ભારતીય ચોમાસા વીશે ની સામાન્ય માહિતી
વાતાવરણ ના મુખ્ય લેવલનો જે સમુદ્ર લેવલ થી કેટલી ઉંચાઈ છે
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150. HPA. 13.5 KM
200 HPA. 11.7 KM
250 HPA. 10 km
300 HPA 9 KM
400 HPA 7 KM
500 HPA 5.5 KM
600 HPA 4.2 KM
700 HPA 3 KM
800 HPA 2 KM
850 HPA 1.5 KM
900 HPA 0.9 KM. 900 મીટર

• 925 HPA 0.7.5 KM 750 મીટર
• 950 HPA 0.6 KM 600 મીટર

લોઅર લેવલ
સમુદ્ર સપાટીથી 2.1 કી.મી. સુધીન ાં વવસ્તાર ને લોઅર લેવલ કહે છે . જેમાાં 925hpa, 950hpa, 850hpa, 800hpa
ના લેવલ નો સમાવેશ થાય છે .

મીડ ટ્રોપોસ્ફેરીક લેવલ
સમુદ્ર લેવલ થી ઉપર 2.1 કી.મી. થી 7.6 કી.મી. વચ્ચે ના વીસ્તાર ને મીડ ટ્રોપોસ્ફેરીક
કહે છે . જેમાાં 700hpa, 600hpa, 500hpa અને 400hpa નો સમાવેશ થાય છે .

અપર ટ્રોપોસ્ફેરીક લેવલ

સમુદ્ર લેવલ થી ઉપર 7.6 કી.મી. થી 13.5 કી.મી. વચ્ચે ના વીસ્તાર ને અપર
ટ્રોપોસ્ફેરીક કહે છે . જેમાાં 300hpa, 250hpa, 200hpa અને 150hpa નો સમાવેશ થાય
છે .

અપર એર સર્ક્યલ
ુ ેશન (UAC)
UAC માાં પવનો ઘડીયાળ થી ઉલટી દિશામાાં ફરતા હોય છે જે મુખ્યત્વે 850hpa
800hpa 700hpa 500hpa લેવલ ના જોવાના જે UAC બધા લેવલ માાં બની શકે
સમજવા માટે નીચે ઈમેજ જુ વો

ઈમેજ IMD અને વીન્ડી ની છે

ટ્રફ
હવા ના હળવા િબાણ નો પટ્ટો, જે પટ્ટા માાં પ્રેશર નીચુ હોવાથી પવનો તે બાજુ ઘસી
આવે છે . ટ્રફ પણ ઉપર UAC માાં જણાવેલ તે મુજબ મુખ્ય લેવલ માાં જોવો
જે નીચે સમજવા માટે ઈમેજ જુ વો

ઈમેજ IMD અને વીન્ડી ની છે

બિોળું સર્ક્યલ
ુ ેશન
UAC ની જેમજ પવનો ઘડીયાળ થી ઉલટી દિશામાાં ફરતા હોય છે પણ આ સર્ક્ુલ
ુ ેશન
નો વીસ્તાર મોટો હોય છે અને આ પણ મુખ્ય લેવલો માાં જોવો
સમજવા માટે નીચે ઈમેજ જુ વો

ઈમેજ નુલસ્કૂલ ની છે

સીયરઝોન
કોઈ પણ એકજ લેવલ માાં Uac ની જેમ ઈસ્ટ વેસ્ટ સીયરઝોન પણ મુખ્ય લેવલમા
જુ વો પવનો ઉતરમ ાં પવિમ બ જુ અને દક્ષિણ મ ાં પ ૂવુ બ જુ જત હોય છે . નીચે આપેલ
ઈમેજ મુજબ

ઈમેજ IMD માથી લીધેલી છે

વોર્ટે ક્સ
ભારતના પશ્ચિમ દહરયાકાુંઠે પશ્ચિમી ઘાર્ટના રૂપમાું ઓરોગ્રાહફક અવરોધ છે . આ
પવુતો ઉત્તર દક્ષિણ હદશામાું આશરે 1000 હક.મી. અને પિોળાઈ 200 હક.મી. છે .
જ્યારે ચોમાસાનો પવન પવુતો પર પ્રિાર કરે છે , ત્યારે ઘણા પ્રસુંગોએ તેમની પાસે
પશ્ચિમ ઘાર્ટ ઉપર ચડી શકવાની ઉર્જુ િોતી નથી. આવા પ્રસુંગોએ તેઓ પવુતોની
આસપાસ ફેલાયેલ િોય છે અને સમુદ્ર કાુંઠે વમળ બનાવે છે . ચોમાસાની રૂતયમાું
પશ્ચિમ કાુંઠે ભારે થી અશ્ચત ભારે વરસાદની ઘર્ટના માર્ટે આ વોર્ટે ક્સ જવાબદાર છે .

ય સ્કલ
ઈમેજ નલ
ૂ ની છે

વેસ્ર્ટનુ ડીસ્ર્ટબન્સ (WD)
વેસ્ટનુ ડીસ્ટબન્સ ને ગુજરાતી માાં પવિમી વીિોભ કહે છે . મેન્ડીટેરીયન કાસ્પીયન અને
કાળા સમુદ્ર એટલે કે ભુમધ્ય સમુદ્ર માથી ઉદ્ભવતુ હવામાન પ્રણાલી છે જે મકરવ ૃત થી
ઉતર માાં મોટા ભાગે 500hpa કે તેની આસપાસ ના લેવલ માાં જોવા મળતુ ાં
સાયક્લોનીક સર્ક્ુલ
ુ ેશન છે WD હાંમેશા પવિમ થી પ ૂવુ બાજુ ગતી કરે છે . આને
શીયાળામાાં ઉત્તર ભારતમાાં વરસાિ આપે છે .

પશ્ચિમી ટ્રફ (વેસ્ર્ટલીઝ)
મીડલ લેવલના પવનોની ફરતી ધારા જે આખા વર્ુ દરશ્ચમયાન પશ્ચિમ થી પ ૂવુ બાજય
ગતી કરે છે અને આ સીસ્ટમ મોર્ટા ભાગે ઉત્તર ભારતને અસર કરે છે .

વ્યાપારી પવનો અથવા પ ૂવી પવનો (ઈસ્ર્ટલાુઈસ)
વવષુવવ ૃત્ત વવસ્તારમાાં રહેલ અસ્તવ્યસ્ત પવનો નો પ્રવાહ જે ઉપર ના લેવલ ના પવનો
અને િરીયાઇ લેવલ (સરફેસ લેવલ) ના પ્રેશર આધાદરત છે . જેનાથી ભારતના િક્ષિણી
ભાગો માાં વરસાિી ઝાપટા અને વાિળછાયા વાતાવરણ માટે જવાબિાર છે .

ઈમેજ માું પીળા કલર ના એરા છે તે વ્યાપારી પવનો છે .

STR સબ ટ્રોપીકલ રીડ્ઝ

મીડ અને અપર લેવલ માું દે ખાતો ઉચ્ચ દબાણ નો પટ્ટો જ્યાું વધય માું વધય એન્ર્ટી
સાયક્લોનીક પવનો િોય છે .

ય ડ સાયક્લોનિક સર્ક્યલ
ઈન્ડયઝ
ુ ેશન
વેસ્ટનુ ડીસ્ટબન્સ ના લીધે ધણી વખત સીસ્ટમ ના િિીણ માાં સાયક્લોવનક સર્ક્ુલ
ુ ેશન
ઉિભવતુ હોય છે તેને ઈન્ડયુઝડ સાયક્લોનીક સર્ક્ુલ
ુ ેશન કહે છે .એક લાઇન અથવા
વળાાંક કે જેની સાથે વાતાવરણીય િબાણ ન્યુનત્તમ છે . રે ખા અથવા વળાાંકની બાંને
બાજુ િબાણ વધે છે .

લો પ્રેશર
લો પ્રેશર વસસ્ટમ તેની આસપાસના વવસ્તારો કરતા તેના કેન્દ્રમાાં ઓછાં િબાણ ધરાવે
છે આના કારણે ગરમ અને ભેજ વાળા પવનો કેન્દ્ર સુધી ખેંચાઈ આવે છે અને તે હવા
ઉપર ચડે છે અને આ પરીસ્થીતી ઉપરના લેવલથી ક્રમશઃ િરીયાઈ સપાટી (સરફેસ)
સુધી વીસ્તરે છે એટલે લો પ્રેશર ની રચના થાય છે લો પ્રેશર માાં સરફેસ લેવલ ના
પવનો ( 1 નોટ = 1.85 કી.મી.) 17 નોટ થી વધુ ફાંકાતા હોય છે .
આ પ્રણાલી જેમ જેમ મજબ ૂત થતી જાય તેમ તેમ તેના નામ અને પ્રકાર માાં ફેરફાર
થતા જાય છે જે નીચે મુજબ છે .
1 :- લો પ્રેશર એદરયા 31કી.મી. પ્રવત કલાક
2 :- વેલમાકુ લો પ્રેશર 32 કી.મી. થી 40 કી.મી. પ્રવત કલાક
3 :- દડપ્રેશન પવન સ્પીડ 41 થી 51 કી.મી. પ્રવત કલાક
4 :- ડીપ દડપ્રેશન પવન સ્પીડ 52 થી 61 કી.મી. પ્રવત કલાક
5 :- સાયક્લોન (વાવાઝોડુાં) પવન સ્પીડ 62 થી 88 કી.મી. પ્રવત કલાક
6 :- સીવીયર સાયક્લોન (મજબ ૂત વાવાઝોડુાં) પવન સ્પીડ 89 થી 117 કી.મી. પ્રવત
કલાક
7 :- વેરી સીવીયર સાયક્લોન ( તીવ્ર વાવાઝોડુાં) પવન સ્પીડ 118 થી 221 કી.મી. પ્રવત
કલાક
8 :- સુપર સાઈક્લોન ( ભયાનક વાવાઝોડુાં) પવન સ્પીડ 221 કી.મી. પ્રવત કલાક થી
વધારે

ટ્રોપોસ્ફીયર
ટ્રોપોસ્ફીયર વાતાવરણ નો એક પટ્ટો છે જેમા વાતાવરણ ની મોટ ભ ગની હલચલ
જોવા મળે છે અને તેને જેમ ઉંચાઈ વધે તેમ ઘટતા તાપમાન પ્રમાણે વગીકૃત કરે લ
છે .

સાયક્લોનીક સર્ક્યલ
ુ ેશન
લો પ્રેશર સાથે સાંકળાયેલા પવનો જે વરસાિી વાતાવરણ માટે વવવવધ લેવલો માાં
જોવા મળતા વાતાવરણીય પવનો નો પ્રવાહ જે ઉત્તર ગોળાધુમાાં ઘડીયાળ ના કાાંટા
ની વવરુદ્ધ દિશા માાં અને િક્ષિણ ગોળાધુમાાં ઘડીયાળ ના કાાંટા ની િીશા માાં હોય છે .

એન્ર્ટી સાયક્લોનીક સર્ક્યલ
ુ ેશન
હાઈ પ્રેશર સાથે સાંકળાયેલા પવનો જે વાતાવરણ ચોખ્્ુાં કરવામાાં ભાગ ભજવે છે આ
પવનો સાયક્લોનીક સર્ક્ુલ
ુ ેશન ના પવનોથી વવરુદ્ધ દિશા માાં હોય છે .

MTC મીડ ટ્રોપોસ્ફેરીક સાયક્લોનીક સર્ક્યલ
ુ ેશન
આ એક પ્રકારનુ ાં મધ્ય લેવલ નુ ાં વાવાઝોડુાં છે જે સૌરાષ્ટ્ટ્ર માાં ભરપ ૂર વરસાિ આપવા
માટે સિમ મોસમી પ્રણાલી છે 700hpa થી 500hpa સુધીના પવનો વાવાઝોડા જેવી
તીવ્ર ગવતએ ફરતા હોય છે એકિમ સટીક નાની ધુમરી માાં ફરતા હોય છે તેની સાથે
ઓફ સોર ટ્રફ િક્ષિણ ગુજરાત સુધી છવાયેલો હોય અને આ સીસ્ટમ ટ્રફ ના માથાાં માાં
ગોઠવાઈ એટલે સૌરાષ્ટ્ટ્ર માાં હેલી સમાન વરસાિ આપે છે આ સીસ્ટમ કોંકણ થી
િક્ષિણ ગુજરાત સુધી ના વવસ્તાર માાં જ બને. આ સીસ્ટમ અમુક વર્ષે જ જોવા મળે છે .

ય ી (અસ્તવ્યસ્ત પવનો નો પ્રવાિ)
વાઈન્ડ ડીશકન્ર્ટીન્યર્ટ
કોઈપણ લેવલ માાં જોવા મળતો અસ્તવ્યસ્ત પવનોનો પ્રવાહ જે વાિળ બાંધાવા આને
માંડાણી વરસાિ માટે જવાબિાર છે ટુાંક માાં અસ્થીરતા.

અપડાઉન ડ્રાફ
અપડાઈન ડ્રાફ ખાસ કરીને વાતાવરણ અસ્થીર હોય ત્યારે થતુ ાં હોય છે અપડાઉન ડ્રાફ
માાં ગરમ હવા ઝડપથી ઉપર ચડે છે ઉપર જતા એકિમ ઠરી કરણ થાય જેને કારણે
ભારે ગાજવીજ સાથે વરસાિ પડે છે .

ભારતીય ચોમાસ ુંય બેસવા માર્ટે ના મિત્વ નાું પરીબળો
ITCZ

આ લીલી લાઈન જુ ન મદહનામાાં ITCZ નુ ાં અંિાજીત સ્થાન િશાુવે છે .

જે ભારતીય ચોમાસા નુ ાં મહત્વ પુણુ પરીબળ છે . ITCZ ઉપર સ ૂયુ ના સીધા કીરણો
પડતા હોય છે એટલે તે વીસ્તાર માાં હવા ગરમ થાય છે એટલે લો પ્રેશર ની રચના
થાય છે . પાદકસ્તાન ઉપર લો પ્રેશર બાંને તેને હવામાનની ભાર્ષા માાં હીટ લો કહે છે
તે આખા ભારતમાાં ચોમાસુાં બેસી જાય પછી ચોમાસુાં ધરી ના પવિમ છે ડા ને મેન્ટેન
રાખે છે

સોમાક્ષલયા જેર્ટ પવનો

મે મદહનાના એન્ડ અથવા જુ ન ના શરૂઆત માાં સોમાલીયા ઉપર લો પ્રેશર ની
રચના થાય છે અને માંડાગાસ્કર પાસે હીન્િ મહાસાગરમાાં હાઈ પ્રેશર ની રચના થાય
છે ત્યાાંથી મોન્સુન પવનો ને વેગ મળે છે જે ભારત તરફ ફાંકાય છે અને ચોમાસા ની
શરૂઆત થાય છે .

સબ ટ્રોપીકલ જેર્ટસ્ટ્રીમ

સબ ટ્રોપીકલ જેટસ્ટ્રીમ નકશા માાં લાલ લાઈન િશાુવે છે સબ ટ્રોપીકલ જેટસ્ટ્રીમ
જુ ન મહીનામાાં ઉત્તર તરફ શીફ્ટ થાય છે સાથે હાઈ પ્રેશર સેલ્સ પણ ઉતર માાં
શીફ્ટ થાય છે જે તુકુમેવનસ્તાન ઉપર હાઇ પ્રેશર ની રચના થાય છે અને વતબેટ
ઉપર લો પ્રેશર ની રચના થાય છે અને િક્ષિણ પવિમ ચોમાસુાં પવનો ભારત ઉપર
આવે છે .

નોધ:- નકશા માાં િોરે લી લાઈન અંિાજીત છે .

મેર્ટીયોગ્રામ

કેપ ઈન્ડેક્સ
વાતાવરણ ની અસ્થીરતા માપવાનુ ાં એકમ જે હવાના દકલોગ્રામ િીઠ જુ લ્સ માાં
માપવામાાં આવે છે ટુાંક માાં કહીએ તો અસ્થીર વાતાવરણ માાં વાિળો બનવા માટે ની
જરૂરી ઉજાુ. જે 1500 J/kg થી વધારે હોય એટલી અસ્થીરતા વધારે જેમ અસ્થીરતા
વધારે તેમ ગાજવીજ અને તોફાની પવન સાથે વરસાિ ની શક્યતા વધારે હોય.

શ્ચવસ્તાર દશાુવતા શબ્દો
• આઈશોલેટેડ એટલે એકલ િોકલ વવસ્તાર
• સ્કેચડુ એટલે અમુક વવસ્તાર
• ફેયરલી વાઈડ સ્પ્રેડ એટલે વધારે વવસ્તાર
• વાઈડ સ્પ્રેડ એટલે મોટાભાગના વવસ્તાર

ય ાર વરસાદ ન ય વગીકરણ મીલીમીર્ટર મા
માત્રા અનસ
• ્ુબ હળવો વરસાિ :- 0.1 થી 2.4 મીલીમીટર
• હળવો વરસાિ :- 2.5 થી 7.5 મીલીમીટર
• મધ્યમ વરસાિ :- 7.6 થી 35.5 મીલીમીટર
• થોડો ભારે વરસાિ :- 35.6 થી 64.4 મીલીમીટર
• ભારે વરસાિ :- 64.5 થી 124.4 મીલીમીટર
• ્ ૂબ ભારે વરસાિ :- 124.5 થી 244.4 મીલીમીટર
• અવત ભારે વરસાિ :- 244.5 મીલીમીટર થી વધારે

ચોમાસાની શરૂઆત અને તેના પરીબળો
કેરળ ઉપર ચોમાસાની શરૂઆત અને િે શભરમાાં તેની આગળની ઘોર્ષણા માટેના
માગુિવશિકા નીચે મુજબ છે :

1. વરસાિ

જો 10 મી મે પછી, ઉપલબ્ધ 14 સ્ટેશનોમાાંથી 60% નોંધાયેલા વરસાિ, િા.ત.
વમવનકોય, અમીની, વતરુવનાંતપુરમ, પુનાલુર, કોલ્લમ, અલ્લાપુઝા, કોટ્ટયામ, કોચી,
વિસુર, કોક્ષઝકોડ, થેલેસરી, કન્નુર, કુદુલુ અને માંગ્લોરમાાં સતત બે દિવસ 2.5 મીમી
અથવા તેથી વધુ વરસાિ પડવાનો અહેવાલ છે ,તો કેરળમાાં બીજા દિવસે ચોમાસુાં
જાહેર કરવામાાં આવે છે , નીચેના માપિાં ડ પણ એકમત હોય.

2. પવન િેત્ર

વવષુવવ ૃત્ત થી 10°N અને લાંબાઈ 55ºE થી 80ºE સુધી પવિમી પવનો 28 થી 37
કી.મી. ની ઝડપ હોવી જોઈએ 600 hpa થી 925 hpa સુધી ક્રમમાાં ગોઠવાયેલા હોવા
જોઈએ. આ ડેટાનો સ્રોત RSMC ઉપગ્રહથી પ્રાપ્ત કરે છે .

3 આઉટગોઇંગ લોંગવેવ રે દડયેશન (OLR)

5-10ºN અને લાંબાઈ 70-75ºE સુધી નુ ઈન્સેટ માાંથી મેળવેલ ુાં OLR મ ૂલ્ય 200
ડબલ્યુએમ -2 ની નીચે હોવુાં જોઈએ.

ઉત્તર ચોમાસાની મયાુિા (NLM)

િક્ષિણ પવિમ ચોમાસુાં સામાન્ય રીતે 1 લી જૂન આસપાસ કેરળમાાં આવે છે . તે
ઉત્તર દિશા તરફ આગળ વધે છે , સામાન્ય રીતે 15 જુ લાઇની આસપાસ સમગ્ર
ભારતમાાં ચોમાસુાં બેસી જાય છે . ક્યારે ક આખા ભારતમાાં 15 જુ લાઈ પહેલા પણ ચોમાસુાં
બેસી જાતુ ાં હોય છે .

ચોમાસ ુંય શ્ચવદાય માર્ટે ના પરીબળો
એક સપ્ટેમ્બર પહેલા ક્યારે ય ચોમાસુાં વવિાય ની જાહેરાત કરવામાાં આવતી નથી.
ચોમાસુાં વવિાય ની શરૂઆત ઉત્તર પવિમ રાજસ્થાન ના પવિમ ભાગથી કરવામાાં આવે
છે . પરીબળો નીચે મુજબ છે .
• તે વીસ્તાર માાં સળાંગ પાાંચ દિવસ સુધી વરસાિ નો અભાવ
• 850 hpa અને તેથી નીચેના લેવલ માાં એન્ટી સાયક્લોન સર્ક્ુલ
ુ ેશન ની રચના
• વોટર વેપર સેટેલાઈટ ઈમેજ માાં ભેજ નો ઘટાડો થવો.

