ावर �ा� होणारी सौर िविकरण िकंवा सौर ऊजा� कमी-अिधक �माणात ि�थर 
असते आिण �याला ....................... �हणतात. 
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e कक�  आिण मकर …………… दर�यान िव�तारले�या प�्याचा समावेश अ�प अ�ाशं 
प�यात केला जातो.  

f ............................ वेळी 3 जानेवारीला प�ृवी सूया��या सवा�त जवळ असते आिण 
प�ृवी आिण सूय� या�ंयातील अंतर 147 दशल� िकलोमीटर आह.े 

g  अ�यासातून असे िदसून आले आहे क� सूया��या डागा�ंया स�ंयेतील फरक हा च��य 
�व�पाचा असतो आिण ��येक च� ……….. वषा�म�ये पूण� होते. 

h  येणारय्ा सौर िकरणो�सगा�पैक� सरासरी ……….. % उजा�  परावित�त होते आिण 
�याला अ�बेडो �हणतात. 

i दीघ� लहर��या �व�पात प�ृवीतलावर येणा�या ऊज�पैक� अंदाजे ................... % 
उजा� वातावरणात िवखरुली जाते.  

३. बह�पया�यी ��  

a. ……………….. �हणजे एका िविश� िठकाणी िविश� वेळेत �ा� होणारी सौरऊज�ची 
एकूण र�कम, अनेकदा kWh/(m2 िदवस) �या यिुनटम�ये. (सौरउजा�, तापमान, 
उ�णता सतंलुन, तापमानाचा �य�ु�म) 

b. प�ृवी�या प�ृभागावर िकंवा वातावरणाला ......................... �ा� होणा�या ऊज�ला 
सौर उजा� �हणतात. (सूया�कडून, उ�णता, भरती-ओहोटी, दीघ� लहर��या) 

c. सरासरी, प�ृवी�या प�ृभागाला ………………-�ाम कॅलरी �ित चौरस स�टीमीटर 
�ित िमिनट उ�सज�न �ा� होते. (२, ४, ५, ३) 

d. ६६ ½O उ�र आिण दि�ण अ�ाशंा�या पलीकडे िव�तारले�या �देशाला 
…………… अ�ाशं �देश �हणतात. (उ�च, म�य, िन�न, उ�र) 

e.  4 जलैु रोजी, �हणजे, अप�रधीयि�थती�या वेळी, प�ृवी सूया�पासून सवा�त जा�त 
अंतरावर असते आिण अंतर ……….. दशल� िकलोमीटर असते. (१५२, १४७, 
१४८, १४९) 

f. सूया�कडून लघ ुलहर��या �व�पात येणा�या उज��या .................. % उजा� थेट 
वातावरणात शोषून घेतली जाते. (१४, १८, २३, १७) 

g. 'वायमुंडलीय ……….. हे वाय,ु ढग, जमीन, सम�ु आिण इतर पा�या�या प�ृभागा�ार े
सौर तेज�वी उज��या बदलाचे काय� आहे. (तापमान, दाब, सौर ऊजा�, उ�णता) 

h. 24 तासात न�दवलेले सव��च तापमानाला दैिनक ……………… तापमान �हणतात. 
(कमाल, िकमान, सरासरी, ह ेसव�) 
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i. �थािनक, �ादेिशक िकंवा जागितक �तरावर �ित यिुनट वेळेतील सव��च आिण सवा�त 
कमी तापमानातील फरकाला तापमान ………………  �हणतात. (सरासरी, क�ा, 
सरासरी, म�य) 

j. सामा�यतः, तपाबंराम�ये, वातावरणातील तापमान उंचीनसुार �ित िकलोमीटरला 
………………OC ने कमी होते. (६.५, ७.५, ८.५, ९.५) 

४. पुढील ��ांची उ�र े�ा 

a. सौर उज�ची �या�या करा आिण सौर उज��या िवतरणावर प�रणाम करणार ेघटक �प� 
करा. 

b. सौर उजा� आिण तापमान या�ंयात फरक करा. 

c. यो�य आकृती�या साहा�याने प�ृवी आिण वातावरणातील उ�णता सतंलुन �प� करा. 

d. प�ृवी�या प�ृभागावरील तापमाना�या िवतरणावर प�रणाम करणार ेघटक �प� करा. 

e. तापमाना�या �य�ु�माची �या�या करा आिण तापमाना�या �य�ु�माचे �कार �प� 
करा. 

f. "तापमानाचे िवतरण अ�ाशं आिण उंचीनसुार बदलते", हे िवधान  यो�य उदाहरणासंह 
�प� करा. 

g. तापमानाचे �ैितज आिण अनलुंब िवतरण �प� करा. 

२.६  �वय-ंिश�ण ��ाचंी उ�र े

ii. चूक िकंवा बरोबर 

a बरोबर 

b चूक 

c  चूक 

d  बरोबर 

e  बरोबर 

f  बरोबर 

g  बरोबर 

iii. �रका�या जागा भरा. 

a  जी टी ि�वाथा�  

b  सौरउजा� 
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c  क� �यू्  

d ि�थराकं 

e  उ�ण किटबंध 

f प�रधीय 

g  11 

h  35 

i  23 

iv. बह�पया�यी �� 

a  सौरउजा�  

b सूया�कडून  

c  2 �ॅम 

d  उ�च 

e  १५२ 

f 14 

g  तापमान 

h  जा�तीत जा�त 

i क�ा  

j ६.५ 

२.७ तािं�क श�द आिण �याचें अथ� 

अ�बेडो: येणा�या सौर िकरणो�सग� पैक� सरासरी 35% परावित�त होतात आिण �याला 
अ�बेडो �हणतात. 

लॅग ऑफ टे�परचेर : सूया�पासून �ा� होणा�या कमाल आिण िकमान सौर उज�ची वेळ आिण 
हवेचे कमाल आिण िकमान तापमान या�ंयात कोणतेही सा�य नाही. याला लॅग ऑफ 
टे�परचेर अंतर �हणतात. 

तापमानाचा �यु��म :कधीकधी िविश� कारणामंळेु तपाबंरामधील तापमान वाढ�या 
उंचीसह वाढते, याला तापमानाचा �य�ु�म �हणतात. तापमाना�या �य�ु�माला ऋण लोप 
दर असेही �हणतात. 
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b. कार्य 

Google Weather अॅप�ार ेतमु�या प�रसरातील हवेचे तापमान मोजा आिण ते �पातं�रत 
कर�याचा �य�न करा 

२.८ WORK CITED AND THE SOURCES FOR FURTHER 

STUDY 
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३  
वातावरणीय वायुभार 

घटक रचना  

३.१ उि��ये 

३.२ ��तावना 

३.३ वातावरणीय वायभुार : उ�व� आिण ि�तीज समातंर िवतरण 

३.४ वातावरणीय अिभसरणच� 

३.५ वा-याचें�कार: भूआवत�वार,े वायभुारउतार, �थािनकवार े

३.६ जेट �वाह 

३.७ मा�सूनवा-याचंी िनिम�ती: पारपंा�रक आिण नवीन िवचार 

३.१ उि��ये 

१. वातावरणीय दाब आिण  �या दाबा�या िभ�नते�या कारणांची  मािहती िव�ा�या�ना देणे.  

२. वायभुाराचे उभे आिण आडवे िवतरण �प� करणे. 

३. वातावरणीय दाबाचा सव�साधारण आकृतीबंध िव�ा�या�ना समजावणे. 

४. िव�ा�या�ना वा-याचंा आकृतीबंध समजावणे. 

५. िव�ा�या�ना वा-या�ंया िविवध �काराचंी मािहती देणे. 

३.२ ��तावना  

हवा ही वातावरणातील  एक भौितक पदाथ� असून िविवध वायूचें िम�ण आहे 
आिण ितला  �वताचे वजन असते. हवेचा दाब �हणजे प�ृवी�या प�ृभागावर पडणारा दाब/ 
भार  होय.सामा�यपणे सम�ुसपाटीवर हवे�या �तंभातील हवेचे वजन १ िकलो�ॅम  
असते.सम�ुसपाटीला एक चौ.स�.मी.जागेवर १ िक.�ॅ हवेचा दाब असतो. हवेचा दाब 
मोजणा-या उपकरणात पारा वापरला जातो.सम�ुसपाटीला एक चौ.स�.मी.जागेवर  ४५ अंश 
अ�वतृआिण १५ अंश सेि�सअसला सव�साधारणपणे हवेचा दाब १०१३.२५ िमलीबार 
िकंवा२९.१२इंच िकंवा७६स�.मी.असतो.हवेचा दाब मोज�यासाठी िन��व वायभुारमापक, 
वायभुारलेखक यांचा वापर केला जातो. 
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समानवायभुारा�या �थळानंा जोडणा-या रषेानंा समभार रषेा �हणतात.हवेचा दाब 
उंचीनसुार कमी होत जातो आिण हे �माण दर ०.१ इंच िकंवा ३.४ मी.बा. इतका ६०० 
फूट ला असतो परतं ुहा भार कमी हो�याचे �माण काही हजार फुटापंय�तच असते. उदा. 
१८००फूट. वातावरणीय दाब हा ि�तीज समातंर आिण ऊ�व� िदशेत तसेच ऋतूमानानसुार 
आिण दैनिंदन बदलत असतो. 

३.३ वातावरणीय दाब 

प�ृवीवरील ग�ु�वाकष�ण श��मळेु प�ृवीवर वातावरण िटकून राहते. सम�ुसपाटीपासून ते 
वातावरणा�या वर�या थरापय�त असणा-या हवे�या �तंभातील हवेचे वजन �हणजे  
वातावरणीय वायभुार �हणतात.वायभुार हा िमलीबार िकंवा पा�कल म�ये मोजला जातो 
आिण वायभुारातील �े�ीय िभ�नता ही समभार रषेानंी नकाशावर  दश�िवली जाते. समभार 
रषेा �ा समान वायभुार असणा-या िठकाणानंा जोडणारी रषेा �हणून ओळखली जाते 
.एखा�ा कुठ�याही िदले�या िठकाणाचे आिण िदले�या वेळेचा  असणारा वायभुारात  
��य�ात मा� चढ उतार  होत असतो आिण तो सव�साधारणपणे ९५० ते १०५० िमलीबार 
दर�यान असतो. हवेचा दाब हा पा-याचा वायभुारमापक िकंवा िन�्�व वायभुार  लेखका�या 
सहा�याने मोजला जातो . वेगवेग�या िठकाणी असणा-या वायभुाराम�ये थोडाफार हवेचा 
दाब कमीजा�त होत असतो �याला वायभुार उतार असे �हणतात.ज��हा समभार रषेा 
जवळजवळ असतात िकंवा �या�ंयातील अतंर कमी असले त��हा वायभुार जा�त/ ती� 
�व�पाचा असतो आिण समभार रषेा जर दूर-दूर असतील तर �या िठकाणी वायभुार कमी 
असतो.  

३.३.१  वायुभाराचे/वायुदाबाचे उभे िवतरण 

उंचीनसुार वायभुार कमी होतो. अशा �कारचा अनभुव हा पव�तारोहण करणा-या 
िगया�रोहकांना येत असतो. िगया�रोहक ज��हा उंच िशखरावंर चढाई करत असतात त��हा 
�यानंा �सनाचा आिण इतर �कारचा �ास जाणवतो. कमी वायभुारामळेु अनेकदा 
िगया�रोहकां�या नाकपडुयातून र� येतेआिण फु�फुसावर स�ुा प�रणाम होतो. वायभुार जर 
खूपच कमी असेल तर  काही वेळा िगया�रोहकांची श�ु हरपते आिण ते खाली कोसळतात. 

अित उंचीवरील वायभुाराचा अ�यास कर�यासाठी हवामानशा�ीय उपकरणाम�ये फु�यांची  
मदत घेतली जाते. मानवाने स�ुा फु�यामधून अितउंचावर �वास केला आहे. अॅड�स आिण 
�टीव�स यांनी १९३५ म�ये २१९४५ मीटर उंचीपय�त जा�याचा �य�न केला होता. मेजर 
िसमॉन यानंी १९५८ म�ये ३०९३७ मीटर उंचीवर जा�याचा जागितक िव�म केला 
होता.वातावरणातील वर�या भागातील हवेचा अ�यास कर�याची हवामान शा��ाना गरज 
आहे. 
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३.३.२ वायुभाराचे उभे िवतरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:  http//: www.distance educationju.in (वायुभाराचे उभे िवतरण) 

३.३.३ वायुभाराचे ि�ितजसमांतर िवतरण आिण वायुभार प� े 

समभार रषेावंर आधा�रत वायभुाराचे जागितक िवतरण अ�यासले जाते.वायभुार 
सव�साधारणपणे दोन �कार े िवभागले जाते उदा. जा�त वायभुार �हणजेच ��यावत� आिण 
कमी वायभुार �हणजे आवत� िकंवा वायगुत�. वायभुार प�्याचंी िनयिमतता ही जमीन आिण 
पा�या�या असमान िवतरणावर अवलंबून आह.ेवायभुार प�े हे उ�र गोलाधा�त अधूनमधून 

उंची मीटरम�ये उंची फूट वायभुार इंचाम�ये वायभुार मी.बा. 

५४८६ १८००० १४ .९४ ५.५६ 

५१८१ १७००० १५ .५६  

४९०७ १६००० १६.२१  

४५७२ १५००० १६.८८  

४२६७ १५००० १७.५७  

३९६२ १३००० १८.१९  

३६५६ १२००० १९.०३  

३३५१ ११००० १९.७९  

३०४८ १०००० २० .५८ ६६६.८ 

२७४३ ९००० २१ .३८  

२४३८ ८००० २२ .२२  

२१३३ ७००० २३ .०९  

१८२८ ६००० २३.९८  

१५२४ ५००० २४.८९  

१२१९ ४००० २५.८४ ८७५.१ 

९१४ ३००० २६.८१  

६०९ २००० २७.८२  

३०४ १००० २८.८५  

सम�ु सपाटी 
पातळी 

सम�ु सपाटी 
पातळी 

२९.९२ १०१३.२ 
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तटुक असतात आिण �याचंी अनेक क� �े िनमा�ण होतात परतं ुदि�ण गोलाधा�त मा� वायभुार 
प�े  कमी अिधक �माणात सलग असतात. 

३.३.४. वायुभाराचे ि�ितजसमांतर िवतरण  

िवषवुव�ृापासून ते �वुीय �देशापय�त वायभुार िवतरणाचा िनि�त असा काही कल 
नसतो.वायभुार आिण हवेचे तापमान यांचा सबंध पािह�यास असे िदसते क�,िवषवुव�ृीय 
�देशाकडून �वुीय भागाकडे जाताना तपमान कमी होत जाते �या�माणे वायभुारात वाढ 
होत नाही. िवषवुव�ृा जवळ असणा-या भागात सरासरी वािष�क तापमान वष�भर जा�त 
असते �यामळेु तेथे कमी वायभुार प�ा िनमा�ण होतो पण कक� व�ृाजवळ आिण मकरव�ृा 
जवळ मा� जा�त दाबाचा प�ा िनमा�ण झाला आह.ेकक� व�ृ आिण मकरव�ृा जवळ जा�त 
तापमान असते �ह�णनु तेथे कमी दाबाचा प�ा िनमा�ण होणे गरजेचे आहे पण ��य�ात जा�त 
वायभुार आहे ,�हणजेच तापमान हा एकमेव घटक वायभुारशी सबंंिधत नाही.वायभुार हा 
�वुाकडे वाढत गेला पािहज ेकरण तापमान कमी होत जाते परतं ु६० अंश अ�वतृाजवळ 
कमी वायभुार प�ा आढळतो. 

�हणजेच वायभुार हा फ� औि�णक घटकानंी �भािवत होत नसून इतरही काही घटक 
कारणीभूत आहेत. 

उ�प�ीवर आधा�रत वायभुार प�्याचें खालील भागात िवभाजन केले जाते. 

१. औि�णक वायभुार प�े  

अ) िवषवुव�ृीय कमी वायभुार प�ा  

ब) �वुीय कमी वायभुार प�ा  

२. गतीवर आधा�रत वायभुार प�े 

अ) उपउ�णकिटबंधीय जा�त वायभुार प�ा  

ब) उप �वुीय कमी वायभुार प�ा  

अ) िवषुववृ�ीय कमी वायुभार प�ा 

िवषवुव�ृा�या दो�ही बाजूला ० ते ५ अंश अ�व�ृा�ंया दर�यान हा प�ा आहे. हा प�ा 
कायम�व�पी ि�थर नसून कारण �याम�ये हगंामी दाब प�्याचें ि�थ�यतंर  सूया��या 
भासमान �मणामळेु उ�रकेडे आिण दि�णेकडे होते. 

या भागात वष�भर सूय�िकरणे लंब�प असतात �यामळेु तापमान वष�भर जा�त असते. जा�त 
तापमानामळेु तेथील हवा तापली जाऊन हलक� होते व िवरळ होते. तसेच ती उंचावर जाते. 
�यामळेु तेथे कमी वायभुाराचा प�ा िनमा�ण होतो.या प�्याला शातंप�ा िकंवा डोल�म 
�हणतात.   
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आकृती: ३.१  

२.उपउ�णकिटबंधीय जा�त वायुभार प�ा िकंवा अ� अ�वृ� 

उ�र आिण दि�ण गोलाधा�त २५ -३५ अंश अ�व�ृा�ंया दर�यान असणा-या भागात 
हवेचा दाब  जा�त असतो �हणून तेथे जा�त  वायभुार प�ा िनमा�ण होतो. �ा प�्यात जरी 
३ मिहने िहवाळा असला तरी उरले�या वष�भरात तापमान हे तलुनेने जा�त असते. 
प�ृवी�या प�रवलनामळेु िवषवुव�ृा वरील भागात उंचावर गेलेली हवा थंड होऊन उप उ�ण 
किटबंधात खाली उतरते �यामळेु तेथे जा�त वायभुाराचा प�ा िनमा�ण होतो. या  प�यात 
��यावत� िनमा�ण होउन वातावरणीय ि�थरता आिण कोरडेपणा िनमा�ण होतो.याच 
कारणामळेु दो�ही गोलाधा�त २५ अंश ते ३५ अंश दर�यान उ�ण वाळवटंाचंी िनिम�ती झाली 
आहे. हा प�ा अ� अ�ाशं �हणूनही ओळखला जातो.  

३. उपधृवीय कमी वायुभार प�ा 

दो�ही गोलाधा�त ६० ते ६५ अशं अ�व�ृ  दर�यान  कमी वायभुार प�ा िनमा�ण झाला आहे. 
�ा प�्यात वष�भर कमी तापमान अस�यामळेु येथे खरतेर जा�त वायभुार असायला हवा,  
परतं ु प�ृवी�या प�रवलनामळेु या प�्यातील हवा बाहेर फेकली जाते �यामळेु येथे कमी 
दाबाचा प�ा िनमा�ण होतो. 
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४. �ुवीय जा�त वायुभार प�ा 

वष�भर उ�र �वु आिण दि�ण �वुा जवळील �देशात कमी तापमान असते �यामळेु तेथे 
नेहमी जा�त वायभुार �देश आढळतो. या भागात औि�णक आिण गतीय अशा दो�ही 
घटकाचंा प�रणाम होतो. 

३.३.५ समभार रषेा  

ि�ितजसमातंर िदशेतील वायभुाराचे िवतरण नकाशावर दाखव�यासाठी सा�ब� रषेाचंा 
वापर केला जातो. नकाशावर समान वायभुार असणारी िठकाणे जोडणा-या का�पिनक 
रषेेला समभार रषेा �हणतात.सभंार रषेा तयार करताना ��येक िठकाण हे सम�ुसपाटीवर 
आहे असे गहृीत धरले जाते. 

वायभुाराचे ि�ितजसमातंर  वािष�क/ ऋतूनसुार िवतरण समभार रषेा�ंया सहायाने अ�यासले 
जाते.उ�र गोलाधा�त जानेवारी आिण जलैु मिह�यामंधील समभार रषेाचंा अ�यास केला 
जातो. 

३.३.६ वायुभाराचे रखेावृतीय िवतरण 

वायभुाराचे रखेाव�ृीय िवतरण �हणजे सव� रखेाव�ृावंर सम�ुासपाटीला  ऋतूनसुार 
असणारा सरासरी वायभुार होय. उ�र आिण दि�ण गोलाधा�त असणा-या उ�हाळा आिण 
िहवा�यातील ऋतूनसुार वायभुारात होणा-या िभ�नतेचा अ�यास कर�यासाठी रखेावतृीय 
वायभुाराचा अ�यास केला जातो. 

३.३.७ दाब प�्यांचे ि�थ�यंतर 

वायभुार प�े हे �विचतच अ�व�ृीय िवभागात ि�थर असतात.सूया�चे उ�रकेडे आिण 
दि�णेकडे होणा-या भासमान �मणामळेु , जमीन आिण पा�या�या ताप�या�या �व�पातील 
फरक  ई. मळेु वायभुार प�याम�ये  दैिनक,ऋतूनसुार आिण वािष�क बदल होत असतो. 

दररोज दपुारी २ ते ४ �या दर�यान जा�त तापमान अस�याने या याच वेळेत कमी वायभुार 
प�ा िनमा�ण होतो,तर पहाटे २ ते ४ �या दर�यान  कमी तापमानामळेु जा�त वायभुाराचा 
प�ा तयार होतो. िकनारी भागात कमी वायभुार असतो तर �याला लागून असणा-या स�ी 
भागात तापमान िदवस जा�त असते आिण रा�ी�या वेळी उलट ि�थती िदसून येते. 

३.३.८ वायुभाराचे जानेवारीमधील ि�ितजसमांतर िवतरण 

जानेवारीतील हवामानि�थती दश�क नकाशाचंा अ�यास के�यानतंर खालीलपैक� काही 
गो�ी िदसून येतात. 

१. िवषवुव�ृीय कमी वायभुार प�ा िवषवुव�ृा�या द�ीणेकडे सरकलेला असतो करण सूय� 
या मिह�यात िवषवुवतृा�या दि�णेकडे असतो .�यामळेु कमी वायभुाराचा भाग हा 
ऑ��ेिलया, दि�ण अमे�रका आिण आि�केत असतो. 
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२. उप उ�ण किटबंधीय जा�त वायभुाराचा प�ा महासागरात �प�पणे िदसतो करण येथे 
उ�हाळा ऋतू असतो आिण  पाणी जा�त  गार अस�याने महासागरवर जा�त वायभुार 
आढळतो.उ�र गोलाधा�त मा� ज�त वायभुार प�्याचे िवतरण हे यो�य �कार े िवकिसत 
झालेले  नसते  

३. दि�ण गोलाधा�त कमी वायभुार प�ा सलग अशा भागात िनमा�ण होतो परतं ु उ�र 
गोलाधा�त उ�र अटलािंटक आिण उ�र पॅसीिफक.महासागरी भागातील उप उ�ण 
किटबंधात दोन कमी दाबाचे प�े िनमा�ण होतात. 

४. पूव� म�य  आिशया�या भागात जा�त वायभुार प�याचा भाग िवकिसत झालेला 
असतो.मा�  असा प�ा उ�र अमे�रकेत िनमा�ण झालेला नसतो.  

 

आकृती: ३.२- वायुभरप� े(जानेवारी) 

३.३.९ वायुभाराचे जुलैमधील ि�ितजसमांतर िवतरण 

जलैु मिह�यातीलवायभुार िवतरणाचा अ�यास जगा�या नकाशाव�न केला जातो. 

१. िवषवुव�ृीय कमी वायभुार प�ा हा उ�र गोलाधा�त िवषवुव�ृा�या उ�रकेडे िनमा�ण होतो 
कारण सूय� �ावेळी उ�र गोलाधा�त असतो. 

२. सूया��या उ�रकेडील भासमान �मणामळेु सव� वायभुार प�ेहे उ�रकेडे सरकतात. 

३. उपधवृीय जा�त वायभुार प�ा दि�ण गोलाधा�त सलग अशा भूभागावर िनमा�ण होतो 
परतं ुउ�र गोलाधा�त असणारा कमी वायभुार प�ा हा मा� कमकुवत असतो . 

४. कमी वायभुाराचे क� � आिशया खडंात आिण उ�र अमे�रकेत वाय�य भागात िनमा�ण 
होते.�यामळेु उप उ�ण किटबंधीय वायभुार प�्यात अडथळे िनमा�ण होतात. 
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आकृती: ३.३- वायुभरप� े(जलैु) 

३.४ वातावरणाचे अिभसरण/ सव�साधारण च� 

भूप�ृावर  तापमानातील िभ�नतेमळेु वायभुार उतार िनमा�ण होतो आिण �यातून वा-याची 
िनिम�ती होते. वातावरणातील वा-याला वेग आिण िदशा ठरािवक अशी रचना नसते.खरतेर 
एका िदवसात स�ुा अनेक वेळा वा-याची िदशा आिण ती�ता बदलत असते. 
वातावरणातील वा-याची हालचाल ही �ाम�ुयाने तीन �कारात िवभागली जाते. 
१.  �ाथिमक अिभसरण 
२. ि�तीयक अिभसरण 
३.ततृीयक अिभसरण  

३.४.१ �ाथिमक अिभसरण 

प�ृवी�या प�ृभागावर असणारया सव�साधारण वायभुार प�्याचंी रचना �हणजेच गहृीय वार े
होय.गहृीय वा-या�ंया  हालचालीची  सव�साधारण रचना �हणजेच वातावरणीय सव�साधारण 
च�.खर ेतर �ाथिमक अिभसरण च� हे इतर च�ा�ंया िनिम�तीला कारणीभूत असते.    

३.४.२ ि�तीयक अिभसरण 

याम�ये आवत� आिण ��यावत�, मा�सून याचंी िनिम�ती होत असते. 

३.४.३ ततृीयक अिभसरण 

याम�ये सव� �थािनक वा-याचंा समावेश होतो जे वार ेभूप�ृीय रचनेतील िभ�नता, सम�ुाचा 
�भाव इ.िनमा�ण होतात .या वा-याचंा �भाव हा िविश� �देशात जाणवतो.  
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३.५ वा-याचें �कार 

भूआवत� वार,े वायुभार उतार आिण �थािनक वार े 

वारा �हणजे हवेची ि�तीज समातंर हालचाल होय.बायस��या मतानसुार वारा गितशील 
असून �याचे ि�ितजसमातंर िदशेम�ये मापन केले जाते. �ीवाथा� या�ंयामते प�ृवी�या 
प�ृभागाला समातंर अशी हवेची हालचाल आहे. थोड�यात वायभुारातील िभ�नतेमळेु  
िनमा�ण होणारी हवेची  हालचाल �हणजे वारा होय. 

३.५.१ भूआवत� वार े

सव�साधारणपणे ज��हा ६०० मीटर उंचीव�न समभार रषेानंा समातंर वार ेवाहतात �यानंा 
भूआवत� वार े�हणतात. ि�ितजसमातंर वायभुाराची श�� �हणजे वारा असेही �हटले जाते. 
वा-यांची गती ज��हा जवळजवळ एका सरळ रषेेत असते आिण तेही घष�णाचा प�रणाम 
कोणताही झालेला नसतो त��हा दोन घटकांचा �भाव होतो,ते �हणजे को�रऑलीस श�� 
आिण वायभुार उतार. 

 

आकृती: ३.४-भू-आवत� वार े

�ा श�� एकमेकानंा िवरोध करतात, अस ेिदसून येते आिण जा�त वायभुारा�या भागाकडून 
कमी वायभुाराकडे वार े वाहतात.वार े वाह� लाग�यानतंर �यां�यावर को�रऑलीस श��चा 
प�रणाम होऊने उ�र गोलाधा�त वा-यांची िदशा बदलते आिण वार ेउजवीकडे वाहतात तर 
दि�ण गोलाधा�त �याचंी िदशा डावीकडे वळते.  को�रऑलीस श���माणानसुार वा-याचंा 
वेग असेल तर वा-याची गती वाढते. शेवटी वारा  इतका िवचिलत होतो क� तो समभार 
रषेानंा समातंर वाह� लागतो. 

वायभुार उतार हा दाबपप�याकंडे सरकतो आिण को�रऑलीस श��मळेु तेथे अडथळा 
िनमा�ण होतो.ही श�� जा�त वायभुार भागाकडे खेचले जातात. ज��हा दोन िव�� श�� 
समान ती�तेने काम करतात त��हा वार ेसमभार रषेानंा समांतर वाह� लागतात  पण वा-याचंा 
वेग ि�थर असतो. 
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खर े तर ��य�ात वार े समभार रषेानंा समातंर वाह�या ऐवजी वेग आिण िदशेम�ये 
समायोजन करतात अगदी वायभुार उतार आिण को�रऑलीस श�� याम�ये समतोल 
िनमा�ण होई पय�त.अशा दोन िव�� श�� मळेु सतंलुन िनमा�ण होते �याला भौगोिलक 
सतंलुन �हणतात. 

डच हवामानशा�� बाईज बॅलेट यानंी १८५७ म�ये वा-याची िदशा आिण वायभुार िवतरण 
याचंा अ�यास केला व िनयम माडंला.यालाच बाईज बॅलेट िनयम असे �हणतात.हा िनयम 
खालील�माणे आह.े 

‘उ�र गोलाधा�त वा-या�या िदशेकडे पाठ क�न उभे रािह�यास आप�या उज�या हाता�या 
बाजूस नेहमी जा�त वायभुार असतो, तर डा�या हाता�या बाजूस नेहमी कमी वायभुार 
असतो आिण दि�ण गोलाधा�त वा-या�या िदशेकडे पाठ क�न उभे रािह�यास आप�या 
उज�या हाता�या बाजूस नेहमी कमी वायभुार असतो, तर डा�या हाता�या बाजूस नेहमी 
जा�त वायभुार असतो. प�ृवी�या प�ृ भागाजवळील वा-याबाबत हा िनयम काळजीपूव�क 
वापरावा लागतो कारण तेथे अनेक भौगोिलक कारणामंळेु �थािनक भागात िविवध �कारचे 
अडथळे िनमा�ण होतात. 

३.५.२ अनु�वण वार े

वायभुार उताराची िदशा व क� �ो�सरी �ेरणेची िदशा या�ंयाम�ये सतंलुन िनमा�ण होऊन 
सभंार रषेालंगत वाहना-या वा-याला अन�ुवण वार े �हणतात.को�रओलीस �ेरणा 
वायभुारातील फरकाची �ेरणा आिण क� �ोपसारी �ेरणा या�ंयाम�ये सतंलुन िनमा�ण 
झा�यामळेु उ�र गोलाधा�त जा�त व कमी वायभुारा�या क� �ाम�ये समभार रषेानंा समातंर 
वाहणारा अन�ुवण वारा आकृतीम�ये दश�िवला आह.े 

आकृतीम�ये(३.६.- अ) दाखव�या�माणे क� �भागी जा�त वायभुार असतो तर बाहेर�या 
िदशेला कमी वायभुार असतो.दाब�वणता क� �ाकडून बाहेर�या िदशेने अस�याने तेथे  
वाहणार े वार े क� �ोपसारी असतात.हे वार े आत येणा-या को�रओलीस श��मळेु सतंिुलत 
होतात.उ�र गोलाधा�त को�रओलीस श��मळेु वा-याची िदशा िवचिलत होऊन उजवीकडे 
वळतेआिण घडयाळा�या काटया�माणे वाहतात.या�या उलट  म�यभागी कमी वायभुार 
प�टा असेल तर �या सभोवती जा�त वायभुार िनमा�ण होतो आिण घडयाळा�या काट्या�या 
िव�� िदशेने वाहतात.(आ.३.६.ब) 
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आकृती ३.५ - अनु�वण वार े

                         आकृती.:३.६-अ                       आकृती:३.६-ब 

 

आकृती:३.७ 

हे वार े �हणजे एका बाजूने वायभुार उतार आिण दसु-या बाजूला को�रओलीस आिण 
क� �ोपसारी श�� या�ंयात सम�वय साधणार ेवार ेहोय. 
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आकृती: ३.८  

३.५.३ �ाथिमक वार ेिकंवा गहृीय वार े

प�ृवी�या प�ृभागावर जा�त वायभुार �देशाकडून कमी वायभुार �देशाकडे वष�भर िनयिमत 
वाहणा-या गहृीय वार ेअसे �हणतात. हे वार ेखडं आिण महासागर अशा मोठया भूभागाव�न 
वाहतात. 

�यापारी वार,े पि�मी वार ेआिण धवृीय वार ेअसे िमळून गहृीय वा-याचें च� पूण� होते.  

गृहीय वा-यांची मािहती पुढील �माण ेसांगता येत े

आंतर उ�ण किटबंधीय क� �ीभवन प�्या म�ये वष�भर असणा-या अितजा�त तापमानामळेु 
तेथे अिभसरण �वाह िनमा�ण होतात आिण तेिथल हवा तापून �सरण पावून हलक� होते, 
उंच जाते  आिण �यामळेु तेथे कमी वायभुार िनमा�ण होतो.ही हवा तपाबंरात १४ 
िक.मी.पय�त जाते आिण खाली धवृीय �देशाकडे उतरते.३० अंश उ�र आिण दि�ण 
प�्यात िवषवुव�ृीय कमी वायभुार प�्यातील  वर गेलेली हवा थंड होऊन उतरते. �यामळेु 
तेथे जा�त वायभुार प�ा िनमा�ण होतो �याला उप उ�ण किटबंधीय प�ा असे �हणतात. ३० 
अंश उ�र आिण दि�ण प�्यात असणारी उंचावरील  हवा थंड व जड झा�याने खाली 
उतरते.येथीलजा�त वायभुाराकडून हवा िवषुवव�ृीय कमी भार प�्याकडे जाऊ लागते.या 
वा-याना �यापारी वार,ेपूव�य वार े असे �हणतात.को�रओलीस श��मळेु वा-याचंी िदशा  
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उ�र गोलाधा�त ईशा�येकडे तर दि�ण गोलाधा�त आ�नेयेकडे वळते. िवषवुव�ृीय भागाकडे 
दो�ही बाजूने येणा-या पूव�य वार े आंतर उ�ण किटबधंीय क� �ीकरण प�ा एकि�त 
येतात.अशा �कार ेिवषवुव�ृावरील हवे�या अिभसरणाचे च� पूण� होते. �याला हॅडले सेल 
िकंवा वलय �हणतात. 

३.५.४ �चिलत वार/ेपि�मी वार े

३०-६० अंश या म�य अ�व�ृा�ंया भागात धवृीय भागाकडून येणार ेथंड वार ेआिण उप 
उ�ण कटीबंधातून येणार े उ�ण वा-याचें च� स�ु असते. को�रओलीस श��मळेु वारे 
िवचिलत होतात आिण दो�ही गोलाधा�त पि�मेकडे वाह� लागतात. �यानंा पि�मी वार े
�हणतात.उपधवृीय कमी वायभुार �देशातील वर गेलेली हवा थंड होऊन उंच वातावरणात 
ि�ितजसमातंर िदशेने �वािहत होते व दो�ही गोलाधा�तील समशीतो�ण किटबंधातील जा�त 
दाबा�या �देशात भूपठृावर उतरते.भूपठृावर उतरलेली हवा प�ुहा उपधवृीय कमी वायभुार 
�देशाकडे �वािहत होते.तेथून प�ुहा उंच वातावरणात अशा �कार े हवे�या अिभसरणाचे 
दसुर ेच� िकंवा वलय पूण� होते. या वलयास फेरले सेल िकंवा च� अस े�हणतात.उपधवृीय 
कमी वायभुार प�्यातील हवा उंच वातावरणात जाऊन ती दो�ही गोलाधात� �वुीय 
प�रसरात खाली येते. ही खाली उतरलेली हवा प�ुहा भूप�ृाव�न प�ुहा उपधवृीय कमी भार 
�देशाकडे वाहत जातेअशा �कार े��चे ितसर ेवलय पूण� होते �याला पोलर सेल िकंव पोलर 
वलय िकंवा धवृीय वलय �हणतात. 

 

आकृती:३.९ वायुभर प� ेव वार े

पि�मी वा-याचंी  िदशा आिण �याचंी ती�ता �ा दो�ही �यापारी वा-यापें�ा िभ�न  असते. या 
भागात �वुीय वायरुाशी आिण तेथे िनमा�ण होणा-या आवत� आिण ��यावत� या�ंयात  
वारवंार  आघात स�ु असतात. कमी आिण जा�त वायभुार सेल िकंवा  वलयाचंी  हालचाल 
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होत असते �याचा प�रणाम हा पि�मी वा-या�ंया वाह�यावर  होतो. थंड �देशात पि�मी वार े
अितशय ताकदवान असतात. दि�ण गोलाधा�त जिमनीपे�ा सागरी भाग जा�त अस�याने 
पि�मी वा-यानंा कोणताही अडथळा येत नाही आिण ४० अंश द. ते ६० अंश द. प�्यात 
वार ेअित वेगाने वाहतात. ४० अंश अ�व�ृाजवळ हे वार ेगरजणार ेचाळीस या नावाने तर 
५० अंश अ�व�ृाजवळ हे वारे खवळलेले ५० आिण ६० अशं अ�व�ृाजवळ हे वार ेअित 
खवळलेले िकंवा िकंचाळणार े वार े�हणतात. 

३.५.५ धृवीय वार े

दो�ही गोलाधा�त धवृीय जा�त वायभुार �देशाकडून धवृीय कमी वायभुार प�्याकडे धवृीय 
वार ेवाहतात. या वा-याचंी िदशा  कोरीओलोस श��मळेु पूव�कडून पि�मेकडे होते �हणून 
�यानंा धवृीय पूव�य वार े �हणतात. उ�ण किटबंधीय आिण धवृीय जा�त वायभुार 
�देशाकडून वार ेया भागात येतात �यामळेु येथे कमी भाराचा प�देश  िकंवा वादळी वा-यांची 
िनिम�ती होते. हा �देश धवृीय आघाडीचा प�ा �हणूनही ओळखला जातो. 

३.६. �थािनक वार े

�मखु वा-या�ंया �काराबरोबरच प�ृवीवर काही �देशामं�ये तेथील �थािनक घटकामंळेु 
वायभुारात िभ�नता िनमा�ण होऊन वा-याचंी  िनिम�ती होते. �यानंा �थािनक वार े असे 
�हणतात. हे �थािनक वार े एखादया िविश�  भागातील हवा आिण हवामान या�ंया 
िनिम�तीम�ये मह�वाची भूिमका िनभावतात. जगा�या वेवेग�या भागात िनमा�ण होणार ेकाही 
�मखु �थािनक वार ेपढुील�माणे आहेत. 

३.६.१. खार ेवार ेआिण मतलाई वार े

हे वार े �हणजे दैिनक �थािनक वार ेअसून जमीन आिण पा�या�या तापमानातील  िभ�न 
गणुधमा�मळेु �याचंी िनिम�ती होते. सागर प�ृभागाचे तापमान आिण िकना�या जवळील भाग 
या�ंयातील िभ�नतेमळेु वार े िनमा�ण होतात. या  िकनारी वा�याचंी िदशा  पूण�पणे उलट 
असते. या वा-यांचा �भाव  िकनारी भागातच जा�त असतो, िवशेषताउ�च अ�व�ृीय 
भागापें�ा उ�ण किटबंधीय भागामं�ये जेथे वष�भर तापमान जा�त असते तेथे िनयिमतपणे 
वार े जोरात वाहतात. खार े वार े आिण मतलई वार े या�ंया िवषयी सिव�तर मािहती 
पढुील�माणे-( त�ा-२) 

     मतलई  वार े         खार ेवार े    

रा�ी�या वेळी सभोवताल�या सागरी 
भागापें�ा जमीन लवकर थंड होते, 
�यामळेु जिमनीवर तलुनेने जा�त वायभुार 
असतो. 

िदवसा सागरीभागा पे�ा जिमनीवर जा�त 
तापमान अस�याने कमी वायभुार असतो तर 
सागरी प�ृभाग थंड अस�याने तेथे तलुनेने   
जा�त वायभुार असतो. 

वायभुार उतार जिमनीकडून सागराकडे 
िनमा�ण होतो. 

वायभुार उतार सागराकडून जिमनीकडे 
िनमा�ण होतो . 
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जिमनीकडून सम�ुाकडे वार े वाहतात 
�याला मतलई वार े�हणतात,  

सम�ुाकडून जिमनीकडे वार े वाहतात �याला 
खार े वार े�हणतात. 

हे वार े रा�ी�या वेळेस वाहतात आिण 
सूय�दयापूव� अ�य�ुच पातळीवर  
पोहोचतात. 

हे वार े सकाळपासून स�ंयाकाळपय�त 
वाहतात, पण �याचंा वेग १ ते ३ दर�यान 
जा�त असतो. 

सकाळी म�छीमार या वा-या�ंया मदतीने 
सम�ुात मासेमारीसाठी बोटी घेऊन 
सहजपणे जाऊ शकतात.  

मासेमारीह�न परत ये�यासाठी म�छीमार या  

वा-यांचा उपयोग करतात.  

 

 

 

आकृती:३.१० खार ेवार ेव मतलई वार े

३.६.२ ड�गरी वार ेआिण दरी वार े

�थािनक वा-याचंा आणखी एक �कार �हणजे ड�गरी वार ेआिण दरी वार ेहोय.ह ेवार ेस�ुा 
दररोज वाहणार े वार े असून ते  िदवस व रा�ी�या वायभुारातील फरकामळेु वाहतात.( 
आकृती - ) िदवसा ड�गर उतारा�या भागावर दरीपे�ा जा�त तापमान असते. �यामळेु तेथे 
कमी वायभुार असतो तर दरीम�ये जा�त वायभुार असतो. उतारावरील हवा ड�गर 
मा�याकडे वाह� लागते आिण तेिथल जागा भर�यासाठी  दरीकडून हवा वर येऊ लागते.या 
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वा-याना दरी वार े िकंवा अॅनाबॅटीक वार े �हणतात.दरी वा-याबंरोबर कधी कधी ड�गर 
मा�यावर �य�ुयलुस ढगाचंी िनिम�ती होऊन �ितरोध पज��य पडतो. 

रा�ी�या वेळी  ड�गर माथा व उतारावरील हवा लवकर थंड होते �यामळेु तेथे जा�त 
वायभुार िनमा�ण होतो.दरीतील हवा �या तलेुनेने उबदार अस�याने कमी वायभुार असतो 
�हणून ड�गर मा�याकडून वारे वाहतात �याला �याला ड�गरी वार े िकंवा कॅटाबॅटीक वार े
�हणतात. 

 

आकृती:३.११ ड�गरी व दरी वार े

�थािनक वार ेहे उबदार असतात काही �िस�द उ�ण वार ेखालील�माणे आहेत 

लू 

लू ह े वार े उ�र भारतातील गगंे�या मैदानी भागात आिण पािक�तानात मे व जून म�ये 
िनमा�ण होतात.�ा वा-याचंी िदशा पि�मेकडून पूव�कडे असतेआिण साधारणपणे ते 
दपुारनतंर वाहतात. लू वा-यां�या भागात तापमान ४५ अंश से.ते ५० अंश सेि�सअस 
इतके असते. 

फॉन  

हे अितशय ताकदवान, उ�ण व कोरडे वार ेआहेत.आ��स पव�ता�या दि�ण बाजूने वार ेवर 
चढतात वर चढताना �याचें तापमान कमी होऊन ते बा�पसपं�ृ होतात.बा�पसपं�ृ वा-याचें 
तापमान कमी झा�यास �यातील बा�पाचे सा�ंीभवन होऊन आ��स पव�त ओलाडूंन 
पव�ता�या दि�ण बाजूस पज��य पडतो.नतंर हे वार े  उ�ण व कोरडे होऊन आ��स पव�त 
ओलाडूंन पव�ता�या उ�र बाजूने उतारला अनसु�न खाली उतरतात. वा-याचें तापमान  
१५ अंश ते २० अंश इतके असते आिण �यामळेु आ��स पव�ता�या उ�र उतारावरील बफ�  
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िवतळ�यास मदत होते.बफ�  िवतळ�यामळेु तेथील कुरणाचंी वाढ चागंली होते आिण तेथे 
�ा�ा�ंया शेतीसाठी हे वार ेखूप उपयोगी पडतात. 

िचनूक 

अमे�रका आिण कॅनडामधीलरॉक�ज पव�ता�या पूव�कडील उताराव�न वाहणार ेहे उ�ण व 
कोरडे वार ेआहेत. िचनूक वारे रॉक�ज पव�ता�या पूव� उतारावरील बफ�  िवतळवतात �हणून 
�यानंा िहमभ�ी वार ेअसेही �हणतात. बफ�  िवतळ�यामळेु तेथीलजिमनीवर  गवताचंी कुरणे 
वाढून गरुानंा उपयोग होतो.  

िसरो�को 

हे कोरडे आिण रतेीय�ु उ�ण वार ेअसून शर वाळवटंात ते िनमा�ण होतात. िसरो�को वार े
वसतं ऋतूत िनमा�ण होतात आिण अगदी काही िदवसापंय�तच असतात. भूम�य सम�ु 
ओलाडं�यावर हे वार ेबा�पय�ु होतात आिण �याचंी ती�ता थोडी कमी होते परतं ुतरीही हे 
वार े नैसिग�क वन�पती आिण िपकानंा धोकादायक ठरतात. �पेनम�ये �यानंा लेवीचे ( 
Leveche )तर इिज� म�ये खमसीन आिण एिजअन सम�ुा�या भागात घरबी  (Gharbi ) 
अशी �थािनक नावे आहेत. 

हरमटन 

आि�के�या ईशा�य भागातून  प�ीमेकडे वाहणार ेहे  जोरदार वार ेअितशय कोरडे असतात. 
सहारा  वा�वटंातून वाहणार ेहे वार ेअितशय श�ुक आिण रेतीय�ु असतात. आि�के�या 
पि�म भागात जाऊन तेथील जा�त तापमान आिण आ��ता िनयिं�त करतात. �यामळेु तेथे 
आ�हाददायक हवामान िनमा�ण होते �हणून �यानंा डॉ�टर असेही �हणतात. ह ेवार ेधळुय�ु 
आिण रतेीय�ु असतात यामळेु सपूंण� भागात ध�ुयासारखे  वातावरण िनमा�ण करतात 
�याचा �ास काही �माणात �यापा�यांना होतो तसेच िपकानंाही हे वार ेधोकादायक असतात. 

३.६.३ �थािनक थंड वार े

िहवा�यात पव�तावरील बफा�ळ िशखरावंर काही िनि�त अशा �थािनक थंड वा-याचंी 
िनिम�ती होते आिण उताराव�न खाली दरीकडे वाह� लागतात.काही थंड वार ेखालीलपणे 
आहेत. 

१. िम��ल 

िम��ल वार ेह ेआ��स पव�तामं�ये िनमा�ण होतात आिण �ा�स व�न पढेु भूम�य सम�ुाकडे  
-होन नदी�या खो-यातून वाहतात.हे वार े अितथंड ,कोरडे आिण वेगवान असतात.हे वार े
�या भागातून वाहतात तेथील भागात �याचंा �भाव पड�याने तापमान अनेकवेळा 
गोठणिबंदूखाली�या जाते. या वा-यापंासून फळबागा�ंया  सरं�णासाठी �हणून –होन 
नदीखो-यातील लोकानंी  साय�स व�ृाचंी लागवड मोठया �माणात केली आह े आिणन 
कंुपण अडथळा �हणून तयार केली आहेत. 
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२. बोरा 

बोरा हे अित थंड आिण कोरडे वार े असून ते अॅ��ीयािटंक सम�ुाजवळील  पव�तीय 
�देशातून वाहतात.यरुोप खडं आिण भूम�य सम�ुा�या भागातील वायभुारा�या िभ�नतेमळेु 
या वा-याचंी िनिम�ती होते.हे वार े �ाम�ुयाने िहवा�यात िनमा�ण होतात आिण �याचंा वेग 
कधीकधी १५०िक.मी. पे�ा जा�त असतो. 

आकृती: ३.१२ �थािनकवार े

३. �लीझाड� 

हा िहमवादळाचा �कार असून अित थंड आिण िव�वसंक असा वारा आह.े ह े वार े
अंटाि�ट�का �देशात नेहमी आढळतात.�ा वा-याचंा वेग जा�त असून कधी कधी तो दर 
तशी १६० िक.मी. पय�त जातो आिण तापमान - ७अंश सेि�सयस पे�ा कमी जाते. 

३.७  �ीकोशीय मेरीडॉनीअल च� 

ज�ुया सकं�पनेनसुार वातावरणातील हवे�या  सव�साधारण अिभसरण च�ाची हालचाल ही 
तापमानावर आध�रत आह.े दसु-या श�दात सागंायचे झा�यास तापमाना�या उतारामळेुच 
प�ृवी�या प�ृभागावर वायभुार च�ाचे अिभसरण िनमा�ण झाले आह.े वातावरणातील 
सव�साधारण अिभसरण च�ानसुार पािह�यास  उ��कटीबंधीय भागात जा�त सौरश�� तर 
�वुीय भागाकडे कमी िमळते. 

अशाच �कार े अ�व�ृानसुारस�ुा असमतोल िदसून येतो �हणजेच कमी अ�व�ृाकडून 
उ�च अ�व�ृाकडे गे�यास सौरश�� कमी होते. जा�त सौरश���या भागाकडून ( िन�न 
अ�व�ृाकडून )कमी सौरश���या भागाकडे ( उ�च अ�व�ृाकडे )ि�ितजसमातंर िदशेत 
उ�णतेचे वहन होते आिण �यामळेु सौरऊज�चे सतंलुन हो�यास मदत होते.तसेच जा�त 
सौरश�� िन�न अ�व�ृा�ंया भागात न राहता उ�च अ�व�ृाकंडे जात अस�याने तेथे खूप 
कमी उ�णताही िनमा�ण होत नाही. 
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ज�ुया िवचारधारनेसुार वातावरणीय अिभसरण च�ाचे ि�ितजसमातंर घटकच िवचारात 
घेतले जातात आिण प�ृवीचा प�ृभाग आिण वातावरणा�या असमान ताप�यामळेु िनमा�ण 
होणा-या सभंा�य उज�चा तसाच  �यातून सतत प�रवत�त होणा-या गतीज उज�चाही िवचार 
केला जात नाही. सभंा�य गतीज उजा� ही तापलेली हवे�या आिण थंड हवे�या ऊ�व� आिण 
अधोगामी  होणा-या हालचालीतून िनमा�ण होते. वातावरणा�या उ�च भागात िनमा�ण होणार े
छोटेसे अडथळे आिण घष�णामुळे गतीज ऊजा� बाहेर पडते.गतीज ऊज�ची िनमा�ण हो�याची 
गती आिण ती ऊजा� बाहेर टाकली जा�याची गती ही सारखीच असली पािहजे.अशा�कार े 
आधिुनक सकं�पनेनसुार वातावरणा�या सव�साधारण अिभसरण च�ा�या अ�यासासाठी 
वातावरणीय अिभसरणाचे ऊ�व�गामी आिण ि�तीजसमातंर घटकही िवचारात घेतले 
जातात.आधिुनक िवचारधारनेसुार  भूप�ृीय वार ेहे जा�त वायभुाराकडून कमी वायभुाराकडे 
वाहतात परतं ु वातावरणीय उ�च भागातील वा-याचंी सव�साधारण वाह�याची िदशा मा� 
भूप�ृीय वा-यापें�ा पूण� उलटी असते. 

३.७.१ �ीकोशीय मरेीडोनाल अिभसरण च� वलय 

उ�र गोलाधा�त हवेचे िविवध �कार े होणार े अिभसरण  ह े सामा�यपणे तीन वलया�ंया 
�व�पात होत असते. ती खालील�माणे आहेत 

१. उ��कटीबंधीय िकंवा हॅडले वलय/ सेल 

२. म�य अ�वतृीय आघाडी  िकंवा �वुीय सेल/ फेरले  सेल  

३. �वुीय सेल/ पोलर सेल  

 

आकृती:३.१३  
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१. उ��कटीबंधीय िकंवा हडॅले वलय/ सेल 

जी हॅडले यानंी सव��थम १७३५ म�ये दो�ही गोलाधा�त �ा वलयाचा शोध लावला �हणून 
�याला हॅडले वलय/ सेल असहेी �हणतात.िवषवुवतृीय भागातील हवा जा�त तापमानामळेु 
तापून हलक� होते आिण ऊ�व�गामी िदशेत जात असते. िवषवु�ृीय भागातून वर ८  ते १२ 
िक.मी. गेलेली हवा उंच वातावरणात थंड होऊन तेथून उ�रकेडे आिण दि�णेकडे 
ि�ितजसमातंर िदशेत �वािहत होते .भूप�ृीय वार े�यापारी वार े�हणून उपउ�ण कटीबंधीय 
प�्यातून िवषवुव�ृीय कमी वायभुार भागाकडे वाह� लागते �यामळेु तेथील कमी वायभुार 
जागा भ�न येते. वातावरणीय उ�च भागातील वा-याचंी िदशा मा�  भूप�ृीय वार े िकंवा 
�यापारी वा-या�ंया िदशेपे�ा उलटी असते �यानंा �ती�यापारी वार े�हणतात. हे �ती�यापारी 
वार ेउ�च वातावरणीय भागातून ३० ते ३५ अंश अ�व�ृीय प�्यात खाली येते आिण तेथे 
उपउ�ण किटबंधीय जा�त वायभुार प�ा िनमा�ण होतो.उपउ�ण किटबंधीय जा�त वायभुार 
प�्याकडून हे वार े प�ुहा िवषवुव�ृीय कमी वायभुार भागाकडे येतात आिण अशा �कार े
िवषवुवतृीय हवे�या अिभसरणाचे पिहले वलय/च�  पूण� होते. या वलयास हॅडले वलय 
िकंवा सेल �हणतात. वातावरणातील उ�च प�यातील �ती�यापारी वा-याचंी िनयिमतता 
आिण सलगता यािवषयी दसु-या महाय�ुा�या वेळी आिण नंतर उपल�ध झाले�या मािहती 
नसुार हवामान शा��ानंी बराच अ�यास केला आहे. 

३.७.३. म�य अ�वृतीय आघाडी  िकंवा �ुवीय सेल/ फेरले सेल 

ज�ुया िवचारसरणी नसुार भूप�ृीय वार े िकंवा पि�मी वार ेउप उ�ण किटबंधीय भागाकडून 
उपधवृीय कमी वायभुार भागाकडे ६० ते ६५ अंश अ�व�ृाकडे वाहतात. प�ृवी�या 
प�रवलनामळेु उ�च भागातील वार े तपाबंरा�या वर�या भागातून िव�� बाजूला �हणजेच 
िवषवुवतृीय आिण �ुवीय भागाकंडे वाहतात.हे वार े  ३० – ३५ अंश अ� अ�व�ृामं�ये 
खाली उतरते आिण जा�त वायभुार प�यात खाली उतरते. भूपठृावर उतरलेली काही हवा 
भूप�ृाव�न उपधवृीय कमी वायभुार �देशाकडे तर  काही हवा िवषवु�ृीय कमी वायभुार 
�देशाकडे वाहते. को�रओलीस श��मळेु या वा-याचंीिदशा जवळ जवळ पि�मेकडे असते 
�हणजेच उपधवृीय कमी वायभुार �देशातील वर गेलेली हवा थंड होऊन उंच वातावरणात 
ि�ितजसमातंर िदशेने वाह� लागते व दो�ही गोलाधा�तील समशीतो�ण किटबंधीय जा�त 
दाबा�या �देशात भूप�ृावर उतरते आिण ही हवा प�ुहा उपधवृीय कमी वायभुार �देशाकडे 
वाह� लागते.तेथून प�ुहा उंच वातावरणात अशा �कार ेहवे�या अिभसरणाचे दसुर ेवलय च� 
पूण� होते या वलयास फेरले सेल िकंवा वलय �हणतात. पि�मी वा-याचंीिनयिमतता आिण 
सलगता अनेकदा समशीतो�ण किटबंधीय वादळे,�थलातंरीत उ�ण किटबंधीय वादळे आिण 
��यावत� यामळेु खिंडत होते. 

जी.टी.�ीवाता� या�ंयामते तपाबंरा�या म�य आिण वर�या थरातील पि�मी वार े जेट 
�वाहाशंी सबंंिधत आहेत. उ�ण हवा हीतपाबंरा�या म�यभागात िनयिमत आिण सलग 
असते आिण ती  �वुीय भागाकंडे खाली उतरते. 



 

 

वातावरणीय वायभुार 

105 

 

आकृती : ३.१६  

Source: www.physicalgeography.net 
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आकृती:३.१७  

Source: https://www.nationalgeographic.org/ 

३.८.५ जेट �वाहांचे प�रणाम 

 �याचंा हवामानावर �भाव पडतो. 

 वादळे, आवत� ,��यावत� आिण वायगुत�  या�ंया िनिम�तीला कारणीभूत 
असतात. 

 भारतातील मा�सून पज��याशी पूव� उ�ण किटबंधीय  जेट �वाहाचंा जवळचा 
सबंंध असतो. 

 जर हवामान खराब नसेल तर जेट �वाहामंळेु िवमानांचा वेग वाढतो आिण 
�यामळेु इंधन बचत होते. 

 जेट �वाहा�ंया िव�� िदशेने िवमाने ने�यास �याचंा वेग कमी होतो. 

 अजूनही जेट �वाहाचंा आिण �याचंा हवामानावर होणारा प�रणाम अ�यासला 
जात आह.े 

३.९ मा�सूनची उ�प�ी: पारपंा�रक आिण आधुिनक िवचार 

मा�सून हा श�द अरबी भाषेतील मौिसम (‘mausim’) या श�दापासून िनमा�ण झाला आह.े 
मौिसम या श�दाचा अथ� ऋतू िकंवा हगंाम असा आहे अरबी लोकानंा िविवध ऋतूतील वा-
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या�ंया सव�साधारण रचने िवषयी अचूक मािहती होती. अरब लोक  व�तू आिण लोकाचंी ने 
-आण करत अस�याने  बोटीतून वाहतूक कर�यासाठी �यानंा वा-यािंवषयी मािहती 
होती.अरबी सम�ुा मधून �वास करताना ६ मिहने नैऋ�येकडून ईशा�येकडे आिण  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आकृती ३.१८ – जागितक मा�सनू �देश 

Source: The COMET Program 
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आकृती ३.१९–नैऋ�यव ईशा�य मा�सून वार े 

६ मिहने ईशा�येकडून नैऋ�येकडे वाहत अस�याचे �या�ंया िनरी�णामधून �प� झाले होते. 
हगंामानसुार वाहणारा वारा आिणवा-याचंा वेग यांचा यो�य वापर अरिेबयन लोक करत होते . 
िहवा�यात भारतामधून अरब आिण आि�कन देशाशंी �यापार करत तर उ�हा�यात अरब 
आिण आि�कन देशाकंडून भारताकडे परत �यापार करत असत. 

मा�सनुशी सबंंिधत िविवध �कारचा सिव�तर अ�यास अनेक हवामानशा��ानी आिण 
वातावरणशा��ानीकेला.काही हवामानशा��ानी मा�सूनचा अ�यास क�न िविवध 
�या�या के�या आहेत, �या खालील�माणे आहेत 

“मा�सून वार ेहे हगंामी वार ेअसून एकाच िदशेत जगा�या खूप मोठया भूभागाव�न वाहणारे 
वार ेआिण प�ुहा ऋतूनसुार उलट िदशेने वाहणार ेवार ेआहेत ”. - राम शा�ी. 

“मा�सून वार े �हणजे मोठया �माणात वाहणार ेखार ेवार ेआिण मतलई वार ेअसून दैिनक 
वा-यांचा एक �कार आहे ”.- हान आिण कोपेन 

“मा�सून हवामान  हे अितशय गुतंागुतंीचे असले तरी  मा�सून वार े�हणजे  मोठया �व�पात 
वाहणार ेखार ेआिण मतलई वा-याचें साधे आिण सरळ �प आहे.”-िमलर 

नओु�ट या�ंया मते मा�सून हा श�द �ाम�ुयाने मोठया �माणात एकमेकािंव�� 
हगंामानसुार  वाहणा-या वा-यासंाठी वापरला जातो.ऋतू बदलानसुार वा-यांची वाह�याची 
िदशा जवळ जवळ १२० अंशामं�ये बदलते  �यांना मा�सून असा श�द वापरला जातो.हे 
वार ेदर सेकंदाला ३ मी.वेगाने वाहतात. 

चागं चीह िचन या�ंया मते ,मा�सून �हणजे वातावरणातील वा-याचें  सव�साधारण अिभसरण 
च� असून ते मोठया भागाव�न वाहणार ेवार ेअसून एका िदशेत वाहणार े�भावशाली वारे 
जे ऋतूनसुार िदशा बदलतात. हे वार ेउ�हा�यापासून िहवा�यापय�त आिण िहवा�यापासून 
उ�हा�यापय�त वाहतात. 
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३.९.१. मा�सून वा-यां�या िनिम�तीचा िस�ांत 

मा�सून वा-याचंी िनिम�ती ही वातावारणशा�ानसुार आिण हवामानशा�ानसुार अितशय 
गुतंागुतंीची घटना आहे. अनेक शा��ानंी मा�सून वा-या�ंया िनिम�तीचे कोडे सोडव�याचा 
�य�न सात�याने केला असून तीन �मखु िस�ातं माडंले आहेत , ते खालील�माणे आहेत. 

१.�लािसकल िस�ातं  

२.गितक सकं�पना  

३.आधिुनक िस�ातं   

या तीन �मखु िस�ातंािवषयीथोड�यात मािहती खालील�माणे सागंता येईल. 

३.९.२ �लािसकल िस�ांत 

हा िस�ातं एडमंड हॅले यानंी १६८६ म�ये सव��थम मांडला.�याचंी क�पना पढेु हान, 
कोपेन आिण िमलर यानंी चालवली.या िस�ातंानसुार मा�सून वार े हे मोठया �माणावर 
वाहणार ेखार ेआिण मतलई वार ेअसून जिमन आिण सागरी भाग या�ंयातील ताप�या�या 
फरकामळेु िनमा�ण होतात.सूया��या उ�णतेमळेु  जमीन आिण सागरी पा�या�या  ताप�या�या 
ि�थतीत पडणा-या फरकामळेु जिमनीवर वायभुारात कमी जा�त बदल होतो आिण �यातून 
वा-यांची हालचाल होऊन �थािनक वार ेिनमा�ण होतात.भूप�ृावर येणारी बरीचशी सौरश�� 
ही जिमनीकडून  हवा तापव�यासाठी वापरली जाते.जिमनीला िमळाले�या  सौरश��मळेु 
मदृेचा काही मीटर पय�तचा  भाग तापवला जातो परतं ु या उलट असे िदसून येते क� , 
उ�णतेचे वहन पा�याकडून अितशय चागं�या �कार े होत  अस�याने महासागरात खूप 
खोलवर सौरश�� पोहोचते.�यामळेु पा�या�या भागामं�ये खूप कमी सौरश�� हवा 
तापव�यासाठी िश�लक राहते. �ाचा परीणाम �हणूनउ�हा�यात सागरी भागावंर  
जिमनीसारखी तापमानात फारशी वाढ होत नाही.सागरी भागापें�ा जिमनीवरील 
उ�हा�यातील सरासरी तापमान हे अनेकदा ५ अंश ते १० अंश सेि�सयस इतके जा�त 
�याच अ�व�ृावर आढळून आले आह.े�या�या उलट ि�थती िहवा�यात िदसून येते 
,�हणजेच जिमनीपे�ा सागरी भागावंर जा�त �माणात उ�णता साठून रािह�याने तेथे 
तापमान जा�त आढळते.  

उ�र गोलाधा�त उ�हाळा ऋतूदर�यान थर�या भागात, अरिेबयाम�ये आिण सहारा�या 
भागात जा�त तापमानामळेु कमी वायभुार प�ा िनमा�ण होतो. कक� व�ृा�या उ�रलेा 
सहारापासून ते थर वाळवटंा पय�त कमी वायभुाराचा प�ा िनमा�ण होतो. उ�हा�याम�ये 
जमीन आिण महासागरी भागात िनमा�ण झाले�या औि�णक िवषमतेमळेु सागरी भागाकडून 
जिमनीकडे वायभुार उतार िनमा�ण होतो.�याचा प�रणाम �हणून िनयिमत ईशा�ये कडून 
वाहणार ेवार ेिदशा बदलून नैरऋ�येकडून वाहतात आिण सागराकडून वाहणार ेवार ेउबदार  
आिण बा�पय�ु असतात. 
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जिमनीवरील पव�त िकंवा पठारासंार�या अडथ�यामळेु वार ेवर�या िदशेम�ये चढू लागतात 
आिण ऊबदार व बा�पय�ु वा-याचें  िविश� उंचीवर गे�यानंतर सा�ंीभवन होऊन पज��य 
पडतो. पि�म घाटासार�या पव�ताला नैऋ�येकडून येणार े ऊबदार व बा�पय�ु वार ेअडून  
भारता�या पि�म िकना-यावर पाऊस पडतो. �याचबरोबर अरवली पव�ताची िदशा स�ुा 
पि�म घाटासारखी उ�र दि�ण िदशेत असली तरीही तेथे पाऊस मा� पडत नाही कारण 
�याचे �थान हे कक� व�ृा�या उ�रलेा आहे आिण तेथे सम�ु सािन�य नाही.तसेच अरबी 
सम�ुाव�न बा�प घेऊन येणार े वार े हे अरवली पव�तापय�त पोहचेपय�त कमकुवत होतात 
आिण �या�ंयामळेु पाऊस िमळत नाही. 

जलैु मिह�यातील नैऋ�य वा-याचंी ि�थती खालील आकृतीत दाखवली आहे. ज��हा सूय� 
कक� व�ृावर  डो�यावर असतो आिण म�य आिशया�या उंचवट्या�या भागात आिण 
भारता�या म�य भागात कमी दाबाचे प�े िनमा�ण होतात.�या तलुनेत दि�णेला जा�त 
वायभुार प�ा म�य आिशया आिण िहदंी महासागरा�या दि�ण भागात िनमा�ण होतो. 

 

आकृती: ३.२०-ITCZ ची ि�थती आिण जुलै मधील नैऋ�य 
मा�सून 

Source: https://www.civilsdaily.com 

अशाच �कार े िहवाळा ऋतू म�ये िव�� तापमान ि�थती िनमा�ण होते आिण जिमनीकडून 
सागराकडे वायभुार उतार िनमा�ण होतो.उ�र गोलाधा�त स�ट�बर म�ये वायभुार रचनेम�ये 
बदल होऊ लागतो.सूया�चे मकरव�ृाकडे भासमान �मण स�ु झा�याने तापमान कमी 
हो�यास सरुवात होते आिण वायभुार वाढायला सरुवात होतो. िडस�बर –जानेवारीम�ये 
उ�र गोलाधा�त वायभुार पूण�पणे वाढलेला असतो आिण �याचा क� �िबंदू बैकल 
सरोवराजवळ (१०३५ मी.बा.) आिण उ�र भारतीय मैदानात िनमा�ण होतो. िहवा�यात 
सागरी भागा�ंया तलुनेत जिमनीचे भागजा�त थंड  असतात आिण  तेथे वायभुार स�ुा 
जा�त असतो, तर महासागरी भागात जिमनीपे�ा जा�त तापमान अस�याने कमी वायभुार 
प�ा असतो. �यामळेु  उ�र अ�व�ृीय भागात जिमनीकडून महासागरी भागाकडे वारे 
वाहतात.जिमनीकडून वाहणार े ह े वार े अितशय थंड आिण कोरडे असतात, तसचे 
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�या�ंयाम�ये पाऊस दे�याची �मता नसते जोपय�त हे वार ेसम�ु िकंवा महासागरी पा�या�या 
सपंका�त येऊन बा�पय�ु होत नाही. पण भारतातील तािमळनाडू रा�यात आिण �ीलंकेत 
ईशा�येकडून वाहणा-या �यापारी वा-यामंळेु परुसेा पाऊस िमळतो कारण ह ेवार ेबंगाल�या 
उपसागराव�न ईशा�येकडून नैऋ�येकडे वाहताना बा�पय�ु होतात. 

सूय� हा मकरव�ृाजवळिडस�बर–जानेवारी म�ये असतो, िवषवुव�ृा�या दि�णेला कमी 
वायभुाराचा प�ा  मकरव�ृा�या बाजूला आिण ऑ��ेिलया�या म�य भागात िनमा�ण झालेला 
असतो.�यामळेु महासागरी भागाकडून जिमनीकडे वार े वाह� लागतात. दि�ण गोलाधा�त 
नैऋ�य मा�सून वार े स��य होतात आिण ऑ��ेिलया�या भागात आिण मकरव�ृाजवळ 
जोरदार पाऊस पडतो. 

 

 

 

 

 

 

 

 

आकृती: ३.२१-ITCZ ची ि�थती आिण जानेवारी मधील नैऋ�य मा�सून 

Source: dspmuranch.ac.in 

िस�ांतावरील टीका 

मा�सून वा-या�ंया िनिम�तीसबंंिधत काही लोकानंी टीका के�या आहेत आिण 
�यािस�ातंा�या  असणा-या काही मया�दा माडं�या आहेत 

 जिमनीवरील जा�त तापमानामळेु तेथे कमी वायभुार �देश िनमा�ण होतो, �यामळेु वा-
याचंी हालचाल सागरी भागाकडून जिमनीकडे स�ु होते. उ�हा�यात सागरी भागात 
कमी तापमानामळेु जा�त वायभुार असतो.याव�न मा�सून�या िनिम�तीिवषयी अचूक 
मािहती �प�  होऊ शकत नाही कारण जिमनीवर जा�त तापमान हे साधारणपणे 
एि�ल आिण मे मिह�यात असते आिण त��हा पाऊस अिजबात नसतो. 

 मा�सून पाऊस पूण�पणे �ितरोध �कारचा नसतो तर अिभसरण आिण आवत� या 
दो�ह��या �भावातून पावसाची िनिम�ती होते. 
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 भूप�ृीय वार े आिण वातावरणा�या उ�च भागातून वाहणार े वार े साधारणपणे 
एकमेका�ंया िव�� िदशेत वाहतात.परतं ुवर�या थरात �ित मा�सून वा-याचंी िनिम�ती 
होणे गरजेचे आहे पण तसे  अनेकदा होत नाही. 

 �ा िस�ातंाम�ये महासागरी अिभसरण�वाहां�या िवषयी,जे �ाम�ुयाने सागरी 
पा�या�या तापमानात फरक िनमा�ण करतात, �याचा फारसा िवचार केला गेला नाही. 

 वातावरणा�या वर�या थरातील  हवे�या अिभसरणािवषयी या िस�ातंात दलु�� केले 
आहे, पण उ�ण किटबंधात उ�हा�यात पडणा-या पावसाची ती�ता आिण �याचंा 
िव�तार याचंा आधार  असणारे वर�या थरातील �वाह िवचारात घेतले नाहीत. 

३.९.३ गितक संक�पना 

जम�न वातावरण शा�� �लॉन यांनी १९५१ म�ये ही संक�पना माडंली.�ा िस�ातंाचा 
प�ुहा कृ�णा राव (१९५२) यानंी सिव�तर अ�यास केला.यालाच दाब प�्याचें आिण 
वायभुाराचे   ि�थ�यतंर असेही �हणतात. �लॉनया�ंया मते,मा�सून �हणजे �यापारी वार े
आिण वायभुार प�्याचें हगंामी �थलातंर आहे.दो�ही गोलाधा�तील �यापारी वार ेिवषवुव�ृीय 
कमी दाबा�या प�्यात एक� येतात आिण तेथे आंतर उ�ण किटबंधीय क� �ीभवन प�ा 
िनमा�ण होतो. हा आंतर उ�ण किटबंधीय क� �ीभवन प�ा ज��हा सूया��या उ�रायणामळेु 
उ�रसे सरकतो त��हा �यास उ�र आंतर उ�ण किटबंधीय क� �ीभवन प�ा( ) असे �हणतात 
तर हा आतंर उ�ण किटबंधीय क� �ीभवन प�ा ज��हा सूया��या दि�णायनामळेु दि�णेस 
सरकतो त��हा �यालादि�ण आंतर उ�ण किटबंधीय क� �ीभवन प�ा �हणतात. या  आंतर  
उ�ण किटबंधीय प�्याला शांतप�ा असेही �हणतात आिण या भागात िवषवुव�ृीय पि�मी 
वार ेवाहतात. 

उ�हा�यात दि�ण गोलाधा�तील �यापारी वार े(आ�नेय �यापारी वार े)िनमा�ण होतात आिण 
उ�रकेडे सरकतात तर िहवा�यात उ�र गोलाधा�तील �यापारी वार(े ईशा�य �यापारी 
वार)ेिनमा�ण होतात आिण  �या�ंया नेहमी�या �थानापासून दि�णेकडे सरकतात. आ�नेय 
�यापारी वार ेआिण  िवषवुव�ृीय पि�मी वार ेयाचंा सबंंध येऊन उ�हा�यात नैऋ�य मोसमी 
वार ेिकंवा उ�हाळी मोसमी वार ेिनमा�ण होतात.यावेळी सूय� कक� व�ृावर अस�याने लंब�प 
िकरणे िमळतात.तसेच िहवा�यात सूय�िकरणे मकरव�ृावर लंब�प अस�याने तेथे ईशा�य 
�यापारी वार े आिण िवषवुव�ृीय पि�मी वार े याचंा सबंंध येऊन तेथे ईशा�य मोसमी वार े
िकंवा िहवाळी मोसमी वार े िनमा�ण होतात. अशा �कार े वायभुार प�े  आिण वा-या�या 
�थानाम�ये प�ृवी�या गितक श��मळेु �थलातंर होऊन मोसमी वार े िनमा�ण होतातआिण 
उ�ण किटबंधात वा-याची उलट ि�थती िनमा�ण होते.�हणजेच आंतर उ�ण किटबंधीय 
क� �ीभवन प�ा सरकत अस�याने  उ�ण किटबंधीय प�्यात वायभुार िनिम�ती आिण वा-
याचंी ि�थती िदसून येते. 
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आकृती:३.२२- ITCZ ची जानेवारी आिण जुलै मधील 
सव�साधारण ि�थती 

Source: slideplayer.com 

िस�ांतावरील टीका 

सूया��या भासमान �मणामळेु आंतर उ�ण किटबंधीय क� �ीभवन प�ा उ�रकेडे आिण 
दि�णेकडे सरकतो. �यामळेु उ�ण किटबंधीय प�्यात जमीन आिण सागरी भागात 
वायभुारा�या ि�थतीत बदल होत असतो. वा-या�ंया िदशेत होणारा बदल हा िहदंी 
महासागरा जवळील भागात जा�त प�रणामकारक असतो ईशा�य मोसमी वार ेआिण नैऋ�य 
मोसमी वार ेिनिम�ती आिण �याचा पि�मी �यापारी वा-या�ंया ि�थ�यतराशंी  असणारा सबंंध 
या िस�ातंात शा�श�ु प�तीने सािंगत�यामळेु मह�वपूण� आहे. परतं ुया िस�ातंा�या काही 
मया�दा आहेत. 

 उ�ण किटबंधीय प�्यातील ब-याचमोठया भागाम�ये आिण जा�त कालवधीत 
मा�सूनची ि�थती ि�थर राह�यासाठी कारणीभूत असणा-या उ�च वातावरणीय हवे�या 
अिभसरण �वाहाची भूिमका िवचारात घेतली नाही. 

 सागरी �वाह आिण सागरी पा�या�या तापमान उतारचा  िवचार केला नाही. 

 थंड िकंवा उ�ण वायरुाशी आिण �याचें होणार ेि�थ�यतंर याचा मा�सून�या िनिम�तीवर 
मोठा प�रणाम होतो याचा या िस�ातंाम�ये िवचार केला नाही. 

३.९.४  आधुिनक िवचारधारा 

उप�ह तं��ानातील आधिुनकता ,अचूक हवामान दश�वणारी हवामानदश�क उपकरणे, 
वातावरणशा�ीय अ�यासाचे जागतीक पातळीवर असणार े जाळे, इ .मळेु खूप मोठया 
�माणात िविवध �कारची मािहती सगंणका�या सहा�याने सहजपणे अ�यासता येते आिण 
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�याची �ितमाने तयार करणे आिण हवामान  आिण हवे�या अ�यासािवषयी अचूक िन�कष� 
काढणे सहज श�य होत आह.े मा�सून�या िनिम�तीचा  आधिुनक िस�ातं हा वातावरणातील 
वर�या थरातील हवे�या अिभसरणाची िनरी�णे,ितबेटीयन पठारावरील तापमानाची 
ि�थती,जेट �वाह, महासागरीय �वाह अिभसरण, एल –िननो,ला-िननो आिण दि�णेकडे 
होणार ेआंदोलन यां�यावर आधा�रत आह.े�याचे थोड�यात �प�ीकरण पढुील�माणे आह.े 

मा�सून अिभयान 

मा�सूनची िनिम�ती आिण �याचे च� यािवषयी सिव�तर अ�यास कर�यासाठी इंडो-सोिवएत 
सयं�ु मोहीम १९७३ म�ये राबवली गेली. या  मा�सून अिभयानाला मोने�स असे नाव 
िदले गेले आिण मे-जलैु १९७३ या काळात सयं�ुरी�या हे अिभयान राबवले गेले.चार 
रिशयन आिण  दोन भारतीय जहाजे अशी  अदययावत वातावरणीय उपकरणासािहत िहदंी 
महासागर, अरबी सम�ु आिण बंगाल�या उपसागरात िनरी�णे घे�यासाठी वापरली.डॉ 
.पी.कोटे�रम आिण �ोफेसर �लॉन यानंी मा�सून वा-या�ंया िनिम�तीम�ये ितबेटीयन 
पठारावरील तापमान कारणीभूत अस�याचे सािंगतले.उ�च अ�ाशावंरील जा�त 
तापमनामळेु हवा वर�या थराकंडे जावू लागते.उ�हा�यात ितबेटीयन पठारावर 
�या�याजवळपास�या भागापें�ा २ ते ३ अंश जा�त तापमान असते. �यामळेु येथे कमी 
वायभुार िनमा�ण झा�याने पि�मी जेट वार े उ�रकेडे सरकतात आिण भारतीय उ�हाळी 
मा�सनुशी सबंंध येतो.ितबेट�या पठाराव�न वार े दि�णेकडे वाह� लागतात आिण �यामुळे 
दि�ण भारतातील �चिलत पूव�य वार े  अिधक �बळ होतात. पूव�य जेट वा-याचें आगमन 
भारतीय मा�सनु�या दर�यान होते. 

खालील आकृती�या सहा�याने  �प� केले आह े

म�ग तनु यीन यां�या मते, जेट �वाहाचें ि�थ�यतंर आिण पि�मी जेट वा-याचें सपूण� 
यरुिेशया वर सावकाशपणे वाहणे याम�ये सबंंध असतो.यािव�� ितबेट�या पठारावर 
िहवा�यात खूप थंडी असते आिण ऑ�टोबर�या म�याम�ये दि�णेकडे पि�मी जेट वा-
या�ंया �गतीसाठी ही ि�थती कारणीभूत होते.�या�ंया �भावामळेु उ�र भारतीय मैदानी 
�देशात थंडीची लाट येते आिण जिमनीवर जा�त वायभुार �देश िनमा�ण होतो तर िहदंी 
महासागरावर कमी वायभुार �देश िनमा�ण होतो. �ा सव� वातावरणीय ि�थत�मळेु मा�सून 
ला अनकूुल प�रि�थती िनमा�ण होते. 
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आकृती ३.२३-ितबेट पठाराचे तापमान आिण पि�मी जेट�वाहाचे�थानांतर 

Source:novascience.wordpress.com 

३.१० एल-िननो आिण मा�सून 

एल-िननो चा उ�हाळी मा�सूनवर खूप मोठा �भाव पडतो.एल-िननो हा एक उ�ण सागरी 
�वाह पे��या िकनायावर िनमा�ण होतो.एल िननोचा अथ� पािह�यास लहान मलु िकंवा बाल 
ि��त आिण तो िडस�बरम�ये िनमा�ण होतो. पे� िकंवा ह��बो�ट �वाह हा पे��या िकना-
याव�न वहात जातो.एल-िननो �या िनिम�तीमळेु पे� देशा�या �हणजेच पॅिसिफक 
महासागरा�या पूव� भागात उ�ण �वाहामळेु पा�या�या तापमानात वाढ होते आिण आ��ताही 
वाढते.याउलट पॅिसिफक महासागरा�या पि�म  

िकना-यावर थंडपणा आणतो. तसेच दि�ण अमे�रकेतील पे��या िकनायावर िकंवा 
पॅिसिफक महासागरा�या पूव� भागात भरपूर पाऊस पडतो मा� पॅिसिफक महासागरा�या 
पि�म िकना-यावर  �हणजेच ऑ��ेिलया आिण इंडोनेिशयन भागात द�ुकाळी  ि�थती 
िनमा�ण  होते. एल-िननो मळेु मा�सून वार ेकमकुवत होतात आिण द�ुकाळी ि�थती िनमा�ण 
होते,तसेच आ�नेय आिण दि�ण आिशयामधील मा�सून पज��य भागातील िपके न� 
होतात.एल-िननो�या �भावामुळे िहदंी महासागरातील पाणी उ�ण होत अस�याने मा�सूनची 
ती�ता कमकुवत करतात.  

३.११ ला-िनना  आिण मा�सून 

ला-नीना हा �पािनश  भाषेतील श�द असून �याचा अथ� लहान मलुगी असा आह.े पॅिसिफक 
महासागरा�या िवषुवव�ृीय �देशात तापमान अितशय कमी करतो.ला-नीना मळेु  पूव� म�य 
पॅिसिफक महासागरा�या िवषवुव�ृीय �देशात सागरी पा�या�या प�ृभागाचे तापमान  
साधारणपणे ३ ते ५ अंश सेि�सयसने कमी होते.�याचा खूप मोठा प�रणाम उ�र 
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अमे�रकेम�ये हवामानावर  होतो आिण अगदी अटलािंटक भागातील ह�रक� �स िकंवा च��य 
वादळे िनिम�तीवर होतो.ला-नीना मळेु मलेिशया,िफलीपी�स आिण इंडोनेिशया म�ये खूप 
पाऊस पडतो. पॅिसिफक महासागरा�या पि�म िवषुवव�ृीय भागात ऊबदार,  आ��ता य�ु 
कमी वायभुार �देश िनमा�ण होऊन टायफु�स आिण च��वादळे िनमा�ण होतात.यामळेु 
पि�म पॅिसिफक महासागराची उंची पूव� महासागरा�या तलुनेत  साधारणपणे ३० से.मी. 
�या दर�यान वाढते �यामळेु पाणी आिण वार ेपूव�कडे वळतात , आिण ह ेदो�ही खूपच थंड 
होतात तर जिमनीवरील हवा  कोरडी  िनमा�ण होते. 

३.१२ साराशं 

वायभुार हा वातावरणातील एक अ��य घटक असून �याचा वातावरणातील इतर घटकावंर 
खूप मोठा �भाव पडतो.हवेचा दाब करण आिण प�रणाम सबंंधात इतर घटकाशंी जवळून 
जोडलेला असतो. वायभुारातील फरकामळेु एका िठकाणाह�न दसु-या िठकाणी वा-याचंी 
हालचाल होते आिण  उ�णता आिण आ��ता स�ुा एका �देशातून दसु-या �देशात ने�यास 
कारणीभूत ठरतात.इतर कोण�याही पदाथा��माणे हवेला वजन असते.िदले�या िबंदवुरील 
हवे�या �तंभाचे व�तमुान �या िबंदवुरील वातावरणाचा दाब ठरवते.�हणून हवेचा दाब �हणजे 
वायूं�या रणूे�ंया आपट�यामळेु  भूप�ृाव�न बाहेर टाकली जाणार े बल िकंवा श�� 
होय.मएका िविश� िबंदूवर हवे�ार े िकती दाब टाकला जातो हे तापमान आिण घनता या 
दोन घटका�ंार े िनि�त केले जाते. याव�न असे �प� होते क� , वायभुार प�े ह ेऔि�णक  
घटका�ंार ेफ� �े�रत नाहीत तर गतीज घटकामंळेु स�ुा �े�रत होतात.उ�प�ीनसुार दाबाचे 
औि�णक आिण गतीज वायभुार प�े असे �कार केले जातात. 

वारा �हणजे प�ृवी�या प�ृभागावरील सापे���्या हवेची ि�ितजसमातंर हालचाल 
होय.हवेची ऊ�व�गामी आिण ि�ितजसमातंर हालचाल सार�याच �माणात मह�वाची 
आहे.वारा हे एक अस े साधन आहे क� �यामळेु जगभरातील दाबाचे असमान िवतरण 
सतंिुलत केले जाते. हवामानशा��ां�या मते, वारा हा वातावरणीय च�ातील एक मह�वाचा 
घटक आहे �या�ार ेप�ृवी�या एका भागातील उ�णता, आ��ता आिण इतर गणुधम� दसु-या 
भागात नेली जाते.वा-या�या गतीवर प�रणाम करणार ेअनेक घटक आहेत. �यतील वायभुार 
उतार, प�ृवीचे प�र�मण, घष�ण श�� वायाची क� �ोपसारक ि�या ,उंची इ. काही मह�वाचे 
घटक आहेत. वातावरणातील वायाची हालचाल तीन �मखु �कारात वग�कृत केली जाते ते 
�हणजे �हीय वार े,िनयतकािलक वार ेआिण �थािनक वार.े �यापारी वार,े पि�मी वार ेआिण 
�वुीय पूव� वार ेिमळून �हीय वार ेतयार होतात.िनयतकािलक वा-याम�ये मा�सून वार े,खार े
आिण मतलई वार े इ. समािव� होतात. �थािनक वार े�हणजे असे सव� �थािनक वार ेिक ज े
�थािनक कारणामंळेु िनमा�ण होतात आिण �याचंा तेथील िविश� भागातील  हवा आिण 
हवामानावर �भाव पडतो. ि�वाथा� या�ंया मते हे वार ेहवामान घटका इतके मह�वाचे नाही 
तर ते तापमान आिण पज��यमानाचे िनय�ंक असून �या भागातील सजीव स�ृीवर प�रणाम 
करतात. 
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श�दकोश 

 िवषवुव�ृीय प�ा- िवषवुव�ृा�या दो�ही बाजूला १० अंश उ�र आिण दि�ण असणारा 
प�ा 

 ईशा�य �यापारी वार-े भूप�ृाव�न कमी उंचीव�न शातंपणे वाहणार े ईशा�य �यापारी  
वार.े 

 उ�र धवृ- प�ृवी�या प�ृभागाला प�ृवी�या परी�मणा�या अ�ाचे उ�रकेडील टोक 
जेथे छेदतो तो िबंद ु

 वायभुार उतार बल- वायभुारातील फरकामळेु जा�त वायभुार �देशाकडून कमी 
वायभुार �देशाकडे वाहणारा वारा. 

 वायभुार- �ित यिुनट �े� दाब. 

 मा�सून- अरब भाषेतील मौिसम श�दापासून िनमा�ण झाला असून �याचा अथ� ऋतू 
असा आहे आिण ऋतू �हणजे कोरडेपणा आिण ओलेपणाचे वािष�क च�, ऋतूनसुार 
बदलणार ेवार े�या�ंयामळेु वातावरणीय दाब �णाली बदलते. 

दीघ��री �� 

1. वायभुाराची �या�या सागंा  आिण वायभुाराचे ि�ितजसमातंर िवतरण दया. 

2. जगातील �मखु वायभुार प�्यांचे सिव�तर चचा� करा. 

3. वायभुार �या�या देऊन जानेवारी आिण जलैु मिह�यातील वायभुाराचे ि�ितजसमातंर 
िवतरण �प� करा. 

4. वा�याचे म�ुय �कार �प� करा आिण �याचंी उ�प�ीिवषयी सागंा. 
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 ४.५.३ उ�ण किटबंधीय अित�र� आवता�ची सरंचना,वेगव इतर गणुधम�   

 ४.५.४ समिशतो�ण किटबंधातील आवत� व �या�ंयाशंी सबंंिधत हवेची ि�थती  

 ४.५.५ आवता�ची िनिम�ती  

 ४.५.६ ल�ात ठेव�यासाठी मह�वाची म�ेु  

 ४.५.७ �वा�याय  
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 ४.५.९ उप�म  

४.६ हवामानाचे वग�करण – कोपेन व थोन��वेट  

 ४.६.१ कोपेन यांचे वग�करण  

 ४.६.२ कोपेन या�ंया हवामान वग�करणावरील टीका  

 ४.६.३ थोन��वेट याचें वग�करण 

 ४.६.४ थोन��वेट या�ंया हवामान वग�करणावरील टीका 

 ४.६.५ �वा�याय  

 ४.६.६ उ�र े 

 ४.६.७ उप�म  

४.७ साराशं  

४.८ सदंभ� 

४.९ अिधक वाचनासाठी प�ुतके  

४.१.  उि��ये 

या घटकाचंा अ�यास के�यावर िव�ा�या�ना पढुील गो�ी समजतील. 

अ. िव�ा�या�ना वायरुाशी, वायसुीमा व उ�ण किटबंधीय अित�र� आवत� या सकं�पनाची 
मािहती देणे व �यानंा िविवध हवामान घडामोडी व �या�ंयाशी सबंंिधत मािहती िव�ा�या�ना 
देणे.या घटना िनयिमतपणे �या भागातील माणसे अनभुवतात. 

ब. वायरुाशीची िनिम�ती, वायसुीमा व समिशतो�ण किटबंधीय आवत� ह े ित�ही एकमेकाशंी 
सबंंधीत असून एकमेकावंर अवलंबून आहेत.यापैक� एकाचाही अभाव असेल तर आवता�ची 
िनिम�ती होणार नाही. 

क. दोन �िस�द हवामान त�ानंी तयार केले�या जगा�या हवामान वग�करणाची मािहती 
देणे. यामळेु �यानंा जगातील वेगवेगळे हवामान िवभाग व �या हवामान िवभागाचें �मखु 
गणुधम�  समजतील. 
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४.२ ��तावना  

आतापय�त िव�ा�या�ना हवामानशा�ाचे �व�प,�या�ी व मह�व समजले आहे. 
वातावरणाची सरंचना व घटक उ�णता सतंलुन तापमान िवतरण, वातावरणातील हवेचे 
�वाह – जागितक,�ादेिशक व �थािनक वारे �याचंा आकृितबंध,जेट �वाह , मोसमी वा-
याची /मा�सूनची य�ंणा तसेच जागितक वायभुाराचे िवतरण याचंी मािहती िमळाली आहे या 
हवामाना�या सकं�पनाचंा उपयोग िव�ा�या�ना प�ृवीवरील वाता��नातील घडामोड�ची 
उ�प�ी कशी झाली, वातावरणात कोण�या व कशा घटना घडतात तसेच वा-याचें/हवेचे 
िविवध �कार समजून घे�यासाठी होईल. 

वायरुाशी एका �देशात िनमा�ण होऊन  दसु-या �देशात जातात, जिमनीवर /पा�यावर िकंवा 
उ�ण /शीत �देशात जातात आिण तेथील हवे�या ि�थतीत बदल घडवतात.िभ�न 
गणुधमा��या वायरुाशी एक� आ�यास वायसुीमांची िनिम�ती होते. वायसुीमा िनमा�ण 
झा�यावर वेगवेग�या ट��यामधून जात शेवटी दो�ही वायरुाशी�या एक�ीकरणातून 
आवता�ची िनिम�ती होते. याब�्लची सिव�तर महती या �करणात िदली आहे.  

४.३ वायुराशी िनिम�ती,वग�करण व �कार 

वायरुाशीची �या�या �ी बॅरी व चोल� यानंी १९६८ म�ये िदली आह े– आड�या पातळीत 
हजारो िकमी �या�ी असणा-या हवेचे गणुधम� (उदा. तापमान,आ��ता व -हास दर)समान 
असतील �या हवे�या राशीला वायरुाशी अस ेसबंोधले जाते. 

��ेहलर(१९७८)या�ंया मते, िव�ततृ �देशातील हवेत उंचावर जाताना तापमान व आ��ता 
ब-यापैक� समान रािहली तर अशा हवे�या राशीला वायरुाशी असे �हणतात. वायरुाश�चा 
िव�तार �चडं असतो आिण �या खडंाचें हजारो िकमी चा �यापतात. तपाबंारात अनेक 
िकमी.पय�त �याचंी उंची आढळते. वायरुाशी �या �देशाकडे वहात जातात/सरकतात �या 
�देशातील हवामानात बदल घडवून आणतात �ाम�ुयाने �या �देशातील तापमान व 
आ��ता याम�ये बदल होतो. उ�ण व शीत असे वायरुाश�चे दोन �कार आहेत. 

वायरुाश�चे गणुधम�  आिण �याचंी समानता/सारखेपणा पढुील तीन घटकावंर अवलंबून 
असतो.  

१. वायरुाशी िनमा�ण झा�यानंतर ती कोण�या िदशेकडे सरकते ती िदशा, कारण वायरुाशी 
�या �देशाव�न सरकते �या �देशाचे गणुधम�  (तापमान,आ��ता)ती आ�मसात करते. 

२. वायरुाशीत होणारे बदल मूळ �देशाकडून दसु-या �देशाकडे जाताना होते. 

३. वायरुाश�चे वय (िनिम�तीपासनुचा कालावधी)   
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टीप: वायरुाशी �ा �हीय वाया�ंया जागितक �णाल�चा अिवभा�य भाग आहेत. �या �या 
�देशात जातात तेथील हवे�या ि�थतीत बदल घडवतात.तसेच �या�ंया �व�पातही बदल 
घडतो. 

४.३.२ िनिम�ती �देश 

या �देशाचंी �या�ी हजारो िकमी असते या िठकाणी असणारी हवा ि�थर अस�यास �या 
�देशाचे गणुधम�( तापमान व आ��ता ) ही हवा आ�मसात करते व वायरुाश�ची िनिम�ती होते. 
वायरुाश�ची िनिम�ती झा�यानंतर टी िनिम�ती �देशाकडून दसु-या �देशाकडे सरकते व �या 
�देशातील हवे�या गणुधमा�त बदल घडिवते. 

वायुराश��या �देशांचे गुणधम� पुढील�माणे आहते  

अ. समान गणुधम�  असले�या िव�ततृ �देशावरील हवेचे गणुधम�  – तापमान व आ��ता 
समान असतात. 

ब. िनिम�ती �देश हा पूण�ता खडंाचा/ जिमनीचा भाग असतो िकंवा तो महासागराचा/ 
सागराचा भाग असतो.जिमनीचे व पा�याचे गणुधम�  वेगवेगळे आहेत.�यामळेु जमीन व पाणी 
याचें एक�ीकरण असलेला भाग वायरुाश�चा िनिम�ती �देश बन�यास अयो�य असतो.(अशा 
सागर िकनारी /जमीन व पा�याचे एक�ीकरण असले�या �देशावर वायरुाशी िनमा�ण होत 
नाहीत.) 

क. िनिम�ती �देशाकडून बाहेर पड�यानतंर वायरुाशी िभ�न गणुधमा��या �देशाव�न �वास 
क� शकतात. 

ड. वायरुाशी िनिम�ती �देशावर जा�त कल रािहली तर �या हवेतील तापमान व आ��ता �या 
�देशातील तापमान व आ��ता या�ंयात अिधक समानता आढळते(हवेला ह े गणुधम� 
आ�मसात कर�यास जा�त वेळ िमळतो.) 

इ. ��यावता�चे �देश-वायरुांशी�या िनिम�तीला उ�म असतात. 

४.३.२.१. वायुराश��या िनिम�तीच ेसहा �मुख �देश  

१. धृवीय महासागर �देश- कॅनडा व उ�र यरुोप या�ंया जवळचा उ�र अटलािंटक 
महासागर तसेच सैबे�रया व कॅनडाजवळील उ�र �शातं महासागर. 

२. �ुवीय व आिट�क  �देशातील खंडाचा भाग- उ�र अमे�रका व आिट�क �देशातील 
िहवा�यातील बफा��छािदत भाग 

३. उ�ण किटबंधातील महासागराचा भाग- वष�भर ��यावता��या �भावाखाली असणारा 
�देश. 

४. उ�ण किटबंधातील भू�देश – खडंाचे भाग – उदा.- उ�र आि�केतील शर वाळवटं  
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५. िवषुववृ�ीय �देश- �यापारी वायां�या प�्यातील �देश  

६. आ�नेय आिशयातील मा�सूनचा �देश  

टीप-वायरुाश��या िनिम�तीला जा�त वायभुाराचे �देश यो�य असतात.तसेच उ�ण 
किटबंधीय व �वुीय उ�म असतात.पण म�य किटबधंातील �देश वायरुांशी�या 
िनिम�तीसाठी यो�य नसतात. 

४.३.३ वायुराश�चे वग�करण    

वेगवेग�या हवामान त�ानंी वायरुाश�चे वग�करण वेगवेग�या �कार ेकेले आहे पण सवा��या 
वग�करणात हवे�या ि�थती�या गणुधमा�त समानता आढळते .तापमान तापमानाचा -हास 
दर व आ��ता समान गणुधमा�चे आढळतात.  

वायरुाश��या वग�करणाचे दोन �मखु �कार पढुील �माणे आहेत.   

१. �देशाचे भौगोिलक गणुधम�-जमीन िकंवा  पाणी या�ंया आधारे  

२. वायरुाशीतील हवेचे गणुधम�-िमिम�ती �देशाकडून दसु-या �देशाकडे जाताना हवे�या 
गणुधमा�  त�ल होणारे बदल या�ंया आधारे 

४.३.३.१ �देशा�या भौगोिलक गुणधमा��या आधार ेकेलेल ेवग�करण 

वायरुाश�चा उगम �या �देशात होतो �या  �देशाचे भौगोिलक गणुधम�  मह�वाचे असतात.हे 
ल�त घेऊन �िस�द हवामान त� �ी ि�वाथा�  यानंी वायरुाश�चे धवृीय आिण उ�ण 
किटबंधीय असे दोन गटात वग�करण केले आहे. धवृीय वायरुाश�चा उगम धवृाजवळील  
(आिट�क �देशात)तर उ�ण किटबंधीय वायरुाश�चा उगम उ�ण किटबंधात-िवषवुव�ृाजवळ 
होतो.�वुीय वायरुाश�साठी ‘p’ (polar ) ह ेअ�र तर उ�ण किटबंधीय वायरुाश�साठी ‘T’ 
(Tropical )तर ह ेअ�र वापरले आह.ेया दोन गटाचें वग�करण आणखी दोन उपगटामं�ये 
केले आह.े जिमनीवर तयार होणा-या वायरुाश�साठी छोटया ‘c’ (continental )अ�राचा 
वापर केला आह े तर सागरावर तयार होणाया वायरुाश�साठी छोटया ‘m’ (maritime 
)अ�राचा वापर केला आहे .खडंा�ंया िव�ततृ भागावर तयार होणा-या वायरुाशी (c) 
�कार�या कोरडया असतात पण �या पढेु सरकताना बा�प आढळले तर �या बा�पाला या 
वायरुाशी सामावून घेतात  �याउलट सागरावर तयार होणा-या ‘m ’ वायरुाशीम�ये आ��तेचे 
/बा�पाचे �माण भरपूर असते व जिमनीवर गे�यावरही ते िटकून रहाते. वायरुाश�चे वग�करण 
साकेंितक अ�रा�ंया सहा�याने ल�ात ठेवणे सोपे जाते.    

१. उ�ण किटबंधीय खडंीय वायरुाशी - cT 

२. उ�ण किटबंधीय सागरी वायरुाशी - mT 

३. धवृीय खडंीय वायरुाशी - cP 

४. �वुीय सागरी वायरुाशी - mT 
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५. उ�ण हवा दश�व�यासाठी छोटया ‘w’ अ�राचा वापर केला जातो. 

     cw - खडंीय उ�ण हवा/ वायरुाशी  

     mw – सागरी उ�ण हवा /वायरुाशी  

६.  थंड हवा दश�व�यासाठी छोटया ‘k’ अ�राचा वापर केला जातो. 

     ck - खडंीय थंड हवा / वायरुाशी  

     mk - सागरी थंड हवा / वायरुाशी  

४.३.३.२ हवे�या गुणधमा��या आधार ेकेलेले वायुराश�चे वग�करण 

वायरुाशी उगमा�या �देशातून दसु-या �देशाकडे सरकताना �या वायरुाश�चे मळुच ेगणुधम�  
व ती �या �देशाव�न सरकते �या �देशाचे गणुधम�  यामळेु वायरुाश�चे तापमान व आ��ता 
याम�ये बदल होतो. 

वायरुाशी �या �देशाव�न सरकते �या �देशाचे तापमान वायरुाशी�या तापमानापे�ा जा�त 
अस�यास वायरुाशी अि�थर होते.करण उ�ण जिमनीवरील गरम हवेची घनता कमी 
अस�यामळेु ती हलक� होऊन वर जाते,�यामळेु सा�ंीभवन �ि�येने ढग तयार होतात व 
व�ृी होते. याउलट वायरुाशीतील हवे�या तापमानापे�ा ती �या जिमनीचे तापमान कमी 
अस�यास थंड हवेमळेु वायरुाश ि�थर होते (हवेत ऊ�व�गामी �वाह – उ�ण हवे�माणे –
नसतात). 

सागराव�न पढेु सरकताना वायरुाशीम�ये बा�प सामावले जाते तर ड�गराळ भागातून पढेु 
सरकताना वायरुाशीतील हवा ड�गरा�या अडथ�यामळेु उंचावली जाते व व�ृी होते.धवृीय 
वायरुाशी उ�ण �देशाव�न पढेु सरकताना उबदार होते व अि�थर होते. तर उ�ण 
किटबंधीय वायरुाशी धवृ �देशाकडे सरकताना थंड झा�याने ि�थर होते. 

�वुीय व उ�ण किटबंधीय वायरुाशी समशीतो�ण किटबंधात एक� िमळतात व �या िठकाणी 
सीमाचंी िनिम�ती होते.आवत� तयार होतात.  

उ�ण हवा – अशा हवेचे तापमान ित�या खाल�या �देशा�या तापमानापे�ा जा�त असते.  

शीत हवा – अशा हवेचे तापमान ित�या खाल�या �देशा�या तापमानापे�ा कमी असते. 

४.३.४ वायुराश�चे �कार 

१. खडंीय उ�ण किटबंधीय वायरुाशी – (सी टी) या वायरुाशी उ�ण व कोरडया असतात, 
�यामळेु �या अितशय कमी �माणात पाऊस देतात. �या �देशाव�न या वायरुाशी जातात 
�या �देशातील हवा उ�ण व कोरडी होते.  
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२. सागरी उ�ण किटबंधीय वायरुाशी (एम टी)- या उबदार व आ�� असतात धवृीय 
�देशातील सागरी वायरुाशीपे�ा उ�ण किटबंधीय �देशातील सागरी वायरुाशी जा�त उबदार 
असतात व �याचंी बा�प धारण �मताही जा�त असते. 

३. खडंीय धवृीय वायरुाशी – (सी पी) – या धवृ �देशात िनमा�ण होत अस�यामळेु �या 
अितशय थंड व कोरडया असतात.या वायरुाश��या �देशात आकाश िनर� असते 
पज��याचे/व�ृीचे �माण नग�य असते उ�ण किटबंधीय सागरी वायरुाश��या सपंका�त 
आ�यावर या दोन िभ�न �कार�या वायरुाशीम�ये आवत� िनमा�ण होते. 

४. सागरी �वुीय वायरुाशी (एम पी)- या िहवा�यापे�ा उ�हा�यात अिधक काय�शील 
असतात.या वायरुाशी थंड असून ि�थर असतात.  

 

आकृती ४.३.१ वायुराश�चे �कार 

४.३.५ �वा�याय 

अ. गाळले�या जागा भरा. 

१. वायूराशी एखा�ा �देशाव�न जाताना �या �देशातील हवे�या ि�थतीत होणार े बदल 
वायरुाशीतील ----- व ----- या दोन मलुभूत घटकामंळेु होतात. 

२. उ�ण हवा वायरुाशी �हणजे �या वायरुाश�चे तापमान ------ �यापे�ा जा�त असते. 

३. ------- हवा/वायरुाशी ही शीत व ि�थर असते.बा�पाचे �माण जा�त असते.उ�हा�यात 
ही वायरुाशी अिधक ि�याशील असते.  

४. खडंीय वायरुाश�ची िनिम�ती ------ होते.  

५. उ�र आि�केतील ------ हा �देश उ�ण किटबंधीय खडंीय वायरुाश�चा उगम �देश 
आहे.  
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ब. बह�पया�यी �� 

१. एम टी ( mT) ही अ�र ेपढुील वायरुाशी दिश�वतात. 

अ. उ�ण किटबंधीय सागरी वायरुाशी  

ब. समिशतो�ण किटबंधीय सागरी वायरुाशी  

क. समिशतो�ण किटबंधीय मे�रडीयनल  

ड. सागरी उ�णकिटबंधीय  वायरुाशी  

२. सी पी (cP) ही अ�र ेपढुील वायरुाशी दश�िवतात.  

अ. खडंीय �ेशर वायरुाशी  

ब. खडंीय �वुीय वायरुाशी  

क. सक� म धवृीय वायरुाशी  

ड. आवत�  दाब वायरुाशी  

३. पढुीलपैक� एक �देश हा वायरुाशी�या उगमाचा �देश नाही. 

अ. दि�ण आिशयातील मोसमी हवामान �देश  

ब. म�य अ�व�ृातील कमी वायभुाराचा  �देश  

क. धवृीय महासागरी �देश  

ड. उ�ण किटबंधीय खडंीय �देश  

४. कोण�या दोन वायरुाश��या एक�ीकरणातून समशीतो�ण किटबंधीय आवत� िनमा�ण 
होतात. 

अ. ईशा�य व आ�नेय �यापारी वारे  

ब. धवृीय पूव�य वारे व �यापारी वार े 

क. उ�ण किटबंधीय पि�मी वार ेव �वुीय पूव�य वारे  

�वा�याय उ�र े

अ. गाळले�या जागा भरा. 

१. तापमान व आ��ता  

२. खालची जमीन  
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३. सागरी धवृीय  

४. खडं / भूमी �देश  

५. सहारा  

ब. बह� पया�यी �� 

१. सागरी उ�णकिटबंधीय  वायरुाशी 

२. खडंीय �वुीय वायरुाशी 

३. म�य अ�व�ृातील कमी वायभुाराचा  �देश  

४. उ�ण किटबंधीय पि�मी वार ेव �वुीय पूव�य वारे 

४.३.७ दीघ� उ�राचे �� 

१. वायरुाश�ची सकं�पना �प� करा �याचें उगमाचे �देश कोण�या �कारचे असतात? 

२. उ�ण वायरुाशी ही शीत वायरुाशीप��ा वेगळी कशी असते? 

३. वायरुाश�चे वग�करण करा.  

४.४ वायुराशी, वायुराश�ची िनिम�ती, वायुसीमेचा िवलय 

म�य किटबंधातील आवता�ची िनिम�ती समजून घे�यासाठी सीमाचंी िनिम�ती व सीमाचें �कार 
समजून घेणे मह�वाचे आहे.या मािहतीचा उपयोग म�य किटबंधातील 
हवेची(weather)ि�थती समजून घे�यासाठी होतो.िवषवुव�ृा�या उ�रलेा व दि�णेला ३५ 
ते ६५ अंश अ�व�ृा�या दर�यान म�य किटबंध आढळतो. 

साधारणतः िवषवुव�ृीय �देश, उ�ण किटबंधीय �देश व �वुीय �देश या िठकाणी सीमा 
िनमा�ण होत नाहीत.  

४.४.१ सीमचेी( Front) �या�या 

वायरुाश�चे गणुधम�  वेगवेगळे असतात.�याम�ये तापमान, बा�पधारण �मता, वा-याचा 
वेग,घनता व –हास दर (lapse rate ) अशा िभ�न वायरुाशी एक� येतात.�यावेळी या दोन 
वायूराशीम�ये सीमा(Front) िनमा�ण होते.वायरुाशी ही जिमनीला लंब�प िकंवा समातंर 
नसून ती जिमनीला ितर�या िदशेत असते.सीमेची �ंदी ५ ते 80 िकमी. असू शकते. 
सीमे�या दो�ही बाजू�ंया वायरुाशीम�ये तापमान, वायभुार, वा-याची िदशा याम�ये फरक 
आढळतो.सीमे�या िनिम�तीमळेु हवा उंचावर नेली जाते, सा�ंीभवन �ि�येने ढग तयार 
होतात व व�ृी होते. 
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४.४.२ िभ�न गुणधमा��या वायुराशी 

सीमा िनमा�ण होताना दोन िभ�न गणुधमा��या वायरुाशी एक� येतात.या दोन वायरुाशीपैक� 
एक वायरुाशी थंड/ सीत असते. या वायरुाशीतील हवा थंड अस�यामळेु ती जा�त घनतेची 
असते. वायभुारही जा�त असतो.दसुरी वायरुाशी उ�ण असते .हवा उ�ण अस�यामळेु या 
हवेची घनता कमी   असते आिण वायभुारही कमी असतो. 

दो�ही वायरुाशी एक� आ�यावर शीत/थंड वायरुाशी जा�त घनतेची अस�याने खाली 
जिमनीजवळ रहाते तर उ�ण वायरुाशी कमी घनतेची अस�याने हलक� असते. ती थंड 
वायरुाश�वर आ�ढ होते.�यामळेु या दो�ही वायरुाश��या म�ये वायसुीमा ( Front)  िनमा�ण 
होते.कालातंराने दो�ही वायरुाशी वेगवेग�या िदशेने सरकू लागतात.�यावेळी �ा दो�ही 
वायरुाशीम�ये असलेली वायिुसमा न� होते.(Frontolysis) 

४.४.३ वायुसीमचेी िनिम�ती (Frontogenesis) 

दोन िभ�न गणुधमा��या वायरुाशी (उ�ण व शीत) एक� आ�यामळेु वायिुसमेची िनिम�ती होते. 
यालाच Frontogenesis असे �हटले जाते.(Front-वायरुाशी genesis- िनिम�ती) उ�र 
गोलाधा�त वायसुीमेची िनिम�ती घडयाळा�या काटया�ंया िव�� िदशेने (anticlockwise) 
होते तर दि�ण गोलाधा�तील वायसुीमेची िनिम�ती घडयाळा�या काटया�ंया िदशेने होते. 
(clockwise) प�ृवी �वत:भोवती िफरते.(प�रवलन) �यामुळे को�रऑलीस �ेरणा िनमा�ण 
होते. को�रऑलीस �ेरणेमळेु वायसुीमांची िदश उ�र व दि�ण गोला�ा�त वेगवेगळी असते. 

४.४.४ वायुसीमचेा िवलय-वायुसीमा न� होण े

वायसुीमा िनमा�ण झा�यावर कालातंराने या दोन वायरुाश�पैक� एक वायरुाशी दसु-या 
वायरुाशीवर आ�ढ होते.या �ि�येत वायसुीमा कमकुवत होऊन कालातंराने न� होते.या 
�ि�येस Frontogenesis असे �हणतात.सीमाचंी िनिम�ती होताना िभ�न गणुधमा��या 
वायरुाशी एकमेका�ंया िदशेने सरकतात तर सीमा न� झा�यावर �या एकमेका�ंया िव�� 
िदशेने िनघून जातात.म�य किटबंधीय आवता�ना दसु-याही दोन नावानंी ओळखले जाते. १ 
- समशीतो�ण किटबंधीय आवत� २- आवत�. 

     प�ृवी�या उ�र व दि�ण गोलाधा�त ३५ ते ६० अशं या अ�व�ृीय प�्यात ही 
आवत�आढळतात.वायसुीमा�ंया िनिम�तीमळेु ही आवत� िनमा�ण होतात. 
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आकृती �.४.४.१.वायुराशी 

 वायरुाशी- दोन िभ�न वायरुाश��या दर�यान को�रओलीस �ेरणेमळेु िनमा�ण झालेला िन�या 
 रगंा�या रषेेचा व�ाकार भाग. 

४.४.५ हवेचे �वाह आिण वायुसीमचेी िनिम�ती 

पॅटरसन या�ंया मते चार �कारचे हवेचे �वाह वायसुीमेशी सबंंिधत आहेत. 

अ- Translation Circulation – या �कारात हवा एकाच िदशेने आड�या पातळीत वहाते. 
तापमानात फरक आढळत नाही पण वायसुीमे�या िनिम�तीला मदत होते. 

ब- च�ाकार �वाह - आवत� िकंवा ��यावत� याम�ये हवा च�ाकार गतीत िफरते. तापमानात 
फरक आढळतो पण वायसुीमे�या िनिम�तीस हा �वाह उपय�ु नसतो. 

क- एकमेकाकंडे येणारे िकंवा एकमेक�पासून दूर जाणारे हवेचे �वाह 

एखा�ा िबंदूकडे/ �थानाकडे येणार े �वाह ह े एकमेकाकंडे येणारे( convergent ) हवेचे 
�वाह �हणून ओळखले  जातात.तर एखा�ा �थानापासून एकमेकापंासून दूर जाणारे 
(Divergent )हवेचे �वाह �हणून ओळखले जातात. 

ह े दो�ही �कारचे �वाह एखादया �थानाशी/िबंदूशी िनगडीत अस�याने असे हवेचे �वाह 
वायसुीमे�या िनिम�तीस यो�य नसतात. दोन िभ�न गणुधमा��या(उदा.तापमान)वायरुाशी 
रषेेलगत एक� आ�या तरच वायरुाशी िनमा�ण हो�याची ि�थती िनमा�ण होते.(िबंद ु
/�थानालगत नाही) 
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ड- Deformatory  circulation- वायसुीमे�या िनिम�तीस हवेचे �वाह यो�य आहेत. 

 

आकृती � ४.४.२ चार �कारचे हवेचे �वाह 

Source: Savindra Singh 

४.४.६ वायूसीमांचे वग�करण 

वायसुीमाचें वेगवेग�या गणुधमा�नसुार �याचें वग�करण केले जाते.ते खालील�माणे 

४.४.६.१ ि�थर वायुसीमा-(Stationary Front) 

या �कारात दो�ही वायरुाशी एकमेकासंमोर ि�थर �व�पात उ�या असतात.�या 
एकमेकाजंवळ येत नाहीत आिण दूरही जात नाहीत. अशा �कार�या वायसुीमा �विचतच 



  

 

हवामान शा�ाची मलुत�वे 

 

130 

िनमा�ण होतात.हवामानशा�ा�या ��ीने या सीमा नग�य असतात.हवेची हालचाल होत 
नस�याने ढगाचंी िनिम�ती होत नाही. 

 

आकृती �. ४.४.३  ि�थर वायुसीमा  
Source: Pmfias.com 

४.४.६.२ थंड/शीत वायुसीमा  

 �यावेळी थंड/शीत वायसुीमा पढेु सरकते �यावेळी शीत वायसुीमा िनमा�ण होते.थंड हवा 
जा�त घनतेची असून जड अस�याने ती भूप�ृा�या घष�णामळेु जा�त वेगाने पढेु सरकू 
शकत नाही पण िव�� बाजूची उ�ण हवा/ वायरुाशी  ही थंड  वायरुाशी�या अडथ�यामळेु 
वेगाने उंचावर नेली जाते.शीत वायसुीमेची पढुील बाजू ती� उताराची असते.  

 

आकृती ४.४.४.  शीत वायुसीमा   
Source: Pmfias.com 
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शीत वायुसीमशेी संबंिधत हवेची ि�थती 

१- दाट �य�ुयूलोिनबंस ढगाची िनिम�ती  

२- थोडया कालावधीसाठी गडगडाटी वादळ व िवजा 

३- काहीवेळा गारा िकंवा िहमव�ृी  

४.४.६.३ उ�ण वायुराशी – (Warm Fronts ) 

�यावेळी उ�ण वायरुाशी पढेु सरकते व शीत वायरुाशीवर आ�ढ होते �यावेळी उ�ण 
वायसुीमेची िनिम�ती होते .उ�ण हवा हलक� अस�याने लगेच वर जाते तर थंड वायरुाशी 
�याखाली दबली जाते यामळेु उ�ण वायसुीमा ही मंद  उताराची असते.जर उ�ण वायरुाशीत 
बा�पाचे �माण अिधक असेल तर सा�ंीभवन व�ृी कमी उंचाव�न होते.पण जर उ�ण 
वायरुाशीतील बा�पाचे �माण कमी असेल तर सा�ंीभवन अिधक उंचावर होते. 

उ�ण वायुसीमशेी संबंिधत हवा 

१- सा�ंीभवन दाट ढगाचंी िनिम�ती  

२- कमी ते म�यम �व�पाचा पाऊस हा अिधक काळ िटकून राहतो.(अनेक तास) 

३- उ�ण वायसुीमेमळेु हवे�या ि�थतीत बदल होतो. तापमान वाढते वायभुार कमी होतो , 
आ��ता वाढते. 

४- वा-याची िदशा व तापमान यामधील बदल सौ�य असतात. 

 

उ�ण वायुराशी आकृती �. ४.४.५  

 Source: Pmfias.com 
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४.४.६.४ संिम� सीमा  

उ�ण वायरुाशी हलक� अस�याने वर जाते. शीत वायरुाशी जड /जा�त घनतेची अस�याने 
जिमनीलगत रहाते व उ�ण वायरुाशीला वर ढकलते ��वती उ�ण वायरुाशी ित�या मूळ 
�थानापासून (जिमनीपासून )दूर केली जाते, उंचावर नेली जाते व �यामळेु उ�ण वायसुीमा 
न� होते. 

संिम� वायूशी संबंिधत हवेची ि�थती 

१. शीत व उ�ण वायसुीमांचे िम�ण झा�यासारखी ि�थती िनमा�ण होते. �ाम�ुयाने पि�म 
यरुोपात आढळतात. 

२. वायसुीमा�ंया �देशात समिशतो�ण किटबंधीय आवत� िनमा�ण होतात.सिंम� वायसुीमेची 
िनिम�ती ही या आवता�ची शेवटची अव�था असते. 

टीप- उ�ण शीत व सिंम� या वायसुीमाही तापमाना�या िवप�रततेची उदाहरणे आहेत.  

 

आकृती �. ४.४.६.- अिधधारक आघाडी 

Source: Pinterest.com 

४.४.७ दीघ��री �� 

१. आघाडी िकंवा वायसुीमा �हणजे काय ह ेसागूंन आघाडी िनिम�तीचे मह�व का आह ेते 
सागंा. 

२. आघाडीची िनिम�ती आिण आघाडीची िवनाश यातील फरक अधोरिेखत करा.  

३. आघाडीचे चार �कार कोणते ते सागूंन �याचें यो�य आकृती�या सहा�याने �प�ीकरण 
करा. 
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४.५ अित�र� उ�ण किटबधंीय च��वादळ – िनिम�ती आिण प�रणाम  

च��वादळ ही एक िवल�ण वातावरणीय घटना आह,े �याला खूप जा�त वेग (गेल फोस�) 
वादळ/िव�न समजले जाऊ शकते. हे वेगवेग�या देशामं�ये वेगवेग�या नावानंी ओळखले 
जातात. नकाशावर, आयसोबार आिण �याचें �थान पाह�न हे सहजपणे ओळखले जाऊ 
शकतात ह ेक� ��थानी कमी दाबाने वैिश�्यीकृत आहेत ज ेहळूहळू म�यवत� िबंदूपासून दूर 
जातात, �हणजे सवा�त बाहेरील टोकाला उ�च दाबाची उपि�थती असते. Isobars बंद 
आयसोबार कमी दाबा�या भोवती असतात आिण बाहेरील उ�च दाब �े�ापासून अंतग�त 
कमी दाब �े�ाकडे हवेची हालचाल असते. ह ेल�ात घे�याजोगे आहे क� अंतमु�ख होणारी 
हवा उ�र गोलाधा�त घड्याळा�या िदशेने िव�� िदशेने आिण दि�ण गोलाधा�त 
घड्याळा�या िदशेने �वाहाची हालचाल �वीकारते. 

४.५.१ च��वादळ 

अित�र� उ�णकिटबंधीय च��वादळानंा समशीतो�ण च��वादळे (म�य अ�ाशं �देश 
समशीतो�ण झोनम�ये आ�याने), लहरी च��वादळे, सखल, कंुड िकंवा गता�  असेही 
�हणतात. हे �ाम�ुयाने िवषवुव�ृा�या ३५  ते ६५ अंश अ�ांश उ�र आिण दि�ण दर�यान 
तयार होतात आघाडीची िनिम�ती  �ि�ये�या �ारभंामळेु, जे�हा उबदार आिण थंड हवेचे 
अिभसरण होते ते�हा म�य अ�व�ृीय भाग  हा सवा�त अशातं �देश अस�याचे �हटले जाते 
करण येथे अनेक घटकाचें एक�ीकरण होत असते. थंड, कोरडी �वुीय हवा खाल�या 
अ�ाशंाकंडे  सरकते आिण ती उबदार, आ�� अशा  उ�णकिटबंधीय हवेशी एक� िमळते,व  
उ�ण किटबंधात उगम पाव�यानतंर उ�च अ�व�ृीय भागाकंडे जाते. �याचंी हालचाल 
सामा�यतः पूव�कडे असते. 

टीप: आयसोबार या रषेा आहेत �या नकाशावर समान दाब असले�या िठकाणे  जोडतात. 
बॅरोमीटर हे वायमुंडलीय दाब मोज�यासाठी वापरले जाणार ेसाधन आहे. दाब दश�िवणार े
एकक 'mb’(िमलीबार) आहे. 

४.५.२ अित�र� उ�णकिटबंधीय च��वादळांचे �कार 

या च��वादळाचें 3 वेगळे वग� आहेत 

अ)गतीज/गितमान च��वादळे- याला वा�तिवक आिण गितमान असे �हणतात कारण ते 
दोन िवरोधाभासी हवे�या व�तमुाना�ंया अिभसरणामळेु आिण प�रणामी एकमेका�ंया 
�देशात �हणजेच थंड कोरडी �वुीय हवा आिण उबदार, आ��  उ�णकिटबंधीय हवा या�ंया 
एक�ीकरणामळेु गितमानपणे तयार होतात. ही वादळे  पूण� िवकिसत �व�पात असतात  
आिण म�य अ�व�ृीय भागामंधील िव�ततृ जिमनी�या हवामान ि�थतीवर प�रणाम 
कर�यासाठी जबाबदार आहेत. 

ब)औि�णक च��वादळ- �या च��वादळानंा औि�णक च��वादळ अस े नाव िदले जाते. 
ही  साधारणपणे उ�हा�या�या मिह�यातं खडंा�या अंतग�त भागावंर असणा-या कमी 
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दाबामळेु आिण िहवा�या�या मिह�यातं महासागर आिण सम�ुावंर असणा-या कमी दाबामळेु 
तयार होतात. आप�याला मािहत आहे क�, हवा उ�च दाबाकडून कमी दाबा�या भागात 
वहात जाते. उ�हा�यात महासागरात आिण िहवा�या�या मिह�यातं खडंीय भागावंर जा�त  
दाब िनमा�ण होतो. जा�त दाबाचे वच��व असले�या भागातील हवा कमी दाबाकडे आकिष�त 
होते आिण �यामळेु अशा मोक�या जागेकडे वहात जाते .वाय�य ऑ��ेिलया, इबे�रयन 
�ीपक�प,नैऋ�य  यूएसए आिण अला�का उ�हाळी च��वादळासंाठी ओळखले जातात. 
तर, नॉव�िजयन सम�ु, ओखो��क सम�ु आिण �ीनलडँ�या दि�णेकडील आि�ट�क सम�ु 
िहवा�यातील च��वादळांसाठी ओळखले जातात, ल�ात �या क�, औि�णक च��वादळे 
ि�थर च��वादळे आहेत आिण आघाडी �ार ेिनयिं�त होत नाहीत. 

क) द�ुयम च��वादळांना द�ुयम नाव िदले जाते कारण ते गितमान आिण औि�णक 
च��वादळां�या तलुनेत कमी ती�तेचे आिण कमी कालावधीचे असतात आिण �यानंा 
कमकुवत च��वादळ �हणतात. �ाथिमक च��वादळ कमी झा�यानतंर थंड वारे उबदार 
महासागरा�या भागांव�न जातात ते�हा �याचंी िनिम�ती होते. 

 

आकृती �.४.५.१  उ�र गोलाधा�त समशीतो�ण आवता�तील  समभार रषेांची ि�थती   
                                                                  Source: Savindra Singh 



 

 

वायरुाशी 

135 

४.५.३ अित�र� उ�णकिटबंधीय च��वादळांची रचना,वेग आिण इतर वैिश�्ये 

खाली सूचीब� केलेले म�ेु समशीतो�ण च��वादळाबं�ल चागंली मािहती दे�यासाठी 
मदत करतात. 

 हे च��वादळ वेगवेग�या आकाराचे, वेग आिण मया�देचे असू शकतात, परतं ु तलुना 
के�यास, कोण�याही च��वादळ एकसारखे नाही. 

 ते गोलाकार, लाबंलचक, पाचरा�या आकाराचे आिण लंबवतु�ळाकार असतात. 

 च��वादळाचा क� � भाग आिण सवा�त बाहेरील भागा म�ये 10-20 मी.बा  दाबाचा 
फरक असतो. 

 मोठ्या च��वादळाचा �यास समुार े 2000 िकमी िकंवा �याह�न अिधक असू शकतो 
आिण लहान च��वादळाचा �यास 500 िकमी 1000 िकमी दर�यान असू शकतो. 
�े�ानसुार देखील समशीतो�ण च��वादळे कोण�याही �कार ेमया�िदत नाहीत, कारण ते 
10 लाख चौरस िकमी इतके िव�ततृ �े� �यापू शकतात. 

 ही च��वादळे तपाबंराम�ये 10 ते 12 िकमी उंचीपय�त पोहोचू शकतात. 

 �याचंी  सामा�यतः पूव�कडे  हालचाल होत असते. 

 या च��वादळा�ंया सरासरी वेगात फरक असतो, �या काळात ते सि�य होतात 
�यानसुार. �याचंी गती असते, उ�हा�यात ती  ताशी 32 िकमी असते तर िहवा�यात 
ताशी 48 िकमी पय�त वाढते. 

 या च��वादळामं�येही तापमानात फरक असतो. जे�हा उबदार आिण थंड हवेचे 
एक�ीकरण होते, ते�हा उ�रकेडील भाग थंड �वुीय हवे�या ये�यामळेु  कमी 
तापमानाची न�द करतो आिण उ�ण उ�णकिटबंधीय हवे�या ये�यामळेु दि�णेकडील 
भागाम�ये  उलट �हणजेच जा�त तापमानाची न�द होते. 

 ही  च��वादळे िविश� मागा�वर िफरतात, �याला �टॉम� �ॅक �हणून ओळखले जाते. हे 
माग� िव�ततृ आिण बह�ताशंी िवसगंत अस�याने, च��वादळाचंी हालचाल रषेीय ऐवजी 
�े�ीय मानली जाते. 

 पूव� कोलोरॅडो, यूएसए म�ये उ�वणारी च��वादळे सामा�यतः कोलोरॅडो लो �हणून 
ओळखली जातात. कॅनेिडयन रॉक� पव�ता�या पूव�स उ�वणा�या च��वादळासंाठी 
'अ�बटा� लो' हे नाव सामा�यतः वापरले जाते. 

 भूम�य सम�ुात घडणा�या आघाडीमळेु समशीतो�ण च��वादळ तयार होतात. ही 
च��वादळे पूव� िदशेकडे वाह� लागतात आिण म�यपूव�तील देश ओलाडं�यानतंर 
भारतीय उपखडंाकडे सरकतात आिण पािक�तान�या काही भागामं�ये तसेच उ�र 
भारतात िहवा�यात पाऊस पाड�यासाठी जबाबदार असतात. 
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 साधारणपणे, उबदार आिण आ�� उ�णकिटबंधीय हवेचा �वाह पि�मेकडे असतो. तर, 
थंड आिण कोरड्या �वुीय हवेचा �वाह पूव�कडे असतो. 

 जे�हा हे दोन िवरोधाभासी वायमुास एक� होतात ते�हा एक उबदार आघाडी, उबदार 
�े� आिण थंड आघाडी आिण थंड �े�ाची िनिम�ती होते. 

 िवडं शा�ट लाइन (‘Wind Shift Line’) हे रखेीय मागा�ला िदलेले नाव आहे �या 
िठकाणी वारा �या�या हालचालीची िदशा बदलतो. 

 सूय� च�ंाभोवती �भामंडलाचंी िनिम�ती समशीतो�ण च��वादळा�ंया आगमनाने होते. 

४.५.४ समशीतो�ण च��वादळे आिण संबंिधत हवामान 

च��वादळ जे�हा ल�य �े�ाकडे सरकू लागते ते�हा तेथील हवामानात काही बदल िदसून 
येतात च��वादळाचा पढुचा �वास �या भागाकडे होवू लागतो तेथील हवेचे तापमान  कमी 
होणे, तापमानात वाढ, वा�याचा वेग कमी होणे, बदल यां�याशी सबंंिधत आह.े पूव�कडून  
आ�नेयेकडे बदलणारी वा�याची  िदशा , सूय� िकंवा च�ंाभोवती �भामंडल तयार होणे आिण 
गडद काळे ढग िनमा�ण होणे इ.वर बदल घडवतो. 

एकदा िनबंो��ॅटस ढगानंी आकाश ढगाळ झाले क�, जोरदार पज��यव�ृी/मसुळधार पाऊस 
स�ु हो�याची खा�ी असते  जी हळूहळू कमी होते परतं ुकाही तासापंय�त ती तशीच ि�थती 
राहते.हा  उ�ण आघाडी ये�याचा सकेंत असतो.. उ�ण हवा वजनाने हलक� अस�याने 
वर�या िदशेने जावू लागते. �ा  हवेत असणारी पा�याची वाफ सािं�भवन होऊन पावसा�या 
�पात पडते. उ�ण आघाडी ही �या भागात उबदार �े� िनमा�ण करते. यामळेु वा�या�या 
िदशेत  बदल होतो, तो दि�णेकडे वाहतो. ढग दूर जातात, �यामळेु आकाश �व�छ िदसते, 
परतं ु िविश� आ��ता खूप जा�त असते. तापमान प�ुहा वाढ�यास स�ुवात होते, परतं ु
अधूनमधून �रमिझम पाऊस अनभुवता येतो. 

जे�हा थंड आघाडी िदसू लागते , ते�हा तापमान आिण दाबाची ि�थती प�ुहा बदलते, कमी 
तापमानानतंर उ�च दाब येतो. थंड हवा जड अस�याने खाल�या िदशेने जा�याचा �य�न 
करते आिण उबदार हवा वर�या िदशेने उचलते. वा�याची िदशा बदलून नैऋ�य िदशेला जाते 
आिण आकाश प�ुहा ढगाळ बनते आिण �यू�यलुोिन�बस ढगामंळेु जोरदार पज��यव�ृी, 
गडगडाट आिण िवजाचंा कडकडाट होतो. हे फ� थोड्या काळासाठी होते. 

थंड आघाडी िनघून गे�यानतंर तेथे थंड हवेचा भाग िनमा�ण होतो, जे हवामानात ल�णीय 
बदल घडवून आण�यासाठी जबाबदार असते जसे क�, �व�छ आकाश, कमी तापमान, 
उ�च दाब आिण िविश� आ��ता कमी होणे. वा�याची िदशा आता पूण�पणे पि�मेकडे आिण 
हळुहळू आघाडीची �ि�या च��वादळा�या �कोपाचा शेवट  दश�वते. च��वादळाचा शेवट 
उबदार आघाडी�या गायब झा�यामळेु झाला आह.े या �ि�येला सामा�यतः ऑ�लजुन 
�हणून ओळखले जाते. मोठ्या च��वादळा�या िवघटनानतंर एक लहान आिण कमकुवत 
च��वादळ िवकिसत झा�यास, �याला द�ुयम च��वादळ िकंवा उप-च��वादळ 
�हणतात.उप-च��वादळ हे थंड आघाडीवर उरले�या उ�ण हवेचा प�रणाम आहे, �यामळेु 
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म�यभागी कमी दाब िनमा�ण होतो, �यामळेु उ�च दाबा�या सव� भागातंील हवा कमी दाबा�या 
िदशेने जाते आिण अितशय कमी ती�तेचे च��वादळ तयार होते. 

 

आकृती ४.५.२   समशीतो�ण आवत� वा-याची रचना (उ�र गोलाध� ) 

Source: Savindra Singh 

४.५.५ च��वादळाची उ�प�ी 

समशीतो�ण च��वादळां�या उ�प�ीब�ल अनेक शा��ांनी अनेक िस�ातं माडंले आहेत 
आिण माडंले आहेत परतं ुसवा�त जा�त �वीकारलेला  आिण �िस�  िस�ातं �हणजे �ही. 
बक� नेस आिण जे. बक� नेस ( V. Bjerknes and J. Bjerknes) यानंी िदलेला िस�ातं 
आहे, �याला, �वुीय सीमा िस�ातं, तरगं िस�ातं िकंवा बग�न िस�ातं अस े�हणतात. �यानंी 
1918 म�ये िस�ातं माडंला. िभ�न �व�पा�या वायरुाशी एक� येवून आघाडी िनमा�ण 
कर�यास जबाबदार आहेत. या  वायरुाशी  एकमेकापंासून पूण�पणे िभ�न(�वुीय आिण 
उ�णकिटबंधीय) �देशामं�ये िनमा�ण झाले�या आहेत. 

च��वादळाचे असे काही ट�पे आहेत �यातून ��येक च��वादळ न� हो�याआधी �याला 
�यातून जावे लागते. ह ेसव� ट�पे एक� िमळून 'च��वादळाचे जीवनच�' तयार होते, �हणजे 
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�या�या उ�प�ीपासून ते न� होईपय�त, सव��थम, दोन िभ�न वायरुाशी�या दर�यान 
िवलगतेचा भाग  तयार होतो.  �वुीय हवा आिण उ�णकिटबंधीय हवा या�ंयातील 
वेगळेपणाची सीमा दश�व�याचे काय� करते. स�ुवातीला, हा  प�ृभाग ि�थर आिण रखेीय 
असते परतं ुतो हळूहळू अि�थर होतो  आिण जे�हा दो�ही  वायरुाशी एकमेका�ंया �देशात 
�वेश क� लागतात ते�हा �यानंा एका लहरीसारख े �व�प येते.प�ृभागासारखी ही लहर 
�हणज े�वुीय आघाडी होय. 

ह े ल�ात घेणे मह�वाचे आह े क�, या वायरुाश�चे दोन भाग आहेत. पिहला भाग पि�म 
िदशेकडून थंड हवेचे आगमन दश�वतो आिण दसुरा भाग पूव�कडून उबदार हवेचे आगमन 
दश�वतो. �ा  दो�ही वायरुाशी  अितशय ताकदवान असतात आिण �या िदशेने �या पढेु 
सरकतात �या िदशेने �या सबंंिधत आघाड्या तयार करतात. च��वादळा�या सपूंण� 
िवकासासाठी नैऋ�य भागात उबदार �े� आिण वाय�य भागात थंड �े�ाची िनिम�ती 
आव�यक असते. च��वादळा�या पूव�कडील भागात उबदार हवेमळेु कमी दाब िनमा�ण होतो. 
अशा �कार,े उ�च दाबा�या भागातून वारे वेगाने कमी दाबाकडे वळू लागतात आिण शेवटी 
थंड आघाडीवर, थंड हवा उबदार हवेला वर�या िदशेने ढकलते. यामळेु उबदार आघाडीचे 
िवघटन होते आिण च��वादळाचे जीवन च� सपं�ुात येवू लागते. 

४.५.५.१ च��वादळाच ेसहा ट�पे 

अित�र� उ�णकिटबंधीय च��वादळाला �या�या जीवन च�ादर�यान, �या�या 
उ�प�ीपासून �याचा नाश होईपय�त खालील सहा ट��यातूंन जावे लागते. 

अ) ि�थर आघाडीची िनिम�ती- या �कारची आघाडी ही एक रषेीय आघाडी असते आिण 
जे�हा िव�� िदशेकडून येणा-या 2 िभ�न वायरुाशी एकमेकानंा िमळतात ते�हा �यानंा िविश� 
आकार येतो. दो�ही  वायरुाश��या बाजूकंडून कोणतीही गती नस�यामळेु, या पिह�या 
ट��यात हवामानाची ि�थती ि�थर राहते. 

ब) आरिंभक अव�था- या अव�थेत, रषेीय भाग लहरी सारखा िनमा�ण होवू लागतो. ही 
अशी वेळ आह ेजे�हा उबदार आिण थंड वायरुाशी एक� येऊ लागतात आिण एकमेका�ंया 
�देशात घसु�याचा �य�न करतात. 

क) प�रप�व अव�था- हा ितसरी अव�था असून च��वादळाची प�रप�वतेची ि�थती  
दश�वते. आता समभार रषेा गोलाकार आकार घेऊ लागतात आिण एकमेका�ंया अगदी 
जवळ येतात. 

ड) उबदार आघाडीचे आकंुचन- जसजशी  थंड आघाडी पढेु सरकते, आ�मक बनते 
आिण उबदार हवेला वर�या िदशेने ढकलून उबदार आघाडीचा ताबा घे�यास स�ुवात 
करते, तसतशी उबदार आघाडी खाली अ�ंद होऊ लागते. 

इ) बंद आघाडीची िनिम�ती- जे�हा थंड आघाडी पूण�पणे आ�मण कर�यात आिण उबदार 
आघाडीवर मात कर�यात यश�वी होते, �यावेळी थंड आघाडी�ून  उ�ण हवा  कमी 
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कर�याचा  आिण िवघटन कर�याचा  �य�न करते , �या वेळी बंिद�त आघाडी तयार 
हो�यास स�ुवात होते आिण च��वादळ आता आघाडी�या ट��या�या जवळ येते. 

फ) अंितम ट�पा: यावेळी, च��वादळ उबदार आघाडी न� हो�यास सरुवात होवू 
लाग�याने  च��वादळाचा �य होतो, �यानतंर ही आघाडी सपं�ुात येते आिण सपूंण� 
च��वादळ नाहीसे होते. 

 

आ. � . ४.५.३  समशीतो�ण किटबंधीय आवता�चे िवकास च� 

Source: Savindra Singh 

४.५.६  ल�ात ठेव�याचे म�ेु 

 3 �कारची समिशतो�ण च��वादळे-गितमान / गतीय, औि�णक आिण द�ुयम  

 �या लोकानंी समशीतो�ण च��वादळाबं�ल वेगवेगळे िस�ातं िदले. 

  िफट्झरॉय,( Fitzroy )2. ल�मफट�  (Lempfert )आिण शॉ, Shaw, 3. �ही बक� नीस आिण 
जे. बक� नीस  यानंी �वुीय �ंट िस�ातं माडंला �याला वे�ह िस�ातं देखील �हणतात. 

 खिंडत प�ृभाग - दोन िवरोधी  वायरुाशीना वेगळे करणारा भाग  
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 समशीतो�ण च��वादळाचंा आकार वतु�ळाकार, अध�वतु�ळाकार, लंबवतु�ळाकार, 
लाबंलचक, V-आकार 

                                  

    आकृती ४.५.४ . च��वादळांचे आकार 1 वतु�ळाकार 2 लंबवतु�ळाकार,3 अध�वतु�ळाकार 

 च��वादळाचा डोळा- च��वादळातील दाब क� �ाकडून बाहेरील भागाकडे वाढतो 
�हणजेच क� ��थानी कमी दाब आिण क� �ा�या सभोवताल�या भागात जा�त दाब 
असतो. 

 च��वादळाने �यापलेले �े� - 1 लाख - 10 लाख चौरस िकमी 

 सूय� िकंवा च�ंाभोवती �भामंडल तयार होतो- च��वादळा�या  आगमनाने िसरस 
िकंवा िसरो��ॅटस ढगाचंी िनिम�ती   

  

आकृती ४.५.५  सूया�भोवती �भामडंलाची िनिम�ती 

 ऊ�व�गामी/ उ�या िदशेत िव�तार- सम�ुसपाटीपासून सरासरी 10 िकंवा 12 िकमी 
उंचीपय�त 

 वेग- वारे ताशी 32 िकमी ते 48 िकमी �ित तास वेगाने जातात. 

 �यास 640 मैल (1000 िकमी) ते 1200 मैल (1900 िकमी). 
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आकृती � ४.५.६.  आवता�चा �यास   

४.५.७  �वा�याय  

अ. गाळले�या जागा भरा. 

१. च��वादळाचे जीवनच� -------- अव�थामं�ये पूण� होते. 

२. च��वादळा�या  मागा�ला -------- ह ेनाव िदले जाते. 

३. च��वादळा�या आगमनानंतर च�ं आिण सूया�भोवती ख�याचंी  िनिम�ती --------- मळेु 
होते. 

४. कॅनडा�या रॉक�ज पव�ता�या पूव�ला िनमा�ण होणाया च��वादळाला  ----------- �हटले 
जाते. 

५. म�य किटबंधीय �देशात उ�ण आिण आ�� हवे�या �वाहाची  िदशा --------- असते. 

ब. बह�पया�यी ��  

१. कोण�या सागरातील पा�या�या भागामंळेु च��वादळाचे  अिभसरण  होवून  उ�र 
भारतात िहवा�यात पाऊस पडतो? 

अ. िहदंी महासागर 

ब. अरबी सम�ु 

क. भूम�य सम�ु 

ड. काळा सम�ु 

 

 



  

 

हवामान शा�ाची मलुत�वे 

 

142 

२. समशीतो�ण च�वादळानंा -------- देखील �हणतात. 

अ. वायगुता�   

ब. कमी वायभुार (Lows) 

क. कंुड 

ड. वरील  सव� 

३. समशीतो�ण च��वादळ तयार होतात जेथे ------- 

अ. दोन समान वायरुाशी  एकि�त येतात 

ब. दोन िभ�न वाय ुवायरुाशी एक� येतात 

क. वायरुाशी  एकि�त येत नाही 

ड. वायरुाशी वेग�या होतात  

४. अित�र� उ�णकिटबंधीय चि�वादळे  अ�ाशंामं�ये कोठे आहेत. 

अ. ५५ – ६५ अंश अ�व�ृ  

ब. ४५ ते ५५ अंश अ�व�ृ  

क. ३५ ते ६५ अंश अ�व�ृ  

ड. २५ ते ३५  अंश अ�व�ृ 

५. कोण�या च��वादळाला खरी समिशतो�ण चि�वादळे �हणतात? 

अ. औि�णक   

ब. गितमान  

क. द�ुयम 

ड. उ�णकिटबंधीय 

६. औि�णक चि�वादळे उ�हा�यात कोण�या �कार�या भूभागावर िनमा�ण होतात ?  

अ. अि�थर (Undulating ) 

ब. सागरी  

क. जमीन  

ड. वरीलपैक� नाही  

७. िहवा�या�या काळात नॉव�िजयन सम�ुावर िवकिसत होणार ेच��वादळ कशाचे उदाहरण 
आहे. 

अ. औि�णक च��वादळ 

ब. गितमान  च��वादळ 
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क. द�ुयम च��वादळ 

ड. उ�णकिटबंधीय च��वादळ 

८. मोठी आिण िव�ततृ समशीतो�ण च��वादळे  िकती दूर पस� शकतात. 

अ. 100 िकमी 

ब. 1000 िकमी 

क. 10,000 िकमी 

ड. 1,00,000 िकमी पे�ा जा�त 

९. सरासरी च��वादळ उ�या िदशेत िकती उंच िकमी मया�देपय�त वाढू शकते. 

अ. 0-५  

ब. ५-१० 

क. १०- १२  

ड. १५ – २०  

१०. सम�ु सपाटीला समान वायभुाराची िटकणे जोडणा-या रषेेला काय �हणतात. 

अ. समताप  

ब. समभार  

क. समव�ृी  

ड. सम मू�य  

४.५.८ – �वा�याय उ�र े 

अ. गाळले�या जागा भरा. 

१. सहा  

२. वादळ पथ  

३. िसरस /िसरो��ेटस  

४. अ�बटा�  लोवज ( Alberta Lows) 

५. पि�मी वार े 

ब. बह�पया�यी ��  

१. भूम�य सम�ु 

२. वरीलपैक� सव�  

३. दोन िभ�न वायूराशी एकि�त येतात  

४. ३५ अंश ते ६५ अंश अ�व�ृ  
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५. गितमान 

६. जमीन 

७. औि�णक च��वादळ 

८. १००००० िकमी  पे�ा जा�त 

९. १०- १२  

१०. वायरुाशी   

४.५.९ दीघ��री �� 

१. सयुो�य आकृतीसह अित�र� उ�ण किटबंधीय च��वादळाचे जीवनच�  सिव�तर 
िवशद करा. 

२. समिशतो�ण च��वादळा�या आगमन आिण िनग�मनाशी हवेची ि�थती सबंंिधत असते. 
या िवधानाचे ���ीकरण  दया. 

३. गितमान च��वादळे ही औि�णक च��वादळापे�ा काशी वेगळी आहेत ते �प� करा. 

हवामानाच ेवग�करण-कोपेन आिण थॉन��वेट 

जग �हणजे एक अक�पनीय िवशाल असे भौगोिलक �े� आह.े या िवशाल �े�ाम�ये खडं 
आिण जलाशया�ंया �व�पात भूभागांचा समावेश होतो. जलाशयामं�ये ताजे / गोडे पाणी 
कमी �माणात असते आिण �याचे खडंभागावर अि�त�व मया�िदत असते आिण महासागर 
आिण सम�ुामं�ये  असणा-या खा-या  पा�याचा समावेश होतो. खर ेतर, ह ेसव� महासागर 
आिण खडंाचें भाग कोण�याही एका िविश� िवभागात क� ि�त नाहीत तर ते अनेक 
अ�ाशंाम�ये �याचें िवतरण झालेले आहे तसेच ते अनेक रखेाव�ृामं�ये पसरलेले आहेत. 
प�ृवी�या  प�ृभागावर िविश� प�तीने झाले�या िवतरणामळेु �यानंा स�याचे �याचें �थान 
टॉरीड िवभाग,समिशतो�ण िवभाग आिण थंड िवभाग असे िवभाग िनमा�ण झाले आहेत.हे 
समजून घेतले पािहजे क� या सव� िवभागामं�ये भौगोिलक आिण हवामानाची �वतं�  
वैिश�ये असतात आिण या िवभागामंधील  वसले�या िठकाणावंर येथील वैिश�यांचा �भाव 
पडतो. उ�णता िकंवा थंडपणा, ओलावा िकंवा कोरडेपणा आिण तेथे आढळणा-या  िविश� 
वन�पती आिण �ा�या�ंया जाती या�ंयावरही भूभागा�ंया  �थानाचा �भाव होऊ शकतो. 
यािशवाय ह े तीन िवभाग उपल�ध असणा-या िनरी�णयो�य आिण सािंखक� मािहतीवर 
आधा�रत िविवध उपिवभागामं�ये वग�कृत केले जातात �यानंा अनभुवज�य मािहती आिण  
अनवुिंशक मािहती असेही �हणतात. अनेक शा�� आिण हवामान शा��ानंी प�ृवीवर 
अि�त�वात असले�या िविवध �कार�या हवामानाचें वग�करण कर�याचा �य�न केला आहे 
तसेच हवामानशा�ा�या िव�ा�या�साठी आिण या  िवषया�या अ�यासात �यानंा रस आहे 
अशा लोकासंाठी �यातील �मखु िकंवा छोट्या गो�ी स�ुा हवामानाचे उपिवभाग करताना 
िवचारात घे�याचा �य�न केला आहे. �ा �करणाम�ये �िस� अशा दोन हवामानशा�� 
आिण त� अ�यासकांनी केले�या हवामानाचे वग�करण अ�यासणार आहोत. तसेच 
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अनभुवज�य आिण अनवुािंशक मािहतीवर आधा�रत सवा�त सामा�यपणे वापर�या जाणा-या 
हवामान वग�करण योजना आहेत. 

४.६.१ कोपेनचे वग�करण 

�लािदमीर कोपेन हे जम�न वशंाचे वन�पतीशा�� आिण हवामानशा�� होते. �यानंी 
१९०० म�ये सव��थम हवामानाचे वग�करण सादर केले. �यानंी नतंर �याम�ये सधुारणा 
आिण बदल केले.�याचें वग�करण हे समज�यास  सोपे आिण स�ंया�मक आहे.िविवध 
�े�ा�या सीमा आिण �या�ंयाशी सबंंिधत हवामान या�ंयातील फरक ओळख�यासाठी 
पज��य आिण तापमान या दोन घटकाचंा  वापर केला तसेच जगातील िविवध हवामानाचे  
�कार कर�यासाठी  इं�जी अ�राचंा वापर केला. �याचें वग�करण ह े जगातील �मखु 
वन�पती �कारावं�न केले असून ते �हणजे – मेगाथम�,झीरोफाईट, मेसोथ�स�, माय�ोथ�स� 
आिण हेक��टॉथ�स� ह ेआहेत. �या�ंया मते एखादी िविश� वन�पती ही �या भागात वाढते 
ती तेथील �देशाचे हवामान अचूकपणे दश�वते. �यानंी जगातील पाच �मखु हवामान िवभाग 
सािंगतले असून �यानंा ए ते इ अशी आ�ा�र ेिदली आहेत.  

 हवामान िवभाग ए-उ�ण किटबंधीय आ�� हवामान ,िहवाळा ऋतू नाही, उबदार      
आिण आ�� ि�थती आिण  वष�भर सरासरी तापमान 18 अंशा�या वर. 

 हवामान ब-कोरड्या �कारचे हवामान जेथे पज��यापे�ा बा�पीभवन जा�त असते 
(पज��यव�ृी /िहमवषा�व )पाणीटंचाई सामना करावा लागतो. 

 सरासरी तापमान 8 अंश ते १८ अंश सेि�सयस पय�त असते,सवा�त थंड मिह�याचे 
सरासरी तापमान ह े८ अंशा�या खाली असते. 

 हवामान ड-थंड आिण दमट ज���य�ु हवामान, िहवाळा ती� असतो,सवा�त उ�ण 
मिह�याचे सरासरी तापमान १० अंश सेि�सयस आिण सवा�त थंड मिह�याचे तापमान 
ह े३ अंश सेि�सयस. 

 हवामान इ–धवृीय �कारचे हवामान, उ�हाळा नाही, सवा�त उ�ण मिह�याचे सरासरी 
तापमान स�ुा १० अंश से. पे�ा कमी असते.  

४.६.१.२– हवामान ‘अ’ ची सिव�तर मािहती 

या �कार�या हवामानाला उ�ण किटबंधीय मा�सून हवामान असेही �हटले जाते. 
िहवा�यात येथे तापमान १८ अंश सेि�सयस पे�ा जा�त असते, अगदी थंड 
मिह�यातस�ुा.पज��यावर आधा�रत, या �कार�या हवामानाचे आणखी काही उप�कार 
खालील�माणे  केले जातात. 
 िवषवुव�ृीय वषा�वनाचें हवामान 
 सॅ�हाना हवामान  
 मा�सून हवामान  



  

 

हवामान शा�ाची मलुत�वे 

 

146 

 कोरडे हवामान – हे हवामान दिुम�ळ आहे, �हणजेच उ�ण किटबंधीय �देशात 
उ�हा�यात कोरडे हवामान आढळते. 

 �मखु हवामान �कारामंधील काही छोट्या गो�ी �प� कर�यासाठी कोपेन यानंी 
लहान  इं�जी आ�ा�राचंा वापर केला आहे. ते खालील�माणे आहेत. 

 F/एफ–वष�भर एकसारखे पज��य िवतरण अनभुवता येते, कोरडे हवामान फार �विचत 
आढळते. कमी पज��य असणा-या मिह�यातस�ुा पज��य 6 से.मी पे�ा जा�त 
असतो.दैिनक तापमान क�ा अितशय कमी असते. 

 लहान m – मा�सून हवामानाचे �ितिनिध�व करते तसेच कोरडा ऋतू फारच लहान 
असतो पण पज��य ६ से.मी. पडतो.हे हवामान घनदाट जगंलासंाठी अनकूुल असते 
आिण जमीन बरीचशी ओलसर असते. 

 लहान w – िहवा�यात कोरडा ऋतू दश�वतो, वष�भरात फ� एका मिह�यातच पज��य 
६ से.मी. पे�ा कमी असतो. वष�भर तापमान उ�च असते. 

 लहान s – उ�हा�यात िवशेष असा कोरडा ऋतू असतो.  

 लहान n – िकमान धकेु दश�वते . 

 लहान i – अित उ�ण आिण अित थंड मिह�यातील तापमानातील फरक ५ अंश 
से.पे�ा कमी. 

 लहान g  – पावसाळा स�ु हो�यापूव� खूप जा�त उ�ण ऋतू असतो. 

टीप– Am/ए एम आिण Aw ए ड�लू �कारातील हवामानाम�ये बरीच समानता 
अस�यामळेु कोपेन यांनी �या�ंयात सहज फरक समज�यासाठी एक सू� तयार केले , ते 
�हणजे – ‘a = ३.९४ – r/ २५’ (जेथे �हणजे कोरड्या ऋतूचे पज��य दश�वते तर �हणज े
वािष�क पज��य ) या सू�ाचा अथ� �हणजे ,सवा�त जा�त कोरडया मिह�यात पाऊस जर a/ए 
पे�ा जा�त असेल तर �याला Am/ ए एम �कारचे हवामान असे �हणतात,आिण जर a/अ 
पे�ा कमी पाऊस असेल तर  �यालाAw/ ए ड�लू हवामानाचा  �देश �हणतात. 

४.६.१.२–हवामान ‘ब’ सिव�तर 

या हवामानाला कोरडे िकंवा वाळवटंी �कारचे हवामान असेही �हटले जाते.येथे पा�या�या  
बा�पीभवनाचा वेग हा ब-याचवेळा पावसापे�ा जा�त असते �हणजेच कमी पज��यामळेु असा 
�देशात पा�याची पातळी ि�थर राखणे अश�य असते. आ�� मिह�यातील वािष�क पज��य 
आिण तापमान याव�न �ा हवामानाचे दोन �कार केले जातात �यासाठी मोठी इं�जी 
आ�ा�र े वापरली जातात आिण �यानंा BW कोरडे वाळवटंी हवामान(अित कोरडे 
हवामान)आिण BS  �हणजे अध�कोरडे िकंवा �टेपी हवामान �हणतात. BW आिण BS 
�कार�या हवामानात बरीच समानता अस�यामळेु, कोपेन यानंी �या�ंयातील फरक 
सहजपणे �प� कर�यासाठी एक सू� केले आह े ते पढुील�माणे - r = 0 .४४ t – ८.५/ 
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२(r-�हणजे वािष�क पज��य इंचाम�ये आिण t �हणजे तापमान) या सू�ानसुार एखा�ा भागाचे 
वािष�क पज��य r पे�ा जा�त असेलतर ते हवामान BS �कारचे आिण कमी असेलतर BW 
�कारचे असेल. 

बी हवामान �कारचा ितसरा एक उपिवभाग  केला जातो ,�याम�ये दोन कॅपीटल अ�र े
आिण एक लहान आ�ा�र वापरले जाते. हा िवभाग खालील �माणे सागंता येतो.  

BWh- उ�ण किटबंधीय वाळवटंी हवामानाचे �ितिनिध�व करते आिण सरासरी वािष�क 
तापमान १८ अंश से.पे�ा जा�त असते. 

BSh– उ�ण किटबंधीय �टेप गवताळ �देशाचे हवामान दश�वते आिण सरासरी वािष�क 
तापमान १८ अंश से.पे�ा जा�त असते. 

BWk– म�य अ�ाशंातील थंड वाळवटंी हवामान दश�वते आिण सरासरी वािष�क तापमान 
१८ अंश से.पे�ा कमी असते. 

BSk– म�य अ�ाशंातील थंड गवताळ हवामान दश�वते आिण सरासरी वािष�क तापमान 
१८ अंश से.पे�ा कमी असते. 

लहान ए- कोरडे उ�हा�याचे मिहने दश�वतात आिण आ�� िहवाळे. आ�� िहवाळी 
मिह�यामं�ये कोरड्या उ�हाळी मिह�यापें�ा ३ पट जा�त पाऊस /बफ�  पडतो. 

लहान ड�लू- कोरडे िहवाळी मिहने आिण आ�� उ�हाळी मिहने दश�वतात. सवा�त जा�त 
आ�� उ�हा�यातील मिह�यात सवा�त कोरडया मिह�यापे�ा १० पट जा�त पाऊस/ बफ�  
पडतो.  

४.६.१.३ ‘सी’ हवामान सिव�तर 

या �कार�या हवामानास उ�ण समिशतो�ण पावसाळी/ आ�� हवामान असेही �हणतात. येथे 
िहवा�यात सरासरी तापमान ३ अंश से. पे�ा जा�त राहतेआिण नेहमी ते 13 अंश से.पे�ा 
जा�तही नसते, �हणजे अगदी थंड मिह�यात स�ुा. ��येक ऋतूत पाऊस पडतो. या 
�कार�या हवामानात तीन उपिवभाग केले आहेत.पज��य िवतरणावर आधा�रत ह े िवभाग 
असून �यासाठी पिहले अ�र कॅिपटल आिण दसुर ेअ�र लहान �ाम�ुयाने 

 िकंवा पि�म यरुोप �कारचे हवामान – या हवामान �कारात वष�भर१.२ इंच पे�ा जा�त 
पज��य पडतो अगदी कोरडया मिह�यात स�ुा. सी एफ चा ितसरा उपिवभाग स�ुा आहे 
�हणजे  सीएफ ए �हणजे उप उ�ण किटबंधीय आ�� हवामान आिण सी एफ बी �हणजे 
सागरी पि�म िकनारी हवामान. 

 सी ड�लू / चीन �कारचे हवामान –ह ेहवामान �हणजे उ�हाळा ऋतू कोरडा असणार े
हवामान. या हवामान �कारात िहवाळा ऋतूतील कोरडया मिह�या�या तलुनेत उ�हाळा 
ऋतूतील सवा�त आ�� मिह�याम�ये १० पट जा�त पज��य पडतो. 
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 सी ए िकंवा भूम�य �कारचे हवामान- उ�हाळा ऋतूतील कोरड्या मिह�या�या तलुनेत 
िहवाळा ऋतूतील सवा�त आ�� मिह�याम�ये तीनपट जा�त पज��य पडतो उ�हाळा 
ऋतूतील �ा मिह�यात १.२ इंच पे�ा कमी बफ�  /पज��य पडतो. 

या हवामान �कारात कोपेन यानंा काही आणखी छोटया गो�ी आढळ�या �या  �यानंी 
खालील आ�ा�रा�ंया सहा�याने माडंली. 

 a/ए – उ�हाळा ऋतू उ�ण असलेले हवामान  

 B/बी – शीत िहवाळा ऋतू असलेले हवामान आिण उ�ण मिह�याचे तापमान २२ 
अंशापे�ा कमी असते. 

 c /सी – शीत व अ�पकालीन उ�हाळा ऋतू असणारे हवामान. 

४.६.१.४ ‘D’ (‘डी’) �कारचे सिव�तर हवामान 

या हवामान �काराला थंड बफा�ळ जगंली हवामान िकंवा थंड आ�� हवामान असेही 
�हटले जाते.येथे सवा�त थंड मिह�यात सरासरी तापमान ह े -३ अंश से.पे�ा जा�त 
असतेआिण सवा�त उ�ण मिह�याचे तापमान १० अंश से. पे�ा कमी असते. वषा�तील बरचे 
िदवस जमीन गोठलेली आिण बफा��छािदत असते. कोपेनने �प� केलेले हवामान उपिवभाग 
डी हवामानातही िदसतात.खालील सूिचत ते िदले आहेत- �यासाठी पिहले अ�र कॅिपटल 
आिण दसुर ेलहान वापरले आहे. 

 Df/डीएफ �कारचे हवामान-शीत आ�� हवामान असते, हवामानात कोरडा ऋतू 
नसतो.�ा हवामान �कारचे आणखी तीन उपिवभाग केले जातात.  

 I-Dfa/ डीएफ ए-खडंीय /महाि�पीय थंड आ�� �कारचे हवामान.या �देशामं�ये 
दीघ�कालीन पण उबदार उ�हाळा असतो. 

 ii Dfb/ डी एफ बी – थंड आ�� समिशतो�ण �देश दश�वतो,आिण दीघ�कालीन थंड 
उ�हाळा असतो  

 iii Dfc/ डी एफ सी – थंड/ शीत आ�� समिशतो�ण �देश दश�वतो आिण अ�पकालीन 
परतं ुथंड उ�हाळा असतात. 

 Dw/ डी ड�लू  �कारचे हवामान –शीत आ�� हवामान या हवामान �देशात शीत ऋतू 
कोरडा असतो.�ा हवामान �कारचे तीन उपिवभाग केले जातात – 

 Dwa/ डी ड�लू ए – खडंीय थंड हवामान दश�वते आिण दीघ� पण उ�ण उ�हाळे 
असतात. 

 Dwb/ डी ड�लू बी - थंड आ�� समिशतो�ण �देश.दीघ� आिण थंड उ�हाळे असतात. 
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  Dwc/ डी ड�लू सी – ती� िहवाळा दश�वतो, तसेच थंड मिह�यातील तापमान -३८ 
अंश से.पय�त खाली जाते.उ�हाळा असा वेगळा ऋतू असत नाही. 

४.६.१.५ E/ इ �कारचे सिव�तर हवामान 

या �कार�या हवामानाला धवृीय िकंवा टंु�ा �कारचे हवामान असेही �हणतात.�ा हवामान 
�देशात उ�हाळा असा �वतं� ऋतू असत नाही. या हवामान �कारात उ�ण मिह�यातील 
सरासरी तापमान १० अंश से. पे�ा कमी असते. �ा हवामानाचे दोन उपिवभाग आहते 
आिण �यासाठी कॅिपटल अ�र वापरले आहेत.  

 ET/ इ टी हवामान �कार – या �कारचे हवामान हे प�ृवी�या उ�र आिण दि�ण 
धवृाजवळील टंु�ा �देशात राहणा-या लोकानंा अनभुवायला िमळत.ेसवा�त उ�ण 
मिह�याचे तापमान १० अंश से.पे�ा कमी आिण 0 अंश से.पे�ा जा�त असते. 

 EF/ ई एफ �कारचे हवामान – टंु�ा �देशात ह ेहवामान आढळते प�ृवीचा प�ृभाग 
कायम�व�पी बफ�  बफा��छािदत असतो, तापमान वष�भर 0 अंश से. पे�ा कमी असते. 

४.६.२ कोपेन यां�या हवामान वग�करणाचे टीका�मक परी�ण 

जगभरात अि�त�वात असले�या  िविवध हवामानाचें वण�न कर�यासाठी कोपेनने िदलेले 
िव�ततृ वग�करण पािह�यास �याचे �वताचे असे काही गणु दोष आहेत. ते खालील�माणे 
सागंता येतात 

गुण 

 कोपेन यानंी जगा�या िविवध भागातील हवामानाचे �व�प ठरव�यासाठी तापमान 
आिण पज��य हे घटक िवचारात घेतले आहेत. �या�ंया वग�करणानसुार आजही 
तापमान आिण पज��य ह े दोन घटक िततकेच मह�वाचे आिण �भावी घटक �हणून 
कोण�याही िठकाणाचे  हवामान ओळख�यासाठी िवचारात घेतले जातात. 

 �यानंी जगातील िविवध वन�पत�चा आधार हवामान �कार कर�यासाठी केला 
आहे.�यामळेु �याचें वग�करण हे जा�त अचूक आिण उपयोगी आहे.वन�पती �ा 
कोण�याही �देशातील हवामानाचा िनद�शाकं �हणून ओळख�या जातात.जगातील 
अनेक देशामंधील भूगोल अ�यासकानंी कोपेन यांचे वग�करण �वीकारले आह.े 

 कोपेन यानंी बा�पीभवनाचा दर आिण सभंा�य बा�पीभवनाचा दर यावर अितशय 
�यवि�थत ल�य दे�याचा �य�न केला आह.ेवन�पती मधून पा�याचा अंश कमी होणे 
आिण इतर �ोतामंधून पा�याचा ओलावा कमी होतो याचा अ�यास करणे गरजेचे 
आहे. 

 �याचें वग�करण हे जगातील हवामानाचे �कार सागं�यासाठी अितशय उपयोगी 
अस�याने ते सव�� लोकि�य आहे आिण ते समज�यास अितशय सोपे आहे. तसेच 
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हवामान िवभागामंधील �मखु आिण छोटया गो��चेही �यानंी यो�य �कार ेवण�न क�न 
�यानंाही मह�व िदले आह.े 

दोष/तोटे 

 त�माचंी दैनिंदन क�ा ,वा-याची िदशाआिण गती,पज��याची ती�ता, पावसाचे िकंवा 
बफ� व�ृीचे िदवस , ढगाळलेले आकाश आिण जगा�या िविवध भागातील वायरुाश�चा 
�भाव इ. घटक कोपेन यानंी पूण�पणे दलु� ि�त केले आहेत.पण �यानंी सरासरी मािसक 
तापमान आिण पज��य मू�य यांना मह�व िदले आहे.  

४.६.३ थॉन� �वेट वग�करण  

सी. ड�लू. थॉन� �वेट हे अमे�रकन वशंाचे हवामान शा�� होते. �यानंी १९३१ म�ये उ�र 
अमे�रका खडंातील �ामाना�ठी �याचें पिहले सिव�तर हवामान वग�करण सादर केले ई 
�याम�ये आणखी काही सधुारणा व बदल क�न  १९४८म�ये जागितक �ामाचें वण�न 
आिण वग�करण केले. 

�यानंी १९३१   �या �ामानंाचे वण�न करणारा उ�र अमे�रकेचा नकाशा देखील �कािशत 
केला. �यानंी  हवामान वग�करण व  �या �देशातील हवामानाची यो�य मािहती �हावी 
यासाठी �या �या हवामान िवभागाम�ये वाढणा�या �मखु वन�पती �कारावंर आधा�रत 
आहे. �याचंा असा िव�ास होता क� , तापमान पज��य आिण बा�पीभवनामळेु वन�पतीवर 
खूप मोठ्या �माणात िनय�ंण ठेवले जाते, �ा उ�ेशामळेु �यांनी िविवध हवामान िवभागां�या 
सीमा िनि�त कर�यासाठी तापमान आिण पज��य प�रणामकारकता िनद�शाकं समािव� 
केला. 

�याचंी िह योजना थोडी जा�त ि�ल� असून िनरी�ण आिण साखंीक�य मािहतीवर 
आधा�रत आहे. 

४.६.३.१ थॉन� �वेटयांनी १९३१ म�ये सादर केलेले हवामान वग�करण 

अ-तापमान �भावाची संक�पना 

तापमान हा  वेगवेग�या हवामान िवभागातील िविवध वन�पती�या वाढीवर िनय�ंण 
ठेवणाराएक मह�वाचा घटक आहे. थॉन� �वेट यानंी एखा�ा िठकाणाचे मािसक सरासरी 
तापमान गोताि�बंदपुासून िकती �माणात िवचिलत होते हे समजून घे�यासाठी तापमान 
प�रणामकारकतािनद�शाकं िवकिसत केला आह.े दोन गो��ची तलुना कर�यासाठी �यानंी 
दोन सू�ाचंा उपयोग केला. 

�थमता, औि�णक काय��मता �माण(TER) 

TER = (t-32) / 4 
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दसुर ेसू� - औि�णक काय��मता 
िनद�शाकं(TEI)

 
TEI =   

येथे t �हणजे सरासरी मािसक तापमान फॅर�ाइट. 

औि�णक काय��मता िनद�शाकं �हणजे औि�णक काय��मता �माण(TER) ची एका सपूंण� 
वषा�ची बे�रज, तापमान प�रणामकारकते�या  आधार े थॉन� �वेट यानंी िविवध �कार�या 
हवामानाचे ६ िव�ततृ �ेणी म�ये वग�करण कर�यासाठी वण�मालेतील अ�राचंा वापर केला 
आिण �याला �यानंी तापमान �ातं असे �हटले आह.े खालील त��यात �याची मािहती 
िदली आहे. 
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त�ा ४.६.१-थॉन� �वेट यांनी िदलेल ेतापमान �ांत आिण संबंिधत औि�णक 
काय��मता िनद�शांक 

अनु�मांक औि�णक काय��मता िनद�शांक तापमान �ांत 

१ १२७ A’- उ��कटीबंधीय 

२ ६४-१६७ B –मेसो- थम�ल  

३ ३२- ६३ C – माय�ो थम�ल  

४ १६-३१ D – तैगा  

५ १५ -१ E –टंु�ा  

६ ०  F – बफा��छािदत  

 

�ोत – सिवं� िसंग 

ब. पज��य प�रणामकारकतेची संक�पना 

थॉन� �वेट ह ेवन�पतीना जागितक हवामान िवभागाचें �मखु िनद�शाकं �हणून मानत होते, 
�यामळेु �यानंी वन�पत��या वाढ आिण िवकासाशी सबंंिधत देखरखे कर�यासाठी �हणून 
पज��याला मह�व िदले, कारण सव�  �कार�या वन�पत��या जीवनच�ा म�ये पा�याची 
उपल�धता मह�वाची भूिमका िनभावते. �यानंी  पज��य प�रणामकारकतेची �या�या करताना 
असे सािंगतले क� ,केवळ पावसामळेु िजतके पज��य िमळत ेआिण जे वन�पत�ना �या�ंया 
वाढीसाठी आिण िवकासासाठी उपल�ध असते.पज��य प�रणामकारकता गणुो�र (PER) 
आिण पज��य प�रणामकारकता िनद�शाकं (PEI) �यानंी दोन स�ेु िदलेली आहेत. 
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(i) PER = 11.5 (r / t - 10)10 / 9 

(ii) PEI =   

  याम�ये r �हणजे सरासरी मािसक पज��यमान इंचम�ये तर t �हणजे सरासरी मािसक 
तापमान अंश फॅरनाइट. 

पज��य प�रणामकारकता िनद�शाकंा वर आधा�रत थॉन� �वेट यानंी िविवध हवामान �काराचें 
५ िव�ततृ भागामं�ये वग�करण केले आिण �यानंी एक अ�र वण�माला तयार केली. �याल 
�यानंी आ��ता िवभाग असे �हटले आहे. ते खालील त��याम�ये िदले आह.े 
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थॉन� �वेट आ��ता िवभाग आिण पज��याचे िनद�शांक त�ा 

अनु�मांक पज��य प�रणामकारकता िनद�शांक वन�पती आ�� िवभाग 

१ १२७ वषा�वने A – दमट 

२ ६४ -१२७ जगंले B – आ�� 

३ ३२ -६३ गवताळ �देश C – उपआ�� 

४ १६ -३१ �टेपी D – अध� श�ुक 

५ १६ पे�ा कमी वाळवटंी E – श�ुक 

�ोत सिवं� िसंग 

थॉन� �वेट यानंी �या�ंया वग�करण योजनेम�ये वेगवेग�या �देशामं�ये असणा-या िकरकोळ 
मािहतीचे वण�न कर�यासाठी आ��ता �े�ाचें उपिवभाजन केले.यासाठी �याने लहान अ�र े
वापरली ती �हणज े

 लहान r – सव� ऋतुंम�ये परुसेा पाऊस दश�वतो. 

 लहान s/एस – उ�हाळा ऋतूत कमी पाऊस दश�वतो. 

 लहान w/ ड�लू – िहवाळा ऋतूम�ये कमी पज��य दश�वतो. 

 लहान d/ ड  - सव� ऋतुंम�ये कमी पाऊस दश�वतो. 

थॉन� �वेट यानंी चार उपिवभाग आिण पाच �मखु हवामान �काराशंी जोडून एकूण २० 
�कार केले आहेत. 

 हवामान A –   Ar   As   Aw   Ad 

 हवामान B –  Br   Bs   Bw   Bd  

 हवामान C –  Cr   Cs   Cw   Cd 

 हवामान D -  Dr   Ds   Dw   Dd   

 हवामान E -   Er   Es   Ew   Ed  

थॉन� �वेट यानंी  वापरलेले जागितक हवामान िवभागांचे तीन �मखु िनद�शक ल�ात घेऊन 
तापमान काय��मता,पज��य प�रणामकारकता आिण पावसाचे हगंामी िवतरण यांवर 
आधा�रत १२० हवामान �कार करता येत असले तरी �यानंी एकूण ३२ हवामान �कार 
केले आहेत. 

हवामान – A AA’r, AB’r, AC’r 

हवामान – B  BA’r, BA’w, BB’r, BB’w, BB’s, BC’r, BC’s 
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हवामान – C CA’r, CA’w, CA’d, CB’r, CB’w, CB’s, CB’d, CC’r, CC’s, CC’d 

हवामान -  D Da’w, DA’d, DB’w, DB’s, DB’d, DC’d 

हवामान -  E EA’d, EB’d, EC’d 

हवामान -  D’  तैगा (taiga), E’ (tundra) टंु�ा, F’ धवृीय बफा��छािदत (polar 
permafrost) 

४.६.३.२ थॉन� �वेट यांचे १९४८चे वग�करण 

थॉन� �वेट यानंी �या�ंया आधी�या वग�करणात अनेक बदल आिण सधुारणा के�या, �यानंी 
�याचे सरुवातीचे हवामान वग�करण ह े उ�र अमे�रका खडंासाठी तयार केले होते.परतं ु
१९४८म�ये �यानंी �या�ंया हवामान वग�करणाची एक निवन आिण सधुा�रत आव�ृी 
�कािशत केली जी सपूंण� जगासाठी होती. प�ृवी�या िविवध भागातील हवामान 
ओळख�यासाठी �या�ंयाशी सबंंधीत िविवध घटकाचंा समावेश केला. 

 पिह�या वग�करणात वापर�या जाणा-या तापमान काय��मता, पज��य प�रणामकारकता 
आिण पावसाचे हगंामी िवतरण या तीन �मखु िनद�शाकंाम�ये सधुारणा करताना �यानंी 
वन�पती �कारा�ंया जागी सभंा�य बा�पीभवन (PE)  देखील गहृीत धरले. 

 सभंा�य बा�पीभवन (PE) हे पा�याचा -हास आिण तापमानाची प�रणामकारकता याचें 
िविश� िनद�शाकं दश�वते. 

 �यानंी असे सािंगतले िक, सूय� हा उ�णता आिण उज�चा अंितम �ोत असून तो सपूंण� 
प�ृवीला परुव�याचे काम करतो आिण ही ऊजा� माती आिण वन�पत��ारे पा�याचे/ 
आ��तेचे बा�पीभवन कर�यास जबाबदार आहे तसेच या दोन �ोतामंधून होणा-या 
उ�णते�या -हासास कारणीभूत असतो. 

 पाणी वातावरणात बा�पा�ार ेतर उ�णता भूप�ृाकडून उ�सिज�त झा�यामळेु िमळते. 

 सभंा�य बा�पीभवन �हणजे िदवसा�या 12 तासातील सरासरी मािसक तापमानातून 
िनमा�ण होणारे एक काय� आहे, �यासाठी �यानंी �ा सू�ाचा वापर केला - PE in cm= 
1.6 (10 t / I)a . 

 �यानंी  तीन वेग�या िनद�शाकंाचा �यासाठी वापर केला, ते �हणजे आ��ता 
िनद�शाकं(Im), श�ुकता आिण  आ��ता िनद�शाकं, सभंा�य बा�पो�सज�न व तापमान 
काय��मता िनद�शाकं. 

  आ��ता िनद�शाकंासाठी या सू�ाचा वापर केला जातो - Im= (100S-60D) / PE.येथे 
, S �हणजे मािसक आ��ता आिध�य आिण D मािसक आ��ता अभाव/कमतरता. 

 �यानंी आ��ता िनद�शाकंावर आधा�रत एकूण ९ आ��ता �ातं केलेत. A- per-humid/ 
आ�� , B4/आ�� , B3/आ�� , B2आ�� and B1 – Humid, C2- moist sub humid, 
C1- dry sub humid,  D- semi arid and E- Arid 
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 तापमान काय��मतेवर आधा�रत ९ िवभाग केले आहेत ,ते �हणजे - A’ 
Megathermal, B’4, B’3, B’2 and B’1 – Mesothermal, C2 and C1- 
Microthermal, D’- Tundra and E’- Frost/ दिहवर  

४.६.४ थॉन� �वेट यां�या हवामान वग�करणाचे टीका�मक परी�ण 

कोपेन आिण थॉन� �वेट यांनी  सादर केलेले हवामान वग�करण अनेक बाबतीत एकमेकाशंी 
समान आिण तलुना�मक ��्या सारखे आहेत, असे �हणता येईल.िविवध जागितक 
हवामानाचे वण�न कर�यासाठी दो�ही हवामानशा��ानी इं�जी अ�राचंा वापर केला आहे, 
हवामान िवभागांचे सीमाकंन कर�यासाठी  वन�पतीचे �काराचंा आिण सािं�यक�य व  
िनरी�णावर आधा�रत मािहतीचा वापर केला आहे. 

शेवटी जगातील िविवध �देशातील हवामान िवभागातील बदलाचंा अ�यास कर�यासाठी 
तापमान आिण पज��या�या मािहतीचा वापर  �मखु िनद�शाकं �हणून केला आहे. 

शेवटी हे ल�ात घेतले पािहजे क�, थॉन� �वेट याचें हवामान वग�करण हे काही �टु�मळेु 
पूण�पणे अचूक आिण यो�य नाही. या वग�करणाम�ये अ�राचंा खूप जा�त वापर केला 
अस�याने ती ल�ात ठेवणे अितशय अवघड आह े आिण ग�धळ िनमा�ण करतात. दसुर े
�हणज े याम�ये बरीचशी सािं�यक� म�ुये आिण बेरीज तसेच िविवध मािहतीचा समावेश 
सतत केला गेला �यामळेु ते अ�यासणे कठीण असते. ितसर े �हणजे िविवध हवामाणावर  
िनरिनरा�या �कार े �भाव पाड�यास जबाबदार असणारे घटक समािव� केले नाहीत. 
�यानंी पूव��या योजनेत सधुारणा क�न आव�यक बदल केले असले तरीही �या�ंया 
वग�करणात मािहतीची कमतरता िदसून येते करण अनेकदा मािहती उपल�ध होत नाही 
िवशेषत: बा�पीभवन आिण सव� िठकाणाचा सभंा�य बा�पीभवन आिण तापमान काय��मता 
िनद�शाकं सहजपणे उपल�ध होत नाही. पाचवी गो� �हणजे �यानंी �या�ंया वग�करणात खूप 
जा�त िनद�शाकं समािव� केले आहेत आिण ती  सव� मािहती जगा�या नकाशावर 
�यवि�थतपणे दश�वणे नकाशाकारानंा खूप अवघड अस�याने जगाचे नकाशे तयार करणे 
कठीण जाते. नकाशाकार हवामाना�या सीमा यो�य रीतीने नकाशात दाखवू शकत नाही 
�यामळेु जगभरातील हवामानाचा नम�ुयाचंा अ�यास कर�यात अडथळा येतो. 

या सव� घटकाचंा िवचार के�यास हवामानशा�� आिण वातावरण शा�� यांनी थॉन� �वेट 
याचंी योजना नाकारली आिण �यामळेु ह े वग�करण यो�य �कार े लोकापंय�त पोहोचली 
नाहीत पण वन�पतीशा�� आिण �ाणी शा�� यानंी �याला मा�यता िदली असली तरी 
ती फार लोकि�य झाली नाही आिण ती कागदावंर रािहली. 

४.७ साराशं 

या घटकाची सखोल मािहती घेत�यानतंर, िव�ाथ� आता या अ�यास साम�ी�या िविवध 
अ�यायामं�ये प�तशीरपणे िवशद केले�या सकं�पनासंह पारगंत  होतील आिण वायरुाशी 
िभ�न �व�प, �याचें �ोत �देश, �याचें �े� ओळख�यास स�म होतील. वायरुाशी�या 
िभ�न गणुधमा�मळेु  िनमा�ण होणा-या  िविवध आघाड्या आिण �या आघाड्या�ंया 
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िनिम�तीमळेु उ�वणारी हवामान प�रि�थती, यािशवाय, समशीतो�ण च��वादळाचा अथ� 
आिण सकं�पना, �या�या िनिम�तीचा सवा�त लोकि�य आिण सव�मा�य िस�ातं आिण �यात 
गुतंलेली य�ंणा याब�ल �ान िमळवणे. च��वादळाची उ�प�ी �या�या िवकासा�या 
ट��यासंह. या पर�परसबंंिधत आिण पर�परावलंबी वातावरणीय घटना प�ृवीवर राहणा�या 
मानवां�या दैनिंदन जीवनावर �चडं �भाव पाडतात. आवश्यक आकृ�यासंह सिच� 
सकं�पना वाचून, िव�ाथ� वरील  गो��शी िनपणु होतील आिण सतत अि�त�वात असणा-
या जागितक वातावरणीय प�रि�थत�शी आिण ऋतू आिण �थािनक पातळीवर अि�त�वात 
असले�या घटनाशंी सबंंिधत असतील. या भागा�या शेवट�या �करणाम�ये दोन �मखु 
हवामानशा��ानंी सादर केले�या हवामान योजनाचंा समावेश आह,े �यामळेु िव�ा�या��या 
�ानात भर पडेल आिण जगभरात असणा-या िविवध हवामान िवभाग एक दसु-यापासून 
वेगळे असतात आिण ते वन�पती�या �कारावर आधा�रत असतात. जगातील हवामान 
�कार अ�यास�यासाठी तापमान, पज��य आिण बा�पीभवन (उ�णता आिण आ��ता) याचें 
मह�व ल�ात येते. 
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