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ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥയ ും മൺസൂണ ും 

കാലാവസ്ഥ 

 കൂടുതൽ വർഷങ്ങളായി ഒരു പ്രദേശത്തെ ത്ത ാെം ശരാശരി കാലാവസ്ഥയാണ ്

ക്ലൈ റ്റ ്എന്ന ്നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത.് 
 ഒരു പ്രദതേക ഘട്ടെിത്തല അന്തരീക്ഷെിനത്്തെ സ്വഭാവസ്വിദശഷതകളാണ ്

ത്തവത്തതർ എന്ന ് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത.് 
 ക്ലൈ റ്റും ത്തവതെും ഒദര അളവിലുള്ള ഘടകങ്ങളാണ;് നിരീക്ഷണ കാലയളവ ്

നിബന്ധനകൾക്ക ് വേതേസ്ത ാണ്, കാലാവസ്ഥ ഒരു പ്രദതേക 

പ്രദേശെിന്ത്തെദയാ പ്രദേശെിനത്്തെദയാ അന്തരീക്ഷെിനത്്തെ ത്തരാതു 

സ്വിദശഷതകത്തള പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. 
 അന്തരീക്ഷ അവസ്ഥകളുത്തട സ്വഭാവസ്വിദശഷതകൾ, അവയുത്തട 

ഘടകങ്ങൾത്തക്കാപ്പം, ഒരു പ്രദേശെിനത്്തെ ഒരു വർഷെിത്തല വേതേസ്ത 

സ്ീസ്ണുകത്തള പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. 

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥയയ സവാധീനിക്ക ന്ന ഘടകങ്ങൾ 

 അക്ഷാംശം - അക്ഷാംശം ഒരു ഉരരിതലെിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ൂരേരശ്മികളുത്തട 

എണ്ണം നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഭൂ ധ്േദരഖയിൽ നിന്ന ്പ്ധ്ുവങ്ങളിദലക്ക ്വായുവിനത്്തെ 

താരനില കുെയുന്നു. ഉഷ്ണദ ഖലാ അക്ഷാംശം ഇന്തേത്തയ ഏതാണ്്ട തുലേ ായി 

രകുതിയായി ത്തവട്ടിക്കുെച്ചതിനാൽ, ഉഷ്ണദ ഖലാ കാലാവസ്ഥയും ഉര 

ഉഷ്ണദ ഖലാ കാലാവസ്ഥയും ഇന്തേ അനുഭവിക്കുന്നു. 

 ഉയരം - വായുവിനത്്തെ സ്ാപ്രത കുെയുന്നതിനനുസ്രിച്ച ് താരനില 

ഉരരിതലെിൽ നിന്ന ് ഉയർന്ന ഉയരെിദലക്ക ് കുെയുന്നു. തീരപ്രദേശങ്ങൾ 

 ുതൽ കൂറ്റൻ രർവതങ്ങൾ വത്തരയുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയുത്തട ക്ലവവിധ്േം 

ഇന്തേയിലായതിനാൽ രാജ്േെിനത്്തെ വിവിധ് പ്രദേശങ്ങളിൽ വേതേസ്ത 

കാലാവസ്ഥാ രീതികളിദലക്ക ് നയിച്ചു. കൂറ്റൻ രർവതങ്ങൾ കാറ്റിനത്്തെ 

തടസ്സ ായി പ്രവർെിച്ചുത്തകാണ്്ട കാലാവസ്ഥത്തയ സ്വാധ്ീനിക്കുന്നു. 

  ർദ്ദവും കാറ്റ് സ്ംവിധ്ാനവും - താരനിലയുത്തടയും  ഴയുത്തടയും വിതരണം 

ഒരു പ്രദേശെിനത്്തെ  ർദ്ദത്തെയും കാറ്റ ് സ്ംവിധ്ാനത്തെയും 

ആപ്ശയിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രധ്ാന  ർദ്ദവും കാറ്റ ്ഘടകങ്ങളും ഇവയാണ ് -  ർദ്ദവും 

ഉരരിതല കാറ്റും,  ുകളിത്തല വായു സ്ഞ്ചാരവും ചുഴലിക്കാറ്റും. 

 കടലിൽ നിന്നുള്ള േൂരം - തീരപ്രദേശങ്ങളിത്തല കാലാവസ്ഥത്തയ കടൽ 

സ്വാധ്ീനിക്കുന്നു, അതിനാൽ തീരപ്രദേശങ്ങൾക്ക ്  ിത ായ കാലാവസ്ഥയും 

ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ അതിതീപ്വ ായ കാലാവസ്ഥയും ഉണ്ട.് 

 ആശവാസ്ം - താരനില, വായു  ർദ്ദം, കാറ്റിനത്്തെ േിശ, ദവഗത എന്നിവയുത്തട 

രാരാ ീറ്റെുകൾത്തക്കാപ്പം കാലാവസ്ഥയിൽ ഭൗതിക സ്വിദശഷതകൾ വലിയ 

സ്വാധ്ീനം ത്തചലുെുന്നു, ഒടുവിൽ  ഴയുത്തട വിതരണവും. 
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കാലാവസ്ഥ സുംവിധാനും  

മഞ്്ഞ കാലും  

 ഹി ാലയെിന്ത്തെ വടക്ക ്നിന്ന,് പ്രദതേകിച്ച ് ധ്േ, രടിഞ്ഞാെൻ ഏഷേയിൽ നിന്നുള്ള 

തണുെ വരണ്ട കാറ്റ് രാജ്േെിനത്്തെ വടക്ക,് വടക്ക-്രടിഞ്ഞാെൻ പ്രദേശങ്ങളിത്തല 

ഉരരിതലെിത്തല വോരാര കാറ്റു ായി സ്മ്പർക്കം രുലർെുന്നു. 

  ുകളിത്തല ദപ്ടാദരാസ്ഫിയെിനു  ുകളിലൂത്തടയുള്ള ത്തജ്റ്്റ സ്്പ്ടീ ുകൾ ഇന്തേയിത്തല 

കാലാവസ്ഥാ രീതിത്തയ വളത്തരയധ്ികം സ്വാധ്ീനിക്കുന്നു. ക്ലശതേകാലെ ് ത്തജ്റ്്റ 

സ്്പ്ടീംസ് ്ഹി ാലയെിനത്്തെ ത്തതക്ക ്ഗംഗാ സ് തലെിലൂത്തട സ്ഞ്ചരിക്കുന്നു,  ത്തറ്റാരു 

ശാഖ ടിബറ്റൻ രീഠഭൂ ിക്ക ്വടക്ക ്വീശുന്നു. 

 യെറ്്റ സ്്ടീമ കൾ - ദപ്ടാദരാസ്ഫിയെിത്തല ഉയരെിലുള്ള രടിഞ്ഞാെൻ കാറ്റാണിത.് 

ഉയർന്ന ദവഗതയിൽ വളഞ്ഞുരുളഞ്ഞ രാതയിൽ ഒഴുകുന്ന സ്വഭാവസ്വിദശഷതകൾ 

ഇതിനുണ്്ട. 

 രടിഞ്ഞാെൻ ത്തജ്റ്്റ സ്്പ്ടീം ത്ത ഡിറ്റദെനിയൻ കടലിൽ നിന്ന ് ഇന്തേയുത്തട വടക്ക-്

രടിഞ്ഞാെൻ ഭാഗെു ഉത്ഭവിക്കുന്ന രടിഞ്ഞാെൻ ചുഴലിക്കാറ്റ ് അസ്വസ്ഥത 

ത്തകാണ്ടുവന്നു. രാപ്തികാല ഊഷ്മാവ് വർധ്ിക്കുന്നതും ശീതകാല  ഴയും ൊബി 

വിളകളുത്തട കൃഷിത്തയ സ്ഹായിക്കുന്നതു ാണ ്ഇതിനത്്തെ സ്വിദശഷത. 

വവനൽക്കാലും  

 ദവനൽക്കാലെിനത്്തെ തുടക്കെിൽ, കാറ്റിനത്്തെ പ്രവാഹം ഉരരിതലെിലും 

അന്തരീക്ഷ തലെിലും വിരരീത ായി  ാെുന്നു. 
 ഇന്െർ ദപ്ടാപ്പിക്കൽ കൺത്തവർജ്ൻസ് ് ദസ്ാൺ (ITCZ) - വടക്ക-്കിഴക്ക,് ത്തതക്ക-്

കിഴക്കൻ വോരാര കാറ്റുകൾ കൂടിദച്ചരുന്ന നേൂന ർേം. ഇത ് സ്ൂരേനത്്തെ 

പ്രകട ായ ചലനെിത്തനാപ്പം വടദക്കാട്ട ്നീങ്ങുകയും ഹി ാലയെിനത്്തെ ത്തതക്ക ്

ഭാഗൊയി അതിന ്സ് ാന്തര ായി കിടക്കുകയും ത്തചയ്യുന്നു. 
 ത്തരനിൻസ്ുലയുത്തട ത്തതക്കൻ ഭാഗെ,് ഉഷ്ണദ ഖലാ ചുഴലിക്കാറ്റുകത്തള/ ാരേത്തെ 

ഇന്തേയിദലക്ക ്നയിക്കുന്ന ഈസ്റ്റർലി ത്തജ്റ്റ ്സ്്പ്ടീം ഒഴുകുന്നു. 

ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺ 

 താരനില,  ഴ, ഈർപ്പം  ുതലായ വേതേസ്ത രാരാ ീറ്റെുകത്തള അടിസ്ഥാന ാക്കി, 

പ്ഗഹത്തെ വേതേസ്ത കാലാവസ്ഥാ ദ ഖലകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉോ., 

ഭൂ ധ്േദരഖാ കാലാവസ്ഥ, ക്ലസ്ബീരിയൻ  ുതലായവ 
 ത്തതക്ക,് ത്തതക്ക-്കിഴക്കൻ ഏഷേയിത്തല കാലാവസ്ഥാ രാദറ്റൺ ആയതിനാൽ 

 ൺസ്ൂൺ തരെിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ ദ ഖലയിലാണ് ഇന്തേ സ്ഥാനം 

രിടിച്ചിരിക്കുന്നത.്  ൺസ്ൂൺ കാലാവസ്ഥത്തയ ഒരു വർഷെിനുള്ളിൽ 

കാറ്റിനത്്തെ കാലാനുസ്ൃത ായ വിരരീതഫല ായി നന്നായി വിവരിക്കുന്നു. 

ദവനൽക്കാലെ ് കാറ്റ ് കടലിൽ നിന്ന ് കരയിദലക്ക ് സ്ഞ്ചരിക്കുന്നു, 

ക്ലശതേകാലെ ് ഈ പ്രതിഭാസ്ം വിരരീത ാണ,് അതായത്, കരയിൽ നിന്ന ്

കടലിദലക്ക.് 
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  ൺസ്ൂൺ രാജ്േെുടനീളം അനുഭവത്തപ്പടുന്നു, എന്നാൽ  ഴ, കാറ്റിനത്്തെ രീതി, 

താരനില, ഈർപ്പെിനത്്തെ ദതാത,് വരൾച്ച എന്നിവയുത്തട അടിസ്ഥാനെിൽ 

പ്രാദേശിക വേതിയാനം അനുഭവത്തപ്പടുന്നു. 
 ആദഗാളതലെിൽ രഠിക്കുദമ്പാൾ  ൺസ്ൂൺ രാദറ്റൺ ഭാഗിക ായി 

 നസ്സിലാകും. േക്ഷിദണഷേയിത്തല  ഴയുത്തട കാരണങ്ങളും വിതരണവും 

 ൺസ്ൂൺ  നസ്സിലാക്കുന്നത ്സ്ങ്കീർണ്ണ ാക്കുന്നു. 
 ദവനൽക്കാലെ ് രാജ്േെ ് ത്തതക്ക-്രടിഞ്ഞാെൻ  ൺസ്ൂൺ അനുഭവത്തപ്പടുന്നു, 

ക്ലശതേകാലെ ്ഇത ്വടക്ക-്കിഴക്കൻ  ൺസ്ൂണാണ.് 
 ഇന്തേൻ  ൺസ്ൂണിനത്്തെ രൂരീകരണെിനും  ാതൃകയ്ക്കും കാരണ ാകുന്ന 

വിവിധ് ഘടകങ്ങൾ ഇവയാണ:് 
 ഭൂ ിയുത്തടയും ത്തവള്ളെിനത്്തെയും വേതേസ്ത ായ ചൂടാക്കലും തണുപ്പും - 

ദവനൽക്കാലെ ് ഭൂ ി കടലിദനക്കാൾ ദവഗെിൽ ചൂടാകുന്നു, അങ്ങത്തന 

ഭൂഖണ്ഡാന്തര പ്രദേശെ ് തീപ്വ ായ നേൂന ർേം സ്ൃഷ്ടിക്കുകയും ഉയർന്ന 

 ർദ്ദ ുള്ള കടലിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റ ് കരയിദലക്ക ് വീശുകയും ത്തചയ്യുന്നു. 

ക്ലശതേകാലെ ്ഇത ്തിരിച്ചും. 
 ITCZ - സ്ൂരേന്ത്തെ ചലനദൊടുകൂടിയ ITCZ ന്ത്തെ പ്രകട ായ ചലനം ഇന്തേൻ 

 ൺസ്ൂണിൽ കൂടുതൽ സ്വാധ്ീനം ത്തചലുെുന്നു. ദവനൽക്കാലെ ് ഇത ്

വടദക്കാട്ട ് ാെി ഗംഗാ സ് തലങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ത്തചയ്യുന്നു, അങ്ങത്തന  ൺസ്ൂൺ 

പ്ടഫ ്എന്ന തീപ്വ ായ നേൂന ർേം സ്ൃഷ്ടിക്കുന്നു - ഈ പ്രദേശം ഉയർന്ന  ഴയുത്തട 

സ്വിദശഷതയാണ.് 
 ദവനൽക്കാലെ ് ടിബറ്റൻ രീഠഭൂ ിയിത്തല തീപ്വ ായ ചൂടാക്കൽ ശക്ത ായ 

ലംബ ായ വായു പ്രവാഹങ്ങളും താഴ്ന്ന  ർദ്ദവും സ്ൃഷ്ടിക്കുന്നു. 
 ത്തജ്റ്്റ സ്്പ്ടീ ുകളുത്തട സ്ാന്നിധ്േം: ഹി ാലയെിനത്്തെ വടക്ക ് ത്തവദസ്റ്റർലി ത്തജ്റ്്റ 

സ്്പ്ടീ ുകളും ത്തരനിൻസ്ുലാർ രീഠഭൂ ിയിത്തല ഈസ്റ്റർലി ത്തജ്റ്റും. 
 േക്ഷിണ ഇന്തേൻ  ഹാസ് ുപ്േെിത്തല ( ഡഗാസ്കെിനത്്തെ കിഴക്ക)് ഉയർന്ന  ർദ്ദം 

ഇന്തേൻ  ൺസ്ൂണിൽ വലിയ സ്വാധ്ീനം ത്തചലുെുന്നു. 
 El NINO/LA NINA - രസ്ഫിക് സ് ുപ്േെിത്തല  ർദ്ദാവസ്ഥയിത്തല അരൂർവ്വ ായ  ാറ്റം 

ഏഷേയിദലക്കുള്ള  ൺസ്ൂൺ കാറ്റിനത്്തെ തീപ്വതത്തയ ബാധ്ിക്കുന്നു. 

മൺസൂണിന്യെ ത ടക്കും 

● ഭൂ ിയുത്തടയും ത്തവള്ളെിനത്്തെയും വേതേസ്ത ായ ചൂടാക്കൽ കാരണം, 

ദവനൽക്കാലെിനത്്തെ തുടക്കെിൽ, ഉരഭൂഖണ്ഡെിൽ, പ്രദതേകിച്ച ്രാജ്േെിനത്്തെ 

വടക്ക-്രടിഞ്ഞാെൻ ഭാഗെ,് താഴ്ന്ന  ർദ്ദം സ്ൃഷ്ടിക്കത്തപ്പടുന്നു. 

● ത്തതക്ക-്കിഴക്കൻ വോരാര കാറ്റുകൾ ഈ നേൂന ർദ്ദ ദകപ്രെിദലക്ക ്

ആകർഷിക്കത്തപ്പടുന്നു, കൂടാത്തത ITCZ നത്്തെ സ്ാന്നിധ്േം  ൂലം അത് ഭൂ ധ്േദരഖ കടന്ന ്

ഇന്തേൻ ഉരഭൂഖണ്ഡെിദലക്ക ്40  ുതൽ 60 ഡിപ്ഗി വത്തര കിഴദക്കാട്ട ്തിരിഞ്ഞ ്ത്തതക്ക-്

രടിഞ്ഞാെൻ  ൺസ്ൂൺ കാറ്റായി ഇന്തേയിദലക്ക ്പ്രദവശിക്കുന്നു. . 

● ജ്ൂൺ 1-ഓത്തട ത്തതക്കുരടിഞ്ഞാെൻ  ൺസ്ൂൺ ദകരളെിൽ ആരംഭിക്കുകയും 

ഉൾനാടുകളിദലക്ക ്കൂടുതൽ രുദരാഗ ിക്കുകയും ത്തചയ്യുന്നു. 

●  ൺസ്ൂൺ ത്തരാട്ടിത്തെെി -  ൺസ്ൂൺ എെുദമ്പാൾ  ഴ ത്തരത്തട്ടന്ന ്വർദ്ധിക്കുകയും 

 ൺസ്ൂണിന ്  ുമ്പുള്ള  ഴയ്ക്ക ് ദശഷം കുെച്ച ് േിവസ്ദെക്ക ് തുടരുകയും 

ത്തചയ്യുന്നതിത്തന  ൺസ്ൂൺ ത്തരാട്ടിത്തെെി എന്ന ് വിളിക്കുന്നു. ഈസ്റ്റർലി ത്തജ്റ്്റ 

സ്്പ്ടീ ുകളാണ ് ൺസ്ൂൺ ത്തരാട്ടിത്തെെിക്ക ്കാരണം. 
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● ൺസ്ൂൺ കാറ്റ ്രണ്്ട ശാഖകളായി രിരിഞ്ഞു: അെബിക്കടലിന്ത്തെ ശാഖയും ബംഗാൾ 

ഉൾക്കടലിന്ത്തെ ശാഖയും. അെബിക്കടലിന്ത്തെ ശാഖ രടിഞ്ഞാെൻ തീരെിലൂത്തട 

ദരായി  ുംക്ലബയിൽ എെുദമ്പാൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനത്്തെ ശാഖ കടലിൽ നിന്നുള്ള 

ഈർപ്പവും വഹിച്ചുത്തകാണ്്ട അസ് ിത്തലെി. 

● അെബിക്കടലിനത്്തെ ശാഖ  ൂന്ന ്ശാഖകളായി രിരിഞ്ഞു: 

 

 ആേേത്തെ ശാഖ ദകരള, കർണാടക സ്ംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലംബ ായി 

രടിഞ്ഞാെൻ തീരെ ്രതിക്കുന്നു. 

 രണ്ടാ ത്തെ ശാഖ  ുംക്ലബ തീരെ ് പ്രദവശിച്ച ് ദ ാട്ടാനാഗ്പൂ ർ 

രീഠഭൂ ിയിലൂത്തട ഗംഗാ സ് തലെിൽ പ്രദവശിക്കുന്നതിന ്  ുമ്പ ്

പ്രധ്ാന ഭൂപ്രദേശെിലൂത്തട സ്ഞ്ചരിക്കുന്നു. 

  ൂന്നാ ത്തെ ശാഖ കച്ച് ഉരേവീരിദലക്ക ് പ്രദവശിക്കുകയും ആരവലി 

രർവതനിരയിലൂത്തട സ് ാന്തര ായി കടന്നുദരാകുകയും ത്തചയ്യുന്നു, 

അങ്ങത്തന ത്തചെിയ  ഴ ലഭിക്കുന്നു. 

 

 ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ത്തതക്്ക, ത്തതക്്ക-കിഴക്്ക േിശകളിൽ നിന്ന് (കിഴക്്ക നിന്ന ്

വേതിചലിച്്ച) ഇന്തേയിദലക്്ക പ്രദവശിച്ചതിന് ദശഷം ഹി ാലയെിന്ത്തെ 

സ്ാന്നിധ്േം കാരണം രണ്്ട ശാഖകളായി വിഭജ്ിക്കുന്നു. ഒരു ശാഖ 

സ് തലെിലൂത്തട കടന്ന ് രഞ്ചാബ് സ് തലെിദലക്കും  ത്തറ്റാരു ശാഖ 

പ്ബഹ്മരുപ്ത സ് തലെിദലക്കും പ്രദവശിച്്ച വടക്കുകിഴക്കൻ ദ ഖലയിൽ 

ഗണേ ായ അളവിൽ  ഴ നൽകുന്നു. 

 രണ്ടും വടക്ക-്രടിഞ്ഞാെൻ ഭാഗെ ്ഗംഗാ സ് തലെിൽ കൂടിദച്ചരുകയും ഗണേ ായ 

അളവിൽ  ഴ ലഭിക്കുകയും ത്തചയ്യുന്നു. 
 രശ്ചി ഘട്ടെിൽ ഈർപ്പ ുള്ള കാറ്റ ് ഉയരുകയും കുെഞ്ഞ സ് യെിനുള്ളിൽ 

ധ്ാരാളം  ഴ നൽകുകയും ത്തചയ്യുന്നതിനാൽ രടിഞ്ഞാെൻ തീരെ ്ഒദൊപ്ഗാഫിക്  ഴ 

ലഭിക്കുന്നു. 
 കിഴക്കൻഘട്ടം  ൺസ്ൂൺ കാറ്റിനത്്തെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന ്സ് ാന്തര ായി സ്ഥിതി 

ത്തചയ്യുന്നതിനാൽ, ത്തതക്ക-്രടിഞ്ഞാെൻ  ൺസ്ൂൺ കാറ്റുകളിലൂത്തട പ്രദതേകിച്ച ്ത്തതക്ക-്

കിഴക്കൻ തീരെും  ഴ-നിഴൽ ദ ഖലയിത്തല അതിനത്്തെ സ്ഥാനം കാരണവും അധ്ികം 

 ഴ ലഭിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ കിഴക്കൻ തീരം ദവനൽക്കാലെ ്വരണ്ടതായിരിക്കും. 
 ഈ ശാഖ, വടക്ക-്കിഴക്ക ് അടിച്ചതിനുദശഷം, ഒദൊപ്ഗാഫിക്  ഴ നൽകുകയും 

കാറ്റിനത്്തെ വടദക്കാട്ടുള്ള ചലനത്തെ തടസ്സത്തപ്പടുെുന്ന ഹി ാലയെിനത്്തെ സ്ഥാനം 

കാരണം ഗംഗാ സ് തലങ്ങളിലൂത്തട രാജ്േെിന്ത്തെ രടിഞ്ഞാെൻ ഭാഗദെക്ക ്

തിരിയുകയും ത്തചയ്യുന്നു. 
 രാജ്േെിനത്്തെ രടിഞ്ഞാെൻ തീരെ ്കിഴക്ക ്നിന്ന ്രടിഞ്ഞാദൊട്ടും രടിഞ്ഞാെ ്നിന്ന ്

കിഴദക്കാട്ടും  ഴ കുെയുന്നു. 
  ൺസ്ൂൺ ഇടദവള - ത്തതക്ക-്രടിഞ്ഞാെൻ  ൺസ്ൂണിനത്്തെ കാലഘട്ടെിൽ, കുെച്ച ്

േിവസ്ങ്ങദളാ ആഴ്ചകദളാ  ഴയ്ക്ക ്ഒരു ഇടദവള ഉണ്ടാകും. ഈ ഇടദവളയുത്തട പ്രധ്ാന 

കാരണം വടക്കൻ ഭാഗെ ്  ൺസ്ൂൺ ത്തതാട്ടിയുത്തട (ഒപ്പം ITCZ) ഏറ്റക്കുെച്ചിലുകളും 

പ്രധ്ാന ഭൂപ്രദേശെ ് ഈർപ്പം നിെഞ്ഞ കാറ്റിനത്്തെ ആവൃെി കുെയ്ക്കുന്നതു ാണ.് 

രടിഞ്ഞാെൻ തീരെ ് കാറ്റിനത്്തെ സ് ാന്തര രാത കാരണം ആ പ്രദേശത്തെ  ഴ 

ഏതാനും ആഴ്ചകൾ തടയുന്നു. 
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പിൻവാങ്ങ ന്ന മൺസൂൺ 

 ത്തസ്ര്റ്റംബർ  ാസ്ദൊത്തട സ്ൂരോസ്ത യം ത്തതക്കൻ അക്ഷാംശങ്ങളിദലക്ക ്

നീങ്ങും. അങ്ങത്തന ഗംഗാ സ് തലങ്ങദളാടു ദചർന്നുള്ള നേൂന ർദ്ദ ദകപ്രം 

േുർബല ാവുകയും പ്കദ ണ അത് ഉയർന്ന  ർദ്ദൊൽ  ാറ്റത്തപ്പടുകയും 

ത്തചയ്യുന്നു. 
 രാജ്േെിനത്്തെ രടിഞ്ഞാെൻ ഭാഗെ ്നിന്ന ് ൺസ്ൂൺ രിൻവാങ്ങുന്നു, അങ്ങത്തന 

പ്കദ ണ ഡിസ്ംബർ  ാസ്ദൊത്തട നേൂന ർേം ഭൂപ്രദേശെ ്നിന്ന ്രൂർണ്ണ ായും 

നീക്കം ത്തചയ്യത്തപ്പടുകയും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന ് വടക്ക ് നേൂന ർേം 

അനുഭവത്തപ്പടുകയും ത്തചയ്യുന്നു. 
 ഒക്ദടാബർ ചൂട ്- ത്തതക്കുരടിഞ്ഞാെൻ  ൺസ്ൂൺ രിൻവാങ്ങുദമ്പാൾ ഭൂപ്രദേശം 

ത്തതളിഞ്ഞ ആകാശദൊടുകൂടിയ ഉയർന്ന താരനിലയും ഈർപ്പവും ത്തകാണ്്ട 

സ്വിദശഷ ാണ;് അങ്ങത്തന, കാലാവസ്ഥ അടിച്ച ർെലാകുന്നു, ഈ 

അവസ്ഥത്തയ ഒക്ദടാബർ ചൂട ്എന്ന ്വിളിക്കുന്നു. 
 വടക്കുകിഴക്കൻ  ൺസ്ൂണിൽ നിന്നും കിഴക്കൻ തീരെിലൂത്തട 

കടന്നുദരാകുന്ന ഉഷ്ണദ ഖലാ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ നിന്നും രാജ്േെിന്ത്തെ ത്തതക്ക-്

കിഴക്കൻ തീരെും ത ിഴന്ാടിനത്്തെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്ദടാബർ, നവംബർ 

 ാസ്ങ്ങളിൽ കനെ  ഴ ലഭിക്കുന്നു. 

പടിഞ്ഞാെൻ അസവസ്ഥതകൾ 

 രാശ്ചാതേ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉഷ്ണദ ഖലാ ദ ഖലയിലല്ല,  ധ്േ-അക്ഷാംശ 

ദ ഖലയിൽ (അർബുേെിനത്്തെ ദപ്ടാപ്പിക്ക ്വടക്ക)് വികസ്ിക്കുന്നു, അതിനാൽ 

അവത്തയ  ധ്േ-അക്ഷാംശ ത്തകാടുങ്കാറ്റുകൾ അത്തല്ലങ്കിൽ അധ്ിക ഉഷ്ണദ ഖലാ 

ത്തകാടുങ്കാറ്റുകൾ എന്ന ്വിളിക്കുന്നു. 

 രടിഞ്ഞാെ ് നിന്ന ് കിഴദക്കാട്ട ് ഒഴുകുന്ന രടിഞ്ഞാെൻ കാറ്റിൽ (രടിഞ്ഞാെൻ 

കാറ്റിൽ) ഉൾദച്ചർെ താഴ്ന്ന  ർദ്ദ സ്ംവിധ്ാനങ്ങളാണ ് രടിഞ്ഞാെൻ 

അസ്വസ്ഥതകൾ. 

 അറ്്റലാന്െിക് സ് ുപ്േെിനും യൂദൊപ്പിനും സ് ീര ുള്ള  ിഡ്-അക്ഷാംശ 

ദ ഖലയിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു നേൂന ർദ്ദ സ്ംവിധ്ാന ാണ ് ത്തവദസ്റ്റൺ 

ഡിസ്റ്റർബൻസ്സ് ്ആരംഭം. 

 നേൂന ർേം സ്ാധ്ാരണയായി ത്ത ഡിറ്റദെനിയൻ കടലിന ്  ുകളിലൂത്തട 

രൂരത്തപ്പടുകയും ഇൊൻ, ഇൊഖ,് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, രാകിസ്ഥാൻ എന്നിവയിലൂത്തട 

സ്ഞ്ചരിക്കുകയും ഈർപ്പം നിെഞ്ഞ ഇന്തേയിദലക്ക ് പ്രദവശിക്കുകയും 

ത്തചയ്യുന്നു. 

 ഈ ഈർപ്പം നിെഞ്ഞ രാശ്ചാതേ അസ്വസ്ഥതകൾ ഒടുവിൽ ഹി ാലയെിനു 

ദനത്തര ഉയർന്നുവരുകയും തടയത്തപ്പടുകയും ത്തചയ്യുന്നു, അതിന്ത്തെ ഫല ായി 

ഈർപ്പം കുടുങ്ങുകയും  ഞ്ഞും  ഴയും രൂരെിൽ വടക്കുരടിഞ്ഞാെൻ 

ഇന്തേയിലും ചിലദപ്പാൾ ഉെദരന്തേയുത്തട  റ്റ ്ഭാഗങ്ങളിലും  ഴയും രങ്കിടുകയും 

ത്തചയ്യുന്നു. 

 ക്ലശതേകാലെ ്ശരാശരി 4-5 രാശ്ചാതേ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ഓദരാ 

രാശ്ചാതേ അസ്വസ്ഥതയിലും  ഴയുത്തട വിതരണവും അളവും 

വേതോസ്ത്തപ്പടുന്നു. 
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 'രാശ്ചാതേ' എന്ന വാക്ക ് ഇന്തേത്തയ സ്ംബന്ധിച്ച ് അവ ഉത്ഭവിക്കുന്ന േിശത്തയ 

സ്ൂചിപ്പിക്കുന്നു. താഴ്ന്ന  ർദ്ദ സ്ംവിധ്ാനങ്ങൾക്കുള്ളിത്തല വായു അസ്ഥിരദ ാ 

അസ്വസ്ഥതദയാ ഉള്ളതിനാൽ 'ശലേത്തപ്പടുെൽ' എന്ന വാക്ക ്ഉരദയാഗിക്കുന്നു. 

 ചിലദപ്പാൾ, രാശ്ചാതേ അസ്വസ്ഥതകൾ ഇന്തേൻ ദ ഖലയിൽ കൂടുതൽ 

തീപ്വ ാകുദമ്പാൾ, അവ വടദക്കാട്ട ് 15 ഡിപ്ഗി വത്തര വോരിക്കും, അതിനത്്തെ 

ഫല ായി വടക്ക ് ഹാരാഷ്പ്ട, ഗുജ്ൊെ,് ത്തതക്ക ് ധ്േപ്രദേശ ്എന്നിവിടങ്ങളിൽ 

 ഴ ത്തരയ്യുന്നു. 

ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിൽ ആവ ാള ്പതിഭാസത്തിന്യെ ആഘാതും 

എൽ നിവനാ സവതൺ ഓസിവലഷൻ (ENSO) 

 ത്തതക്കൻ രസ്ഫിക് സ് ുപ്േെിത്തല  ർദ്ദം ഇന്തേൻ  ൺസ്ൂണിൽ വലിയ സ്വാധ്ീനം 

ത്തചലുെുന്നു. 

 സ്ാധ്ാരണയായി, ത്തതക്ക-്കിഴക്കൻ രസ്ഫിക് സ് ുപ്േെിൽ ഉയർന്ന  ർദ്ദം 

അനുഭവത്തപ്പടുന്നു, ഈ പ്രദേശെ ് നിന്നുള്ള കാറ്റ ് ത്തതക്ക-്രടിഞ്ഞാെൻ രസ്ഫിക് 

സ് ുപ്േെിദലക്ക ്ഒഴുകുന്നു, ഇത ്താഴന്്ന  ർദ്ദം അനുഭവത്തപ്പടുന്നു. 

 ഈ അവസ്ഥയുത്തട വിരരീതം, അതായത ്ത്തതക്ക-്കിഴക്കൻ രസ്ഫിക് സ് ുപ്േെിത്തല 

നേൂന ർേം സ്ദതൺ ഓസ്ിദലഷൻ (SO) എന്ന ഒരു പ്രതിഭാസ്ം സ്ൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

EL NINO - ത്തരെുവിയൻ ക്ലവേേുതധ്ാരത്തയ (തണുെ പ്രവാഹം) ഒരു ചൂടുള്ള സ് ുപ്േ 

പ്രവാഹൊൽ  ാറ്റിസ്ഥാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസ് ാണ ് എൽ നിദനാ, അങ്ങത്തന ത്തതക്ക-്

കിഴക്കൻ രസ്ഫിക് സ് ുപ്േെിൽ ഒരു താഴന്്ന  ർദ്ദം സ്ൃഷ്ടിക്കത്തപ്പടുന്നു. ഇത ് തണുെ 

ക്ലവേേുതധ്ാരയുത്തട താൽക്കാലിക  ാറ്റിസ്ഥാരിക്കലാണ,് ആവൃെി 2  ുതൽ 5 വർഷം 

വത്തര വേതോസ്ത്തപ്പടും. 

എൽ നിദനാ  ൂലം രസ്ഫിക് സ് ുപ്േെിത്തല  ർദ്ദം  ാെുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസ് ാണ ്ENSO (എൽ 

നിവനാ സവതൺ ഓസിവലഷൻ). 

ഇന്ത്യൻ മഹാസമ ്രും ഡിവപാൾ (ഐഒഡി) - േക്ഷിണ ഇന്തേൻ  ഹാസ് ുപ്േെിൽ 

ഭൂ ധ്േദരഖാ പ്രദേശെ ് പ്ക രഹിത ായ  ർദ്ദം രാദറ്റണു ായി ബന്ധത്തപ്പട്ട ഒരു 

പ്രതിഭാസ് ാണ.് 

ഈ പ്രതിഭാസ്ത്തെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം: 

 വപാസിറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമ ്ര രവി്ധ വും - ഇതിൽ ഉയർന്ന  ർദ്ദം കിഴക്കൻ 

ഇന്തേൻ  ഹാസ് ുപ്േെിലും രടിഞ്ഞാെൻ ഇന്തേൻ  ഹാസ് ുപ്േെിത്തല 

നേൂന ർദ്ദ ദ ഖലയിലു ാണ.് അങ്ങത്തന, കാറ്റ ് സ്ു ാപ്ത ദ ഖലയിൽ നിന്ന ്

 ഡഗാസ്കെിദലക്ക ് നീങ്ങുന്നു. ഇത ് വടക്കൻ അർദ്ധദഗാളെിദലക്ക ്

പ്രദവശിക്കുന്നതിനുള്ള അധ്ിക ഉദെജ്നം നൽകിത്തക്കാണ്്ട  ൺസ്ൂൺ 

കാറ്റിത്തന സ്ഹായിക്കുന്നു, ഇത ് ഇന്തേൻ ഉരഭൂഖണ്ഡെിൽ  ിച്ച ഴയ്ക്ക ്

കാരണ ാകുന്നു. 
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 യന റ്റീവ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമ ്ര രവി്ധ വും - േക്ഷിണ അർദ്ധദഗാളെിത്തല 

ഉയർന്ന  ർദ്ദ ുള്ള  ഡഗാസ്കർ ദ ഖലയിൽ (രടിഞ്ഞാെൻ ഇന്തേൻ  ഹാസ് ുപ്േം) 

നിന്നുള്ള കാറ്റ് കിഴക്കൻ ഇന്തേൻ  ഹാസ് ുപ്േെിദലക്ക ് (ഓസ്്ദപ്ടലിയയുത്തട 

രടിഞ്ഞാെ)് ഒഴുകുന്നു, അങ്ങത്തന  ൺസ്ൂൺ കാറ്റിത്തന (ത്തതക്ക-്കിഴക്കൻ 

വാണിജ്േ കാറ്റ്) തടസ്സത്തപ്പടുെുന്നു, ഇത ്തീപ്വത കുെയ്ക്കുന്നു. വടദക്ക ഇന്തേൻ 

 ഹാസ് ുപ്േെിദലക്ക ്പ്രദവശിക്കുന്ന കാറ്റ,് തുടർന്ന ്ഇന്തേൻ ഉരഭൂഖണ്ഡെിൽ 

ദ ാശം  ൺസ്ൂൺ. 
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