
            ఆంధ్రప్రదశే్ భూగోళ శాస్్తరం (గ్ూూ ప్స్ ,SI ,కానిస్టేబుల్ మరియు ఇతర ప్రకీ్షలకు)  

 

AP Geography |   Adda247 Telugu    |       www.careerpower.in |        Adda247 App 

 

ఆంధ్రప్రదేశ్్- శీతోష్ణస్థితి 

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆయన రేఖామండలంలో ఉంద.ి అందువలల  ఉష్ణమండల లేదా ఆయనరేఖా మండలం 

శీతోష్ణస్థితిని కలిగి ఉంట ంది. భారతదేశం మాదిరిగానే ఈ రాష్్రం శీతోష్ణస్థితి రుతుప్వనాలప ై ఆధారప్డి 
ఉంద.ి కాబటట్  ఆంధ్రప్రదేశ్ శీతోష్్స్థ్తిని సాధారణంగా ఆయన రేఖామండల రుతుప్వన శీతోష్ణస్థితి అంటారు. 

భారత వాతావరణ శాఖ స్తంవత్ర కాలానిి 4 భాగాలుగా విభజంచంద.ి అవి: 

1. శీతాకాలం (జనవరి నుంచి ఫథబరవరి) 
2. వేసవికాలం (మారిి నుంచి జూన్ మధ్య వరకు) 
3. న ైరుతి రుతుప్వనకాలం/వరాా కాలం (జూన్ మధ్య నుంచి స్ ప ్ంబరు వరకు) 
4. ఈశానయ రుతుప్వనకాలం/ తిరోగమన న ైరుతి రుతుప్వనకాలం (అకట్ బరు నుంచి డిస్ ంబరు 

వరకు) 

1.శీతాకాలం: 

డిస్ ంబరు చివర ినాటటకి రాష్్రం మొతతం చలలబడి జనవర,ి ఫథబరవరి న లలోల  ఉష్ట్ గరతలు చాలా తకుువగా 
ఉంటాయి. 

•  ఈ రుతువులో పొ డి వాతావరణం న లకొని ఉంట ంది. 
•  అనంతప్ురం, చితతత రు జిలాల లు మిగతా జిలాల ల కంట ేతకుువ ఉపట్ గరతతో ఉంటాయి. ఈ జిలాల లు 

మ ైసూరు పీఠభూమిని ఆనుకుని ఉండటమే దీనికి కారణం. 

•  ఈ కాలంలో అతయలప ఉపట్ గరత విశాఖ జిలాల లోని లంబస్థంగిలో -2°C ఉష్టణ గరత నమోదు 
అవుతుంది. 

•  కటసాత  పరా ంతం అంతటా రాతుర లోల  మంచు బాగా కురుసుత ంది. 
• ఉష్టణ గరత విలోమం (Temperature Inversion) వలల  కొనిిరోజులు ఉదయం వేళలోల  దట్మ ైన 

పొ గమంచు కురుసుత ంది. 
• ఈ కాలంలో కటసాత  జిలాల ల కంటే రాయలస్ీమ జిలాల లోల  చలి ఎకుువగా ఉంట ంది. ఎందుకంట ేఇవి 

సముదరా నికి దూరంగా ఉనాియి కాబటట్ . 
•  మారిి తరాాత ఎండలు ముదిరి గరరష్ుతాప్ం మొదలవుతుంది. 

2.వేస్తవికాలం: 
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ఆంధ్రప్రదేశ్్లో వేస్తవి కాలం. 

•  గరిష్్ ఉష్టణ గరత 'మే'లో నమోదు అవుతుంది. 
•  ఈ సమయంలో గుంటూరు జిలాల లోని ర ంటచింతలలో 45°C ప ైన ఉష్ట్ గరతలు నమోదు 

అవుతాయి. మ ైసూరు పీఠభూమికి ఆనుకొని ఉని చితతత రు, అనంతప్ురం జిలాల లు ఇతర 

పరా ంతాల కంటే మరింత చలల గా ఉంటాయి. 

•  చితతత రు జిలాల లోని హారిిలీ హిల్ి్ వేసవి విడిద ికేందరం. 

•  మే న ల ర ండు, మూడు వారాలోల  రాష్్రమంతటా వడగాలులు వీసాత యి. 

•  ఈ రుతువులో సంవహన ప్రకిరయ అధికంగా జరగడం వలల  కుయములోనింబస్ మేఘాలు ఏరపడి 
ఉరుములు, మ రుప్ులు, వడగళలతో కూడిన సంవహన వరాప్ు జలుల లు ప్డతాయి.వేసవిలో 
అతయధిక సగట  31.5°C, అతయలప సగట  ఉష్టణ గరత 18°C ఉంట ంది. 

• రాష్్ర సరాసర ిఉష్ట్ గరత 27°C 

• వేసవిలో ఆంధ్రపరా ంతంలో రుతుప్వనాలు రాకముందు ప్డే జలుల లను మామిడి జలుల లు లేదా 
మాయంగోష్వర్ి్ లేదా తొలకరి జలుల లు లేదా ఏరువాక జలుల లు అని పథలుసాత రు. 

•  విశాఖప్టిం, మచిలిప్టిం, కాకినాడ పరా ంతాలోల  సముదరం ప్రభావం వలల  తకుువ ఉష్ట్ గరతలు 
ఉంటాయి. 

•  ఆంధ్రప్రదేశ్ సగట  వరతపాతం 960 మిలీల మీటరుల  

3.న ైరుతి రుతుప్వనకాలం/ వరాా కాలం 

• జూన్ మధ్య నుంచి పరా రంభమ ై స్ ప ్ంబరు చివర ివరకు వరాా కాలం ఉంట ంద.ి 

•  న ైరుతి రుతుప్వనాల వలల  ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉతతర పరా ంతంలో 80 స్ ం.మీ., దక్షిణ పరా ంతంలో 40 స్ ం.మీ. 

వరాపాతం ఉంట ంది. పరా ంతాల వారరగా చూస్తత  కటసాత  తీరం సగట  65.1 స్ ం.మీ., రాయలస్ీమలో 
46.3 స్ ం.మీ. వరాపాతం నమోదవుతుంది. 

•  జూన్ ర ందో  వారంలో న ైరుతి రుతుప్వనాలు రాష్్రంలోకి ప్రవేశిసాత యి. 

•  న ైరుతి రుతుప్వనాల వలల  కటసాత , రాయలస్ీమ పరా ంతాల కంట ేతెలంగాణలో అధిక వరాపాతం 

ప్డుతుంద.ి 

•  న ైరుతి రుతుప్వననాల కాలంలో వరాా ల పరా రంభంలో మబుులు, వరాం వలల  ప్గటట ఉష్టణ గరత కొంత 

తగుు తుంది. కానీ వరాంలేని రోజులోల  సూరయరశిి కారణంగా వేడిగాలిలో తేమ అధికంగా ఉండటం వలల  
ఎకుువగా చెమట ప్డుతుంది. 

4.ఈశానయ రుతుప్వన కాలం/ తిరోగ్మన న ైరుతి రుతుప్వనకాలం 
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అకట్ బరు వరాా కాలానికి, శీతాకాలానికి మధ్య వారధిలా ఉండి సంధిమాసంలా ఉంట ందని చెప్పవచుి. 

అధిక ఉపట్ గరత, అధిక తేమ కారణంగా వాతావరణం ఉకుపట తగా ఉంట ంది. దీనిి సాధారణంగా 'అక్షోబరు 
వేడిమి' (October Heat) అని అంటారు. 

•  ఈశానయ రుతుప్వనాల వలల  కూడా కొదిిపాటట వరాం ప్డుతుంది. ఉతతర పరా ంతాల కంటే దక్షిణ 

పరా ంతాలోల  ఎకుువ వరాం కురుసుత ంది. 
•  అకట్ బరు నుంచి డిస్ ంబరు మధ్య వీచ ేఈశానయ రుతుప్వనాల వలల  సాధారణ వరాపాతం 224 

మి.మీ. నమోదు అవుతుంది. 
•  ఈ కాలంలో బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండాలు ఏరపడి దక్షిణ కటసాత  జిలాల లకు (న లూల రు,ప్రకాశం) 

ఎకుువ నష్్ం జరుగుతుంది. 
•  వ ైరుతి రుతుప్వనాల వలల  అధిక వరాపాతం ప్డే జిలాల  ప్శిిమ గోదావరి. ఈశానయ రుతుప్వనాల 

వలల  అధిక వరాపాతం ప్డే జిలాల  తతరుప గోదావరి. 

•  న ైరుతి రుతుప్వనాల వలల  అలప వరాపాతం ప్డే జిలాల లు న లూల రు, అనంతప్ురం. 

• . ఈశానయ రుతుప్వనాల వలల  అలప వరాపాతం ప్డే జిలాల లు కరనిలు, అనంతప్ురం. 

•  స్తగ్టు అధిక వారిాక వరాపాతం ప్శ్చిమ గోదావరిలో, అలప వరాపాతం అనంతప్ురంలో నమోదు 
అవుతుంది. 

మరనిిి ముఖాయంశాలు: 

• రాజసాి న్లోని జ ైసలీిర్్ తరాాత అతి తకుువ వరాపాతం (560 మి.మీ. కంట)ే నమోదు 

అయియయ పరా ంతం అనంతప్ురం. ఇది భారత్లోనే ర ందో  సా్ నంలో ఉంద.ి 

•  జుల ైలో కటసాత  ఆంధరా , తెలంగాణలో అధిక వరాం ప్డుతుంది. 
•  స్ ప ్ంబరులో దక్షిణ తెలంగాణ, ఆగేియ పరా ంతంలో అధిక వరాం ప్డుతుంది. అకట్ బరులో 

చితతత రులో అధిక వరాపాతం కురుసుత ంది. 
•  నవంబరులో న లూల రు, గుంటూరులో వరాా లు ప్డతాయి. 

రాషే్ర స్తగ్టు వరాపాతం 896 మి.మీ. 

న ైరుతి రుతుప్వనాల వలల  602 మి.మీ. 

ఈశానయ రుతుప్వనాలు వలల . 203 మి.మీ 
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వేసవి కాలం 73 మి.మీ. 

శీతాకాలం 18 మి.మీ. 

మొత్ం 896 మి.మీ. 

• ఆంధ్రప్రదేశ్లో ర ండు రకాల శీతోష్ణస్థితి మండలాలు ఉనాియని తెలిపథంది కొప పన్. 

అవి: 

1. ఆయన రేఖా వరాపాత పరా ంతం (Tropical Rainy-A) 

2.శుష్ు పరా ంతం (Dry- B) 

•  శుష్ు పరా ంతం కడప్ నుంచి ఉతతరాన నల్ు ండ వరకు, ప్డమర బళాల రి నుంచి తతరుపన 

ఉదయగిరి వరకు వాయపథంచి ఉంద.ి 

•  మిగిలిన పరా ంతంమంతా మొదటట రకానికి చెందింద.ి 

వరదలు 

•  కురవాలిిన సాధారణ వరాపాతం కంట ేఅధిక వరాపాతం కురిస్తత  దానిి అతివృష్థ్  అంటారు. 
•  అతివృష్థ్  వలల  వరదలు వసాత యి. 

•  వరదలు సంభవించే పరా ంతం - కొలేల రు, వంశధార, శారదానది పరా ంతాలు; కృష్ాణ , గోదావరి 
పరా ంతాలు. 

•  'ఆంధ్ర దుుఃఖదాయిని' బుడమేరు. (“The Sorrow of Andhra”) 

కరవు కాటకాలు 

•  అనావృష్థ్  మూలంగా కరవులు వసాత యి. 

•  సాధారణ వరాపాతంలో 75% కంట ేతకుువ వరాం కురిస్తత  దానిి కరవు అంటారు. 
•  సాధారణ వరాపాతంలో 50% కంట ేతకుువ వరాం కురిస్తత  దానిి తీవరమ ైన కరవుఅంటారు. 
• అధిక కరవులు సంభవించే పరా ంతం రాయలస్ీమ 

  

http://www.careerpower.in/

