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धुळे

 

नैसिगक पयावरणातील
मानवा ा एकूण अ धा  गरजेपैकी

णजे मृदेतून उपल  होते . मृदेची
इ ादीसाठी मृदाची मािहती असणे

वसायाद्िश संबंधीत आहे. णून
सतत व जा ीत जा  लाभ 
नैसिगक संसाधनाचा वापर क न
पािहजे.  

बीज श  - 
ावना :  

 ाकृितक भूगोलशा ाची
िविवध देशातील मृदेचा अ ास
सुरवाती ा काळात मृदेचा अ ास

ानशासखे ा अ ासाचे पारंपा रक
भूवै ािनक ा  क न देशाचे
 याच शतका ा उ रधात
पाहता अ -धा ा ा मागणीत
वाढत असताना िपकांचा मूळ आधार
मृदा भूगोलशा ाचा िवकास होत
संबंिधत आहे. आदीमानवापासून
मृदेशी संबंिधत आहे. णजेच भूपृ ीय
 पृ ी ा भपृ ावरील माती ा
व िवयोजन होऊन िनमाण होणाया
यां ा मते, "मृदा णजे जीवजंतू
के ए खितब -'भूपृ ा ा वर ा
स ा ा काळातील अितशय
लोकसं ामुळे वाढतती अ ाची

माणावर मृदेचा वापर होत आहे
साधनसंप ी असून ावर अितरेकी
 मानवाने तः ा ाथासाठी
गुणव ा िबघडून ा मृदेची उ ादन
"मृदा भूवनती णजे मृदेची भौितक
 मृदेचा ◌्हास हा मानवी
मृदेचा वरचा थर नाहीसा होणे, 
शेतीचा िवकास करणे श  होत
सागरी पाणी, शेतजमीनीत िश त
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धुळे िज यातील मृदा : एक अ यन 
 

मोरे सोनाली अमर 
संशोधन िव ािथनी 

सारांश  
पयावरणातील मृदा हा एक अ ंत संसाधन णून मृदेचे 

गरजेपैकी ९९% खादय भूपृ ा ा १५ ते ३० सेमी जाडी ा
मृदेची िनिमती ितचे गुणधम , कार , प , मृदेची
असणे आव क ठरते.  जगाितल ब सं  जनता
णून मृदेची पोषण मता व गुणव ा कायम ठेवून
 ा  कर ासाठी मृदा संवंधन अिनवाय बदलून

क न कमीत कमी ससाधनापसुन जा ीत जा

 मृदा वन ती , अ , धा  , भुमी , जल मानव समाज

भूगोलशा ाची मृदा भूगोलशा  ही एक उपशाखा आहे. पृ ी ा
अ ास ीक भूअ ासकांपासून होत अस ाचे
अ ास वणन व ादेिशक प तीतून होत होता. परंतु

पारंपा रक प बदलून वै ािनक पाचे अिध ान
देशाचे काम रिशयन भूवै ािनक " ी. ी डॉकचॉ " यांनी
उ रधात जगाची लोकसं ा चंड वेगाने वाढत गेली

मागणीत वाढ होऊन कृषी उ ादन वाढिव ा साठी य
आधार णून मृदेचा अ ास करणे प ा  बनले
होत गेला. जगातील ८० ट े  लोकसं ा मृदेवर 

आदीमानवापासून तर आधुिनक मानवापयत मानवा ा सं ृ ती
भूपृ ीय उपज ा पान मानव मृदेतच वाढतो

माती ा पातळ थराला मुदा णतात. पृ  भागावरील
होणाया माती ा असंघिटत व सु ा कणांना मृदा णतात

जीवजंतू, खिनज व जैिवक पदाथापासून िनमाण झालेली
वर ा सू  माती ा पातळ थराला मृदा िकंवा जमीन णतात

अितशय मह ाची सम ा णून मृदा अवनतीकडे 
अ ाची मागणी व कारखा ांना लागणारा क ा 

आहे. यातूनच मृदा अवनती सु  झाली. मृदा एक
अितरेकी भार हा मृदा अवनतीसाठी कारणीभूत ठरतो

ाथासाठी अयो र ा व िन ाळजीपणे मुदेचा अितवापर
उ ादन मता कमी होते यास मृदा व अपनती िकंवा
भौितक, रासायिनक व जैिवक गुणव ा िबघडणे होय

मानवी िन ाळजीपणा, मृदे ा चुकी ा व अित वापरातून
, मृदेची सुपीकता कमी होऊन ती नापीक होणे या
होत नाही. मृदा अवनती हास ामु ाने वृ तोड़

िश त, जिमनीची धूप, वाळवंटीकरन यातून िनमाण होते
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 मह  मोलाचे आहे . 
जाडी ा बाहय रातून 
मृदेची िवकास सुपीकता 
जनता मृदेवर आधारीत 

ठेवून मृदेवासून िदघकाळ 
बदलून आव क तेवढा 

जा  उपयोगीत िमळवीली 

समाज. 

पृ ी ा पृ भागावरील 
अस ाचे िदसून येते. अगदी 

परंतु १९ ा शतकात या 
अिध ान देशाचे काम रिशयन 

यांनी केल. 
गेली याचे प रणाम प 

य  झाले कृषी उ ादने 
बनले. यातूनच आधुिनक 
 आधारीत वसायाशी 

सं ृ ती व स तेचा िवकास 
वाढतो व िवकिसत होतो.  
भागावरील खडकाचे िवघटन 

णतात.  जे.एस. नोफी 
झालेली ाकृितक व ू असते. 

णतात.  
 पािहले जाते. वाढती 
 माल यासाठी मो ा 
एक मह ाची नैसिगक 

ठरतो आहे.  
अितवापर के ाने मृदेची 

िकंवा मृदा हास णतात. 
होय".  

वापरातून होत आहे. यामुळे 
या गो ी होतात. या मृदेत 

वृ तोड़, चुकीची शेती प ती, 
होते.  
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 एकूण सहभाग मृदा 
प रणामकारक घटका ा ८५% 
२८ % इतका होतो . महारा
कृषीचा वाटा १०.९% आहे. २०११
५२.७% वाटा आहे. महारा ात 
आहे. ानुसार महारा ाचा दुसरा
५५% लोकसं ा राहते. ापैकी
 महारा  रा ाकडे एकूण
जिमनीवर  िपके घेतली 
उपल  जिमनीचा अिधकािधक
आहे. महारा  शासनाने याक रता
 
अ ास े  (Study Area) : 
 ुत संशोधनासाठी सां ृ ितक
केलेली औगोिलक हि ने मह ा ा
महारा  रा ाचा वाय  सीमावती
उ र आिण ७३° ४७' पूव ते
रा ाचे सूरत, भडोच िज े उ रेस
िज ा व दि णेस नािसक िज ा
डोगंराळ असला तरी म भाग
िज याचे े फळ रा ा ा े फळा ा
आहे. िज ा काहीसा डोगंराळ
सवसाधारण पणे तीन कार आढळतात
आिण काळी कसदार जमीन. 
बाजूस नदीचे १६ िक. मी. पयत
उपनदयांची झीज के ामुळे ाम े
अडथळे ठरतात. गाळमैदानावर
अनेक िठकाणी िभ ी आहेत. िज ाचे
से. आहे. वषाचे कमाल तापमान
जंगलसंप ीसाठी िस  असून
राखीव आिण बाकीचे खाजगी 
काटेरी झुडूपे आढळतात.  
 िज ा ा डोगंराळ पामुळे
आहे. अ ाणी सार ा डोगंराळ
जलिसंचनाखालील जमीन ब तांशी
१०.६% जमीन िन पयोगी असून
कूरणे आावळताल. अदयापही शेतीचा
संशोधनाची उि  :  
1) धुळे िज यातील ाकृितक 
२) धुळे िज ातील मृदा े ा ा
३) धुळे िज ातील शेतीसाठी 
सहसंबंध अ ासणे.   
४) धुळे िज ातील सुधारीत कृषी
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    हासाम े पाणी व वा ाचा सहभाग जा
% इतका आहे. पा ामुळे होणारा मृदा    हास हा ५६

महारा  रा ात मु  वसाय शेतीचा आहे. रा ा ा
२०११ ा जनगणनेनुसार कृषी व सल  े ाचा रा ातील

 एकूण शेती पैकी ५६% पे ा जा  े  केवळ िन ळ
दुसरा मांक लागतो. महारा  २०११ ा जनगणनेनुसार

ापैकी ८५% लोकसं ेची उपजीिवका शेतीवर अवलंबून
एकूण ३०७ लाख हे र जमीन असून ापैकी एक

 जातात णजे उव रत जमीन िबगर कृिष वापराखाली
अिधकािधक वापर कर ा ा ीकोनातून जिमनीची धूप 

याक रता तं  मृदासंधारण िवभाग थापन केला आहे. 

(Study Area) :  
सां ृ ितक, सामािजक, ऐितहािसक आिण पुरात ीय

मह ा ा असले ा खा ेशतील धुळे िज ा देशाची
सीमावती िज ा े फळ १३,१४३ चौ िक.मी. िव ार

ते ७१ ११' पूव या दर ान याचा नैऋ ेस पि मेस
उ रेस म  देश रा ाचा नेमाड िज ा, पूवस

िज ा हे आहेत िज या ा उ र व दि ण सीमांवरील
भाग तापी नदी ा खो यात मोडत अस ामुळे 

े फळा ा ४.१०% असून लोकसं ा रा ा ा
डोगंराळ असून ात डोगरां ा दोन मुख मािलका आहेत

आढळतात १) रेताड भुसभूसीत जमीन २) काळी म म
. काळी कसदार जमीन सवात सुपीक असून ती
पयत आढळते. तापी नदीचे खोरे गाळाने तयार

ाम े घळया पड ा आहेत. अशा कार ा घळया
गाळमैदानावर डोकावणाया टेक ा उव रत कार ा असा ात

िज ाचे हवामान िवषम असून वािषक सरासरी तापमानक ा
तापमान तुमारे ४५° से. असून ते मे मिह ात आढळून
असून जंगला खालील जिमनीचे े  सुमारे ३६.६७% आहे

 आहे. धुळे, सा ी , िपंपळनेर या जवळ ा देशात

पामुळे लागवडी खालील े  एकूण े  केवळ
डोगंराळ तालु ात लागवडी खालील े ाची ट े वारी 

ब तांशी तापी व पांझरा या न ां ा खो ात आहे
असून २ जमीन लागवळी यो  असून पड़ीक आहे ३

शेतीचा भर अ िपकावरच आहे . 

 घटकांचा अिभ े ीय अ ास करणे  
े ा ा िवतरणाचा व पज ाचे िवतरणाचा अ ास करणे

 आव क भू - पयावरण व नैसिगक घटकांचा लोकसं ेशी

कृषी प तीने मृदा संधारणाचा अ ास करणे  
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जा  असून तो एकूण 
५६% तर वा ामुळे तो 

रा ा ा थूल उ ात ा 
रा ातील एकून रोजगारात 

िन ळ लागवडीखालील 
जनगणनेनुसार ामीण भागात 

अवलंबून आहे.  
एक १७३.६८ लाख हे र 
वापराखाली आहे. ामुळे 

 मयािदत ठेवणे गरजेचे 
 

पुरात ीय, पदेशाची िनवड 
देशाची िनवड केलेली आहे . 
िव ार २० ३८ उ. ते २२ ३' 
पि मेस व वाय ेस गुजरात 

पूवस महारा ाचा जळगाव 
सीमांवरील बराचसा भाग 

 काहीसा सपाट आहे. 
रा ा ा लोकसं े ा ३.२% 

आहेत. िज ात जमीनीचे 
म म कारची जमीन 

ती तापी नदी ा दो ी 
तयार झाले असून अनेक 
घळया वाहतुकी ा ीने 

असा ात. उ र भागातही 
तापमानक ा सुमारे ११ 

आढळून येते. धुळे िज ा 
आहे. ापैकी ८३.२५% 

देशात गवताळ कूरणे व 

केवळ ४५% इतके कमी 
 ८% इतकी खाली येते. 

आहे. िज ातील सुपीक 
३.८३% भागात गवताचा 

करणे  
लोकसं ेशी असणारा 
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५) मृदा संवधनासाठी उपाय योजना
६) मृदाची मा ा तपासुन िपक व
७) सामाजीक वनीकरण व वृ संवधनासाठी
८) जमीनीची मा ा ओळखुण तशा
९) वनचराई भागात अशा वृ ाची
 
मािहती संकलन ोत :  
१) सदर संशोधनासाठी उपल
असून ती ाथिमक व द म पात
पडीक जिमिनचा अहवाल गाळा
देऊन ावला ारे  ा
२) तर दु म पाची मािहती
िठकाना न घेतली जाईल.  
३) पीक उ ादनास अनुकूल माती

ार,खार िकवा आ  (ph) आिण
४) मृदेचे पौि क व थापन व
मोजमाप करणे.  
 
संशोधन प ती :  

ुत शोध बंधासाठी िमळिव ात
आलेखा ा सा ाने केलेले आहे
संधारणाचे िवतरण दाखव ासाठी
िनिमतीची ब घटकीय ितकृती
िनिमती, घटक, हवामान जीव, 
आहे. ाक रता मृदा िनिमतीसाठीचे
मांडले.  
S =f (cl,o,r,p,t) 
s = Soil formation (मृदा िनिमती
f = factor (कारक/घटक)  
cl  = climate (हवामान)  
o  = organism (जीव )  
r = relief (भूउठाव )  
p = parent material (जनक
t = Time 
 
धुळे िज यातील भूमी उपयोग
मािहती संकलनासाठी ाथिमक
 ाथिमक ोताम े 

यां ा शेतातील मातीचे
या नमु ांम े ामु ाने
साठा आहे हे पािहले जाते
िनदशांक यांची तपासणी
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योजना अ ासणे  
व फळबाग लागवड कर ात मागदशन करणे  

वृ संवधनासाठी प रसराचा अ ास करणे.  
तशा कारची िपके लागवड करणे  

वृ ाची िनवड करणे की जेणे क न भटके ाणी व गुरेटोरे

उपल  संशोधन सािह  सां कीय आकडेवारीचा 
पात िमळव ात येईल . ाथिमक पाची मािहती

गाळा क न, तसेच  शेतक यां ा शेती   संदभातील
ा  केली जाईल.  
मािहती ही े  र ा मातीचे परी ण क न 

माती, मृदेची पोत तसेच संभा  िव ेषणे, पोषक त ाची
आिण जनन पातळी िनि त करणे.  

व रासायिनक प तीने दूर क न नमु ात बसत

िमळिव ात आले ा ाथिमक व ि तीय मािहतीचे िव ेषण
आहे. हे िव ेषण कर ासाठी सांिढय प ती 

दाखव ासाठी नकाशा शा ीय प तीचा अवलंब केलेला
ितकृती यांचा सहसंबंध प त ुत संशोधनात वापर ात

, खडक काळ, े , वस ा आिण लोकसं ा याचा
िनिमतीसाठीचे कारक / घटक या फॉ ुला ारे जेनी या

िनिमती)  

जनक खड़क)  

उपयोग कृषी ा पाचा तुलना क अ ास कर ासाठी
ाथिमक व दु म सािह  व साधन साम ीचा अवलंब केला

 नमुना सव ण कर ात येईेल. यासाठी तालुका
मातीचे नमुने तसेच िसंचनासाठी वापर ात येणा या पाणी
ामु ाने न , ुरद व पालाश या मुख िपक पोषक घटकांचा

जाते. ाचबरोबर जिमनीतील िव ा  ार आिण जिमनीचा
तपासणी केली जाते. 
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गुरेटोरे खाणार नाहीत . 

 आधार घे ात येणार 
मािहती ही िज यातील 

संदभातील सम ा जाणून भेटी 

 माती १५ वेगवेग ा 

त ाची कमतरता सामू 

बसत असलेली पौि काची 

िव ेषण िविवध त े व 
 वापरलेली आहे. मृदा 

केलेला आहे. जेनीची मृदा 
वापर ात आली आहे. मृदा 

याचा सहसंबंध काढलेला 
या शा ाने समीकरण 

कर ासाठी आकडेवारी व 
केला जाणार आहे.  

तालुका िनहाय शेतक-
पाणी नमु ाची तपासणी. 
घटकांचा जिमनीत िकती 
जिमनीचा आ  िव  
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 पोयटा, िचकण आठीचे
मॅ ेिशयम, सोिडयम पालाश

 दु म मािहती ोतात 
शेतीचा िचर थायी िवकास
मा मां ा उपायोजन 
िटकिव ासाठी मातीची
जिमनी ा उता या माणे
संशोधन बंध, संशोधन

 वरील मािहती ोतानुसार
सां ीकीय प ती ा 
िव ेषणातुन आलेले िन षाचे
जाईल. 

- ुत संशोधन कर ासाठी 
- अ ास े ातील पीक ा प
Cp = ca/N x 100  
सु ाचे ीकरण -  CP = 
     Ca = अ ास े ातील 'a' 
Area under crop 'a' (a = ‘कोणतेही पीक 
N = Total cropped area in
संशोधनाची ा ी व मयादा

1) सदरील संशोधन हे महारा ातील
पुरते मयािदत आहे.  

2) सदर संशोधन करतांना
ासाठी फार मोठा कालावधी

पािहजे. गांडूळ खत हे आज
यापुढील काळात भर दे ाची

3) संबंधीत संशोधन हे धुळे
अस ाने या संशोधनाचा

4) ाथिमक मािहती िमळिवताना
संदभ व सािह ाचा आढावा 

1) मािजद सेन यांनी ’ ाकृितक
2) खाितब, के.ए यांनी ’कृषी
3) िहरालाल ’ योगा क भूगोल
4) भारताचा भूगोल’ िहमालय
5) कृषी भूगोल’, िव ाभारती
6) घारपुरे, िव ल कृषी भूगोल
7) मृदा भूगोल, ए. बी. सवदी
8) मृदा भूगोल, डॉ काश
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आठीचे शेकडा माण काढले जाते, तसेच  आ  - िव
पालाश व ु रद इ. घटकांक रता पृथः करण केले 

 महारा  शासनाने शेतीिवषयक पंचवािषक  योजनाचा
िवकास घडवून आणणे. शा त शेती साठी रा ीय पाणलोट

 क ण . शेती  प तीत जिमनीची सुिपकता व् उ ादकता
मातीची धुप कमी करणे व अ ांचे नुकसान होऊ न 

उता या माणे बांधबंिद ी क न सवागीण व थापन करणे
संशोधन िनयतकािलके इ ािदंचा वापर केला जाईल.  

ोतानुसार िमळाले ा मािहतीचे वग करण व तािलकाकरण
 साहयाने आकडेवारीचे िव ेषण कर ात येईल. 
िन षाचे आलेख व ानुसार िन षकाढुन   सम ांचा

 खालील माणे सु ांचा वापर केला जाईल.  
पीक ा प काढ ासाठी खालील सु ाचा वापर केला जाईल

CP = पीक ा प (cropping Pattern ]  
'a' िपकाखालील े   

कोणतेही पीक ) in the component areal unit.
Total cropped area in the Component areal unit 

मयादा :  
महारा ातील धुळे िज ा ऐथील पड़ीक, नापीक जमीन

करतांना भौितक सुिपकता बदलणे व िटकवणे अ ंत अवघड
कालावधी लागतो. णून सि य खताचा अिधकािधक

आज उपल  असले ा सेि य खतापैकी एक उ ृ
दे ाची िनतात गरज आहे.  

धुळे िज यातील भौगोिलक, सामािजक, आिथक प र थतीला
संशोधनाचा इतर िज याशी अथा रा ांशी तुलना होऊ शकणार

िमळिवताना संशोधक यथाश ी मयादा ठेव ाचा य
 :  
ाकृितक भूगोल’  . 

कृषी भूगोल’   
भूगोल’ वसंुधरा काशन, गोरखपूर १९९०,   

िहमालय प िशंग हाऊस, मंुबई, चौधरी, शं. रा. िशंदे
िव ाभारती काशन, लातूर, फूले, सुरेश  

भूगोल , िपंपळापूरे प केशन, नागपूर 2000.  
सवदी व पी. एस. कोळेकर, िनराली काशन  

काश सावंत, फड़के काशन. 

Online Available at  www.cmrj.in 

                ISSN No. 2456-1665 

   Page 198 

िव  िनदशांक,कॅ शयम, 
 जाते.  

योजनाचा वापर क न 
पाणलोट  िवकास यां ा 
उ ादकता 
न देणे यासाठी 

करणे. िविवध काशने, वृ , 

तािलकाकरण क न िविवध 
. आकडेवारी ा 

सम ांचा अ ास केला 

जाईल.  

in the component areal unit. 

जमीन, यां ा अ ासा 

अवघड गि  आहे. 
अिधकािधक वापर शेतीत केला 

उ ृ  खत आहे. ावर 

प र थतीला अनुस न 
शकणार नाही. 
य  करेल.  

िशंदे, बा . द. 2000 


