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അന്തരീക്ഷമർദ്ദ വലയങ്ങൾ (ബെൽറ്റുകൾ) 

 

അന്തരീക്ഷമർദ്ദം 

 ശരാശരി സമുദ്രനിരപ്പ് മുതൽ അന്തരീക്ഷത്തിനറ്െ മുകൾഭാഗം വറരയുള്ള ഒരു 

യൂണിറ്റ ്ഏരിയയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വായുവിന്റെ ഒരു നിരയുറട ഭാരറത്ത 

അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എന്ന ്വിളിക്കുന്നു. 

 ഒരു യൂണിറ്റ ്ഏരിയയുറട ശക്തിയിലാണ ്ഇത് അളക്കുന്നത.് 

 ഇത ്'മിലിബാർ' അറെങ്കിൽ എംബി യൂണിറ്റിൽ ദ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. 

 ആപ്ലിക്കക്കഷൻ തലത്തിൽ, അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കിക്കലാ-രാസ്കലുകളിൽ ദ്രസ്താവിക്കുന്നു. 

 അറനക്കൊയിഡ് ബാക്കരാമീറ്റർ അറെങ്കിൽ റമർക്കുെി ബാക്കരാമീറ്റർ ഉരക്കയാഗിച്ചാണ ്

ഇത ്അളക്കുന്നത.് 

 താഴ്ന്ന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ, ഉയരത്തിനനുസരിച്ച ്മർദ്ദം അതിക്കവഗം കുെയുന്നു. 

 ലംബമായ മർദ്ദം ക്കദ്ഗഡിയനെ് ്ക്ക ാഴ്നസ് ്തിരശ്ചീന മർദ്ദ ക്കദ്ഗഡിയനെ്ിക്കനക്കാൾ വളറര 

വലുതാണ,് ഇത ്സാധാരണയായി ഏതാണ്്ട തുലയവും എന്നാൽ വിരരീതവുമായ 

ഗുരുതവാകർഷണബലത്താൽ സന്തുലിതമാണ.് 

 മധയഭാഗത്ത ്ഏറ്റവും കുെഞ്ഞ മർദ്ദമുള്ള ഒക്കന്നാ അതിലധികക്കമാ 

ഐക്കസാബാെുകളാൽ താഴ്നന്്ന മർദ്ദ സംവിധാനറത്ത വലയം റെയ്യുന്നു. 

 മധയഭാഗത്ത ്ഉയർന്ന മർദ്ദമുള്ള ഒക്കന്നാ അതിലധികക്കമാ ഐക്കസാബാെുകളാൽ 

ഉയർന്ന മർദ്ദ സംവിധാനവും െുറ്ററപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 തുലയ മർദ്ദമുള്ള സ്ഥലങ്ങറള ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലലനുകളാണ് ഐക്കസാബാെുകൾ. 

 

പ്രഷദ ബെൽറ്റുകൾ 

 ഭൂമിക്ക ്മുകളിൽ ഉയർന്നതും താഴ്ന്ന്നതുമായ വലയങ്ങളുറട ഒരു മാതൃകയുണ്്ട. 

 ഏഴ്ന ്ദ്രഷർ റബൽറ്റുകൾ ഉണ്ട.് 

 ഭൂമധയക്കരഖാ താഴ്ന്ന്നത് ഒഴ്നിറക, രണ്്ട ഉര-ഉഷ്ണക്കമഖലാ ലൈസ ്(വടക്കിലും റതക്കും), 

രണ്്ട ഉര-ദ്ധുവ താഴ്നവ്രകൾ (വടക്കിലും റതക്കിലും), രണ്്ട ദ്ധുവീയ ഉയരങ്ങൾ 

(വടക്കിലും റതക്കും) ഉണ്ട.് 

 മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ദ്രഷർ റബൽറ്റുകൾ സൂരയനറ്െ െലനത്തിറനാപ്പം 

ആക്കദാളനം റെയ്യുന്നു. 

 വടക്കൻ അർദ്ധക്കഗാളത്തിൽ, ലശതയകാലത്ത ്അവ റതക്കക്കാട്ടും ക്കവനൽക്കാലത്ത ്

വടക്കക്കാട്ടും നീങ്ങുന്നു. 

 ഭൂമധയക്കരഖാ ദ്രക്കരശത്തിന ്സമൃദ്ധമായ െൂടും ഊഷ്മളമായ വായുവും ലഭിക്കുന്നു, 

ഭൂമധയക്കരഖയിറല വായു ഉയരുന്നു, ഇത ്താഴ്ന്ന്ന മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

 

ഗ്ലോെൽ പ്രഷദ ബെൽറ്റുകൾ: 

 അക്ഷാംശങ്ങളിലുടനീളം വായു മർദ്ദത്തിനറ്െ തിരശ്ചീന വിതരണം ഉയർന്നക്കതാ 

താഴ്ന്ന്നക്കതാ ആയ വലയങ്ങളാൽ സവിക്കശഷതയാണ.് 

 ഈ ദ്രഷർ റബൽറ്റുകൾ ഇവയാണ:് 

o (i)ഇകവഗ്റ്റോറിയൽ ഗ്ലോ-പ്രഷദ ബെൽറ്റ ്

o (ii)ഉഷ്ണഗ്ർഖലോ ഉയദന്ന ർദ്ദ വലയങ്ങൾ 

o (iii)സെ്-ഗ്രോളോദ ഗ്ലോ-പ്രഷദ ബെൽറ്റുകൾ 

o (iv) പ്രുവകയ ഉയദന്ന ർദ്ദ വലയങ്ങൾ 
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ഭൂർരയഗ്രീഖോ തോഴ്ന്ന്ന ർദ്ദ വലയം 

 വർഷം മുഴ്നുവനും ഭൂമധയക്കരഖയിൽ സൂരയൻ ഏതാണ്്ട ലംബമായി ദ്രകാശിക്കുന്നു. 

 തൽ ലമായി, വായു െൂടാകുകയും ഭൂമധയക്കരഖാ ദ്രക്കരശത്ത ്ഉയരുകയും മധയക്കരഖാ 

താഴ്ന്ന്ന മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയും റെയ്യുന്നു. 

 ഈ റബൽറ്റ ്ഭൂമധയക്കരഖ മുതൽ 10N, 10S അക്ഷാംശങ്ങൾ വറര വയാരിക്കുന്നു. 

 അമിതമായ െൂടാക്കൽ കാരണം, വായുവിനറ്െ തിരശ്ചീന െലനം ഇവിറട 

ഇൊതാകുകയും രരമ്പരാഗത ലവരയുതധാരകൾ മാദ്തക്കമ ഉള്ളൂ. 

 അതിനാൽ, ഉരരിതല കാറ്റുകളുറട റവർെവൽ അഭാവം കാരണം ഈ റബൽറ്റിറന 

ക്കഡാൾദ്ഡംസ ്(ശാന്തതയുറട ക്കമഖല) എന്ന ്വിളിക്കുന്നു. 

 ഉര ഉഷ്ണക്കമഖലാ ഉയർന്ന മർദ്ദ വലയങ്ങളിൽ നിന്ന ്ഒഴ്നുകുന്ന കാറ്റ ്ഇവിറട 

ഒത്തുക്കെരുന്നതിനാൽ ഇവയാണ ്ഒത്തുക്കെരലിനറ്െ ക്കമഖലകൾ. 

 ഈ റബൽറ്റ-്ഇനെ്ർ ക്കദ്ടാപ്പിക്കൽ കൺറവർജൻസ ്ക്കസാൺ (ITCZ) എന്നും 

അെിയറപ്പടുന്നു. 

 

ഉര ഉഷ്ണഗ്ർഖലോ ഉയദന്ന ർദ്ദ വലയങ്ങൾ 

 ഉര ഉഷ്ണക്കമഖലാ ഉയർന്ന മർദ്ദ വലയങ്ങൾ ഉഷ്ണക്കമഖലാ ദ്രക്കരശങ്ങളിൽ നിന്ന ്രണ്്ട 

അർദ്ധക്കഗാളങ്ങളിലും ഏകക്കരശം 35 അക്ഷാംശങ്ങൾ വറര വയാരിക്കുന്നു. 

 വടക്കൻ അർദ്ധക്കഗാളത്തിൽ ഇതിറന ക്കനാർത്ത ്സബ ്ക്കദ്ടാപ്പിക്കൽ ലൈ മർദ്ദം 

റബൽറ്റ ്എന്നും റതക്കൻ അർദ്ധക്കഗാളത്തിൽ സൗത്ത ്സബ ്ക്കദ്ടാപ്പിക്കൽ ലൈ മർദ്ദം 

റബൽറ്റ ്എന്നും വിളിക്കുന്നു. 

 ഈ ദ്രഷർ റബൽറ്റുകളുറട നിലനിൽപ്പ ്ഭൂമധയക്കരഖാ ദ്രക്കരശത്തിനറ്െ ഉയർന്ന വായു 

ഭൂമിയുറട ദ്ഭമണം മൂലം ദ്ധുവങ്ങളിക്കലക്ക ്വയതിെലിക്കുന്നതിനാലാണ.് 

 തണുപ്പും ഭാരവും കൂടിയതിന ്ക്കശഷം ഈ ദ്രക്കരശങ്ങളിൽ ഇെങ്ങി കുന്നുകൂടുന്നു. ഇത ്

ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദത്തിന ്കാരണമാകുന്നു. 

 രുർബലവും ക്കവരിയബിൾ കാറ്റും ഉള്ള ശാന്തമായ അവസ്ഥയാണ ്ഇവിറട 

കാണറപ്പടുന്നത.് 

 വടക്കൻ അർദ്ധക്കഗാളത്തിറല ദ്രധാന െൂടുള്ള മരുഭൂമികൾ 20-30 ഡിദ്ഗി വടക്കക്കാട്ടും 

ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുറട രടിഞ്ഞാെ ്ഭാഗത്തും സ്ഥിതി റെയ്യുന്നു. 

 ശമിക്കുന്ന വായു ഊഷ്മളവും വരണ്ടതുമാണ്; അതിനാൽ, ഭൂരിഭാഗം മരുഭൂമികളും ഈ 

വലയത്തിൽ, രണ്്ട അർദ്ധക്കഗാളങ്ങളിലും ഉണ്ട.് 

 ഈ മരുഭൂമിക്ക ്അരികിലൂറട കടന്നുക്കരാകുന്ന സമുദ്രങ്ങളിറല തണുത്ത 

ജലദ്രവാൈങ്ങളും കാരണമാണ,് ഇത ്തണുത്ത ദ്രവാൈങ്ങളുറട  ലങ്ങൾ 

രഠിക്കുക്കമ്പാൾ രിന്നീട ്വിശരീകരിക്കും. 

 രഴ്നയ കാലങ്ങളിൽ, ഈ റബൽറ്റുകളിലൂറട കടന്നുക്കരാകുന്ന കുതിരകളുറട 

െരക്കുകളുള്ള കപ്പലുകൾ ഈ ശാന്തമായ സാൈെരയങ്ങളിൽ കപ്പൽ കയെുന്നതിൽ 

ബുദ്ധിമുട്ട ്കറണ്ടത്തി. രാദ്തങ്ങൾ ഭാരം കുെഞ്ഞതാക്കാൻ അവർ കുതിരകറള 

കടലിൽ എെിയുക രതിവായിരുന്നു. അതിനാൽ, ഈ റബൽറ്റുകറളക്കയാ 

അക്ഷാംശങ്ങറളക്കയാ 'കുതിര അക്ഷാംശങ്ങൾ' എന്നും വിളിക്കുന്നു. 

 ഈ ദ്രക്കരശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റ ്ഭൂമധയക്കരഖാ, ഉരദ്ധുവ നയൂനമർദ്ദ വലയങ്ങളിക്കലക്ക ്

വീശുന്നതിനാൽ ഇവ വയതിെലിക്കുന്ന ക്കമഖലകളാണ.് 

 

 

 

 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 

   
 

 

സെ്-ഗ്രോളോദ ഗ്ലോ-പ്രഷദ ബെൽറ്റുകൾ 

 ഉര-ദ്ധുവ നയൂനമർദ്ദ വലയങ്ങൾ വടക്കൻ അർദ്ധക്കഗാളത്തിൽ 45 N നും ആർട്ടിക് 

വൃത്തത്തിനും ഇടയിലും 45 ° S നും രക്ഷിണ അർദ്ധക്കഗാളത്തിറല അന്ൊർട്ടിക്ക ്

വൃത്തത്തിനും ഇടയിലുമാണ ്വയാരിക്കുന്നത.് 

 അവ യഥാദ്കമം ക്കനാർത്ത ്സബ-്ക്കരാളാർ ക്കലാ എന്നും സൗത്ത ്സബ-്ക്കരാളാർ ക്കലാ-

ദ്രഷർ റബൽറ്റുകൾ എന്നും അെിയറപ്പടുന്നു. 

 ഉര ഉഷ്ണക്കമഖലാ ദ്രക്കരശങ്ങളിൽ നിന്നും ദ്ധുവീയ ഉയർന്ന റബൽറ്റുകളിൽ നിന്നും 

വരുന്ന കാറ്റുകൾ ഇവിറട സംഗമിച്ച ്െുഴ്നലിക്കാറ്റുകക്കളാ നയൂനമർദ്ദക്കമാ ഉണ്ടാക്കുന്നു. 

 ഈ സംക്കയാജന ക്കമഖല ദ്ധുവമുഖം എന്നും അെിയറപ്പടുന്നു. 

 

പ്രുവകയ ഉയദന്ന ർദ്ദ വലയങ്ങൾ 

 ദ്ധുവദ്രക്കരശങ്ങളിൽ, സൂരയൻ ഒരിക്കലും ലംബമായി ദ്രകാശിക്കുന്നിെ. 

സൂരയരശ്മികൾ എക്കപ്പാഴ്നും ഇവിറട െരിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിനാൽ താരനില കുെവാണ.് 

 കുെഞ്ഞ താരനില കാരണം, എയർ കംദ്രസ ്റെയ്യുകയും അതിന്റെ സാദ്ദത 

വർദ്ധിക്കുകയും റെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, ഉയർന്ന മർദ്ദം ഇവിറട കാണറപ്പടുന്നു. 

 വടക്കൻ അർദ്ധക്കഗാളത്തിൽ, റബൽറ്റിറന വടക്കൻ ദ്ധുവീയ ഉയർന്ന മർദ്ദം റബൽറ്റ ്

എന്നും രക്ഷിണ അർദ്ധക്കഗാളത്തിൽ രക്ഷിണ ദ്ധുവീയ ഉയർന്ന മർദ്ദം റബൽറ്റ ്എന്നും 

വിളിക്കുന്നു. 

 ഈ റബൽറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റ ്സബ-്ക്കരാളാർ ക്കലാ-മർദ്ദ വലയത്തിക്കലക്ക ്

വീശുന്നു. 

 

പ്രഷദ ബെൽറ്റുകളുബെ ഷിഫ്്റ്റിംഗ് 

 ഈ ദ്രഷർ റബൽറ്റുകളുറട സ്ഥാനം ശാശവതമെ. 

 അവർ ജൂലലയിൽ വടക്കക്കാട്ടും ജനുവരിയിൽ റതക്കക്കാട്ടും മാെുന്നു, 

കർക്കടകത്തിന്റെയും മകരത്തിനറ്െയും ഉഷ്ണക്കമഖലാ ദ്രക്കരശങ്ങൾക്കിടയിൽ 

ക്കരശാടനം റെയ്യുക്കമ്പാൾ സൂരയനറ്െ ക്കനരിട്ടുള്ള കിരണങ്ങളുറട സ്ഥാനം മാെുന്നതിറന 

തുടർന്ന ്അവ മാെുന്നു. 

  താരമധയക്കരഖ  (സാധാരണയായി ഉയർന്ന താരനിലയുറട റബൽറ്റ ്എന്നെിയറപ്പടുന്നു) 

മധയക്കരഖയുറട വടക്കക്കാട്ടും റതക്കക്കാട്ടും മാെുന്നു. 

 ക്കവനൽക്കാലത്ത ്റതർമൽ ഭൂമധയക്കരഖ വടക്കക്കാട്ടും ലശതയകാലത്ത ്റതക്കക്കാട്ടും 

മാെുന്നക്കതാറട, ദ്രഷർ റബൽറ്റുകളിൽ അവയുറട വാർഷിക ശരാശരി സ്ഥാനത്തിന ്

വടക്കക്കാട്ടും റതക്കക്കാട്ടും ക്കനരിയ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. 
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