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સૌયાષ્ટ્ર અને ક્ચ્છ વલસ્તાયની જભીનની રાક્ષણીક્ચતાઓ 

સૌયાષ્ટ્ર અને ક્ચ્છ વલસ્તાય ગજુયાત યાજ્મની વિભ દદળાએ આલેર છે. સૌયાષ્ટ્ર વલસ્તાયભાાં 
સયેુન્દ્રનગય, ભોયફી, યાજકોટ, જુનાગઢ, ગીય સોભનાથ, બાલનગય, ફોટાદ, જાભનગય, દેલભભુી દ્વાયકા, 
અભયેરી અને ોયફાંદય નો સભાલેળ થામ છે. જેની સાથે વલળા દયીમા દકનાયો જોડામેર છે. સૌયાષ્ટ્ર 
અને ક્ચ્છ વલસ્તાયની જભીનભાાં ઘણી વલવલધતા જોલા ભે છે. સૌયાષ્ટ્રના ભધ્મ બાગભાાં ઘણા નાના ભોટા 
ડુાંગયો આલેરા હોઇ જભીનની ઉંડાઇ ઓછી જોલા ભે છે. સભગ્ર વલસ્તાયની જભીનની બૌવતક દયસ્થવતનુાં 
લણણન ટૂાંકભાાં આલાભાાં આલેર છે. 

સૌયાષ્ટ્રના ભોટા બાગના વલસ્તાયભાાં વછછયી એટરે કે ૨૫ થી ૭૫ સે.ભી ની ઉંડાઇ અને સાધાયણ 
વછછયી એટરે કે ૫૦ થી ૭૫ સે.ભી ની ઉંડાઇ ધયાલતી જભીન આલેર છે. જ્માયે ક્ચ્છ વલસ્તાયભાાં 
સાધાયણ ઉંડી એટરે કે ૭૫ થી ૧૦૦ સે.ભી ની ઉંડાઇ અને ઊડી જભીન એટરે કે ૧૦૦ થી ૧૫૦ સે.ભી 
ની ઉંડાઇ ધયાલતી જભીન આલેર છે. સૌયાષ્ટ્રના ઉભયીમ વલસ્તાયભાાં વછછયી ઉંડાઇ અને દણક્ષણ 
વલસ્તાયભાાં સાધાયણ વછછયી ઉંડાઇ અને ગીય વલસ્તાયભાાં એક્ચદભ વછછયી ઉંડાઇ ( ૧૦ થી ૨૫ સે.ભી. ) 
લાી જભીન આલેર છે. ક્ચ્છના યણની નજીક આલેર અમકુ વલસ્તાયભાાં ખફૂજ ઉંડાઇ એટરે કે ૧૫૦ 
સે.ભી થી લધાયે ઉંડાઇ ધયાલતી જભીન આલેર છે 

જભીનનુાં ોત પ્રત્મક્ષ કે યોક્ષ યીતે લનસ્વતના વલકાસ સાથે સાંકામેર છે. જભીનના ોતને 
ઘણુાં કયીને ત્રણ બાગભાાં લહચેલાભાાં આલેર છે. એટરેકે કાી- ગોયાળુ અને યેતા. સૌયાષ્ટ્ર વલસ્તાયભાાં 
ભોટાબાગભાાં કાી જભીન આલેર છે અને ક્ચ્છ વલસ્તાયભાાં ગોયાળુ જભીન આલેર છે. 

વનતાય જભીન,ાણી અને હલાન ુપ્રભાણ જાલલા અને જભીન ની અંદયના મુીમાઓની જરુયી 
ભાત્રાભાાં પ્રાણલાય ુ ભલા ફાફતે અસયકાયક છે. સૌયાષ્ટ્ર અને ક્ચ્છ વલસ્તાયભાાં ભોટાબાગભાાં સાયો 
વનતાય ધયાલતી જભીન આલેર છે. અમકુ છુટાછલામા બાગોભાાં લધાયે વનતાય ધયાલતી જભીન ણ 
આલેર છે. 

જભીનનો ભહત્તભ ઉમોગ કયલા ભાટે જભીનની ખાયાળ અને બાસ્સ્ભક્ચતાની જાણકાયી જરુયી છે. 
ખાયાળ અને બાસ્સ્ભક્ચતા જભીનની ગણુલત્તાને અસય કયત ુ ભહત્લનુાં યીફ છે. સૌયાષ્ટ્ર અને ક્ચ્છ 
વલસ્તાયભાાં  ભોટાબાગની જભીનની ખાયાળ ધયાલતી નથી. 
સૌયાષ્ટ્ર અને ક્ચ્છના દયીમાકાાંઠાના વલસ્તાયભાાં ખાયાળ ધયાલતી જભીન છે. ક્ચ્છના યણની નજીક નો 
અમકુ વલસ્તાય, ોયફાંદય અને બાલનગય  જીલ્રાના દયીમાકાાંઠાના અમકુ વલસ્તાયભાાં તીવ્રથી અવતતીવ્ર 
ખાયાળ ધયાલતી જભીન છે. ક્ચ્છના ઉત્તય- વિભ વલસ્તાય અને બાલનગયના દયીમાકાાંઠાના વલસ્તાયભાાં 
સાધાયણ ખાયાળ ધયાલતી જભીન આલેર છે. ક્ચ્છના યણની નજીક આલેર યાજકોટ જીલ્રાના અમકુ 
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વલસ્તાય, જાભનગય, જુનાગઢ, ોયફાંદય, અભયેરી અને બાલનગય જીલ્રાના અમકુ છુટાછલામા 
વલસ્તાયભાાં સહજે  ખાયાળ ધયાલતી જભીનઆલેર છે. 

અભયેરી અને બાલનગય જીલ્રાના અમકુ અંદયના વલસ્તાય તેભજ યાજકોટ, જાભનગય, જુનાગઢ, 
અભયેરી અને બાલનગય જીલ્રાના દયીમાકાાંઠાના વલસ્તાયભાાં અને  ક્ચ્છનાાં વિભ બાગભાાં સાભાન્દ્મ 
બાસ્સ્ભક્ચતા ધયાલતી જભીન આલેર છે. બાલનગય જીલ્રાના બારપ્રદેળભાાં લધાયે બાસ્સ્ભક્ચતા ધયાલતી 
જભીન છે. ોયફાંદય જીલ્રાના દયીમાકાાંઠાના વલસ્તાયભાાં ભધ્મભ બાસ્સ્ભક્ચતા ધયાલતી જભીન આલેર છે. 

ભધ્મ ગજુયાત વલસ્તાયની જભીનની રાક્ષણીક્ચતાઓ 
ભધ્મ ગજુયાતભાાં લડોદયા, છોટા ઉદેયુ, ખેડા, આણાંદ, દાહોદ, ાંચભહાર અને ભહીસાગય 

જીલ્રાનો સભાલેળ થામ છે. આ વલસ્તાયની જભીન ની ઉંડાઇ છીછયા થી લધ ુઉંડાઇ સઘુી વલસ્તયેરી છે. 
છીછયા પ્રકાયની  જભીન લૂણ વલસ્તાયભાાં જોલા ભે છે. જભીનની ોત બાયે થી હરકાાં પ્રકાયની છે. 
જભીન ની વનતાયળદકત  ભધ્મભ થી સાયી તેભજ અમકુ વલસ્તાયભાાં કાાંઇક અંળે લધ ુડતી સાયી જોલા 
ભે છે. જભીન ની ખાયાળ સાઘાયણ થી ભધ્મભ છે. સમરુ  તયપ નાાં વલસ્તાયની જભીનભાાં વતવ્રખાયાળ 
જોલા ભે છે. જીલ્રાલાય જભીનની વલવલધ રાક્ષણણકતાઓ જેલી કે ઉંડાઇ, ોત , વનતાયળસ્ક્ચત, ખાયાળ 
વલગેયે આ મજુફ છે. 

આણાંદ અને ખેડા જીલ્રાભાાં વિભ  તયપ ની જભીન ઉંડા પ્રકાયની છે. જ્માયે લડોદયા અને 
ાંચભહાર જીલ્રા ની હદ ને સ્ળણતા વલસ્તાયભાાં તે લધાયે ઉંડાઇ ધયાલે છે. લડોદયા જીલ્રાની જભીન 
લૂણ વલસ્તાયભાાં છીછયા થી ભધ્મભ ઉંડાઇ ધયાલે છે તે વસલામ નાાં વલસ્તાયભાાં લધાયે ઉંડાઇ ધયાલે છે. 
નભણદા જીલ્રાની હદ તયપનાાં વલસ્તાયભાાં ભધ્મભ છીંછયી થી ભધ્મભ ઉંડાઇ લાી જભીન છે. દાહોદ 
જીલ્રાભાાં છીછયા થી ભધ્મભ ઉડાઇ ધયાલતી જભીન છે. 

આણાંદ, ખેડા જીલ્રાભાાં જભીન ગોયાળુ પ્રકાયની ભધ્મભ  ોત ધયાલે છે. ાંચભહાર લડોદયા 
જીલ્રાની હદ ને જોડતાાં વલસ્તાયભાાં તે હરકી ોત એટરે કે (યેતા) પ્રકાયની છે. ાંચભહાર જીલ્રાભાાં 
બાયે થી ભધ્મભ ોતલાી જભીનની સાથે હરકા ોત ધયાલતી જભીન ણ છે. લડોદયા, દાહોદ 
જીલ્રાભાાં ભહાંદઅંળે બાયેથી ભધ્મભ ોત ધયાલતી જભીન છે અને નભણદા, ાંચભહાર જીલ્રાની હદને 
જોડતાાં વલસ્તાયભાાં હરકા ોત ની (યેતા) જભીન છે. 

આણાંદ, ખેડા, ાંચભહાર, દાહોદ જીલ્રાની જભીન સાયી વનતાયળસ્ક્ચત ધયાલે છે. તે લડોદયા 
જીલ્રાભાાં ભધ્મ ની તેભજ બરુચ જીલ્રાની હદ ને સ્ળણતા વલસ્તાયની જભીન ભધ્મભ સાયા પ્રકાયની 
વનતાયળસ્ક્ચત લાી છે. જ્માયે ફાકીનાાં વલસ્તાયભાાં જભીનની વનતાયળસ્ક્ચત સાયી છે. 

આણાંદ, જીલ્રાનાાં વિભ વલસ્તાયની જભીન ભધ્મભ ખાયાાંળ ધયાલે છે. જ્માયે ઉત્તયીમ વલસ્તાયની 
જભીન  સાઘાયણ ખાયાળ લાી છે. ખાંબાતની ખાડી તયપનાાં વલસ્તાયભાાં ભધ્મભ વતવ્ર ખાયાળ લાી 
જભીન છે. ફાકીના વલસ્તાયભાાં જભીનભાાં ખાયાળ જોલા ભતી નથી. ખેડા જીલ્રાભાાં વિભ બાગની 
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જભીન સાભાન્દ્મ થી ભધ્મભ ખાયાળ લાી છે. લડોદયા જીલ્રાભાાં બરૂચ જીલ્રાની હદને સ્ળણતા વલસ્તાય 
તયપ જભીન સાભાન્દ્મ થી ભધ્મભ ખાયાળ ધયાલે છે. સાભાન્દ્મ યીતે જોતાાં લડોદયા, આણાંદ ખેડા, 
ાંચભહાર અને દાહોદ જીલ્રાઓની જભીનભાાં ભોટા બાગે ખાયાળ જોલા ભતી નથી 

દણક્ષણ ગજુયાત વલસ્તાયની જભીનની રાક્ષણીક્ચતાઓ 
દણક્ષણ ગજુયાતભાાં બરુચ, નભણદા, સયુત, તાી, નલસાયી, લરસાડ અને ડાાંગ જીલ્રાનો સભાલેળ 

થામ છે. આ વલસ્તાયની જભીન ભહાંદ અંળે બાયે ોતલાી, ઉંડી, સાયી થી ભધ્મભ વનતાયળસ્ક્ચત ધયાલે 
છે. જભીનભાાં સાધાયણ અમ્રતા અને સાભાન્દ્મ ખાયાળ છે. અને વિભ તયપ સમરુ વલસ્તાય તયપ નાાં 
વલસ્તાયની જભીન પ્રફ ખાયાળ ધયાલે છે. જભીન ની વલવલધ રાક્ષણણકતાઓ જેલી કે ઉંડાઇ, ોત, 
વનતાયળસ્ક્ચત, ખાયાળ વલસ્તાય જીલ્રાલાય આ મજુફ છે. 

દણક્ષણ ગજુયાતભાાં જભીનની ઉંડાઇ વિભ વલબાગના વલસ્તાયોભાાં ભહત્તભ ઉંડાઇ ની સાથે ભધ્મભ 
ઉંડાઇ તેભજ લૂણ વલસ્તાયભાાં ભોટે બાગે છીછયી ઉંડાઇ ધયાલે છે. જ્માયે અમકુ વલસ્તાયભાાં ભધ્મભ છીછયી 
ઉંડાઇ ધયાલતી જભીન જોલા ભે છે. 

બરુચ, સયુત, નલસાયી અને લરસાડ જીલ્રાભાાં ભોટા બાગે ઘણી ઉંડી પ્રકાયની જભીન જોલા ભે 
છે. સાથે સાથે ભધ્મભ ઉંડી પ્રકાયની જભીન ણ બરુચ, લડોદયા અને સયુત જીલ્રાની હદ ને જોડતાાં 
વલસ્તાયભાાં તેભજ લરસાડ જીલ્રાની દણક્ષણે કેટરાક વલસ્તાયભાાં જોલા ભે છે. જ્માયે બરુચ, સયુત અને 
લરસાડ જીલ્રાનાાં લૂણ બાગભાાં છીછયી ઉંડાઇ ધયાલતી જભીન છે. નભણદા, તાી જીલ્રાભાાં સાભાન્દ્મ યીતે 
છીછયા પ્રકાયની જભીન ની સાથે ઘણી ઉંડી પ્રકાયની જભીન છે. જ્માયે ડાાંગ જીલ્રાભાાં છીછયી ઉંડાઇ 
ધયાલતી જભીન છે. 

બરુચ, નભણદા, સયુત, તાી, નલસાયી, લરસાડ જીલ્રાના વલસ્તાયભાાં જભીન ભોટા બાગે બાયે 
ોતલાી (કાી જભીન) છે. લરસાડ જીલ્રાભાાં લૂણ વલબાગભાાં ભધ્મભ પ્રતલાી (ગોયાડુ જભીન) 
જભીન જોલા ભે છે. જ્માયે નભણદા જીલ્રાની ઉત્તયે લડોદયા જીલ્રાની હદ ને જોડતા વલસ્તાયભાાં હરકાાં 
ોત લાી (યેતા) જભીન છે. 

બરુચ, સયુત, નલસાયી અને લરસાડ જીલ્રાનાાં વિભ વલસ્તાયભાાં ભહાંદ અંળે ભધ્મભ સાયા 
પ્રકાયની વનતાયળસ્ક્ચત લાી જભીન છે. જ્માયે વિભભાાં જ સમરુ તયપ ના વલસ્તાયભાાં જભીન નફી 
વનતાયળસ્ક્ચત ધયાલે છે. સદય જીલ્રાનાાં લૂણ વલબાગભાાં જભીન સાયી વનતાયળસ્ક્ચત ધયાલે છે. નભણદા અને 
તાી જીલ્રાભાાં જભીન નાાં ભોટા બાગનાાં વલસ્તાય તેભજ ડાાંગ જીલ્રાનાાં વલસ્તાયની સભગ્ર જભીનની 
વનતાયળસ્ક્ચત સાયી જોલા ભે છે. 

દણક્ષણ ગજુયાતનાાં બરુચ, સયુત, નલસાયી, લરસાડ જીલ્રાનાાં શ્ર્ચચભ બાગની જભીન જે સમરુ 
વલસ્તાયની આસાસ છે. તેલા વલસ્તાયની જભીન સાભાન્દ્મ વતવ્ર થી વતવ્ર ખાયાળ ધયાલે છે. બરુચ, સયુત 
જીલ્રાભાાં જભીનભાાં ઓછી ખાયાળથી ભધ્મભ ખાયાળ જોલા ભે છે જ્માયે સમરુ તયપનાાં વલસ્તાયોની 



ગજુયાતની જભીનની રાક્ષણણકતાઓ  www.shikshanjagat.in 

Downloaded From   www.shikshanjagat.in 

 

જભીનભાાં વતવ્ર ખાયાળ છે. સમરુ તયપ નાાં નલસાયી, લરસાડ, જીલ્રાનાાં વલસ્તાયોની જભીનભાાં અવત વતવ્ર 
ખાયાળ જોલા ભે છે. 

ઉત્તય ગજુયાતની જભીનની રાક્ષણીક્ચતાઓ 
ગજુયાત યાજ્મના ફનાસકાાંઠા, ાટણ, ભહસેાણા, સાફયકાાંઠા, અયલલ્રી, ગાાંધીનગય અને 

અભદાલાદ(ઉત્તયનો બાગ) જીલ્રાઓ ઉત્તય ગજુયાત પ્રદેળભાાં સભાલેર છે. 
આ પ્રદેળના ભોટા બાગના વલસ્તાયભાાં 'ઘણી ઉંડી' જભીન આલેર છે. અભદાલાદ તથા ાટણ જીલ્રાના 
થોડાક વલસ્તાયભાાં 'ઉંડી' જભીન આલેર છે. ાટણ અને અભદાલાદ જીલ્રાના થોડાક વલસ્તાયભાાં તથા 
સાફયકાાંઠા જીલ્રાના ઉત્તય લૂણના વલસ્તાયભાાં 'ભધ્મભ ઉંડી' જભીન આલેર છે. પ્રદેળના ઉત્તય-લૂણ 
વલસ્તાયભાાં (સાફયકાાંઠા જીલ્રો) અને દણક્ષણ- વિભ (અભદાલાદ જીલ્રો) ના થોડા ઘણા વલસ્તાય ભાાં 
'છીછયી' થી 'ઘણી છીછયી' જભીન આલેર છે. પ્રદેળ ના ઉત્તય-લૂણ (ફનાસકાાંઠા અને સાફયકાઠા જીલ્રો) 
અને દણક્ષણ- વિભ વલસ્તાય (અભદાલાદ જીલ્રો) ના થોડા વલસ્તાયભાાં ખડકા જભીન જોલા ભે છે.  
આ પ્રદેળની ભોટા બાગની જભીનનુાં ોત 'ગોયાડુ' છે. દણક્ષણ - વિભ બાગ (અભદાલાદ જીલ્રાભાાં) ના 
થોડાક વલસ્તાયભાાં કાી જભીન આલેર છે . પ્રદેળના ઉત્તય બાગભાાં (ફનાસકાાંઠા જીલ્રાભાાં) થોડા 
વલસ્તાયભાાં 'યેતા' જભીન આલેર છે  
આ પ્રદેળના ભોટા બાગના વલસ્તાયભાાં 'સાયો'  વનતાય ધયાલતી જભીન આલેર છે. પ્રદેળના ભદમ 
બાગભાાં (ભહસેાણા, સાફયકાાંઠા અને ગાાંધીનગય જીલ્રાને જોડતો વલસ્તાય) અને ફનાસકાાંઠા જીલ્રાનો 
લૂણ બાગ અને અભદાલાદ જીલ્રાનો શ્ર્ચચભ બાગ ના થોડાક વલસ્તાયભાાં  'થોડીક  લધ ુડતી વનતાય 
ધયાલતી જભીન આલેર છે. પ્રદેળના દણક્ષણ બાગભાાં(અભદાલાદ અને સયેુન્દ્રનગય  જીલ્રાને જોડતો 
વલસ્તાય) અને વિભ બાગ (ાટણ જીલ્રો) ના ધણા થોડા વલસ્તાયભાાં  'ભધ્મભ' વનતાય ધયાલતી જભીન 
આલેર છે. 
અભદાલાદ જીલ્રાના ભધ્મ બાગના થોડા વલસ્તાયભાાં 'સાધાયણ' ખાયાળ લાી જભીન છે.ાટણ જીલ્રાના 
લૂણ બાગ અને ભહસેાણા જીલ્રાના વિભ બાગ, અભદાલાદ જીલ્રાનો દણક્ષણ બાગ અને ફનાળકાાંઠા 
જીલ્રાનો ઉત્તય-વિભ બાગની જભીન 'ભધ્મભ' ખાયાળ ધયાલે છે. ફનાસકાાંઠાના દણક્ષણ - વિભ બાગભાાં 
અને ાટણ જીલ્રાના વિભ બાગભાાં 'તીવ્ર' ખાયાળ ધયાલતી જભીન જોલા ભે છે. અભદાલાદ જીલ્રાના 
દણક્ષણ બાગની ઘણા થોડા વલસ્તાયની જભીન 'અવત તીવ્ર' ખાયાળ ધયાલે છે. આ પ્રદેળ ના ભધ્મ બાગભાાં 
(ાટણ, ભહસેાણા અને અભદાલાદ જીલ્રાભાાં) 'સાધાયણ' બાસ્સ્ભક્ચતા જોલા ભે છે. પ્રદેળના વિભ 
બાગભાાં (ફનાસકાાંઠા, ાટણ અને અભદાલાદ જીલ્રાભાાં) 'ભધ્મભ' થી 'તીવ્ર' બાસ્સ્ભક્ચતા ધયાલતી જભીન 
છે. 
 


