जिमन वापर िवतरण
भूमी उपयोिगता वग करण (Land Capability Classification)
जे गुणधम जिमनीची उ पादन
िनरिनराळया गुणधम या

मता ठरिव यास कारणीभूत होतात ते ल ात घेऊन यानुसार

े ाचे योजनाब द वग करण करणे यास जिमनीचे

मतेनुसार कवा

उपयोिगतेनुसार वग करण असे हणतात. जिमनीची वगवारी मु यत: खालील तीन मु ांवर अवलंबून
असते.
1) जिमनीची अंगभुत वैिश

-े

याम ये जिमनीचे मुळ घटक रंग, पोत, घडण, घटृ पणा, िझरपकता, स छ ता, जिमनीची खोली व
अिभि या इ.बाब चा िवचार होतो.
2) जिमनीची बाहय वैिश टयेअ) उतार (ब) धूप
3) हवामान- भूिम उपयोिगता वग करण (Land Capability Classes)
भूिम उपयोग

मता वग करण शेती या उपयु तते या

टीने केले जाते. जिमनीचे वग करण करतांना

वग-1 ते 8 भाग पडतात. वग 1 ते 4 शेतीस उपयु त असतात व वग 5 ते 7 या जिमनी िबगर शेतीस
हणजे कुरण िवकास व वन िवकास इ यािदस उपयु त असतात. वग-8

या जिमनी वरील

उपयेागसाठी उपयु त नाहीत. परं तु व य पशं◌ुकिरता, मनोरं जन इ. साठी उपयोग होऊ शकतो. भूिम
उपयोिगता वग चा तपशील खालील माणे.
वग-1 (Class-I)
या वग तील जिमनी 100 से.मी. पे ा जा त खोली या, 0 ते 1 ट के उतारा या,उ म िनच-या या,
किचत धूपी या असून शेतीसाठी सव कृ ट असतात. मृद व जलसंधारणा या सा या व सुलभ मशागत
प दतीचा अवलंब क न अशा जिमनी लागवडीस यो य ठरतात. कोण याही

कारची लागवड यात

करता येते. मृद स ह ण नकाशात या जिमनी िहर या रं गाने दशिवले या असतात.
वग-2 (Class-II)
या वग तील जिमनी 50 ते 100 से.मी. खोली या, उतार 1 ते 3 ट के, िनचरा म यम ते अ प, धूपीचे
माण अ प ते म यम असते. लागवडीसाठी चांगली जमीन असून कांही जुजबी उपचार क न जमीन
कोण याही लागवडीखाली आणता येते. मृद स ह ण नकाशात या जिमनी िपवळया रं गाने दशिवले या
असतात.
वग-3 (Class-III)
या वग तील जिमनीची खोली 25 ते 50 से.मी. असून 1 ते 3 ट के व 3 ते 5 ट के उतारा या, म यम
िनच-या या, अ प ते म यम धूपी या असतात. या जिमनी या उपयोगास जा त मय दा असतात. परं तु
मृद व जलसंधारणा या कायम व पी अिभयांि की उपाययोजना क न या जिमनी लागवडीखाली
आणता येतात. अशी जमीन मृद स ह ण नकाशावर लाल रं गाने दशिव या असतात.
वग-4 (Class-IV)

या वग तील जिमनी हल या पोता या, भरड, 7.5 ते 25 से.मी. खोली या, 3 ते 5 ट के कवा 5 ते 8
ट के उतारा या व जा त धूपी या असतात. या जिमनीची उपयोिगता

मता अ यंत मय िदत असते.

तसेच यांचा उपयोग फ त ठरािवक कार या हं गामातील लागवडीसाठीच करता येतो. या जिमनीत
मृद संधारण कामे करणे ज रीचे असते. या कार या जिमनी नकाशावर िनळया रं गाने दशिवले या
असतात.
वग-5 (Class-V)
या वग तील जिमनी ओलसर व दगडयु त असतात. या जिमनी हल या पोता या, मातीचा अंश कमी
असले या असून उतार व धूप जा त असते. या कोण याही

कार या लागवडीसाठी उपयु त ठरत

नाहीत. काही मय दे पयत या जिमनी कुरणे व वनीकरणासाठी यो य ठरतात. अशा जिमनी गडद
िहर या रं गाने नकाशावर दशिव या असतात.
वग-6 (Class-VI)
अ यंत उतारा या मुरमाड, खडकाळ व एकदम

◌ु क कवा ओलसर अशा

कार या या जिमनी

असतात. वनीकरण कवा कुरणासाठी अशा जिमन चा मय िदत व पात उपयोग होऊ शकतो. अशा
जिमनी नारं गी कवा केशरी रं गाने नकाशावर दशिव या असतात.
वग-7 (Class-VII)
या जिमनी अ यंत खडकाळ, 10 ते 25 ट के उतारा या, अित धूपी या अस याने कमी माणात कुरण
िवकास व मय िदत वन िवकासासाठी उपयोगात येऊ शकतात. अशा जिमनी नकाशावर तांबडया रं गाने
दशिवले या असतात.
वग-8 (Class-VIII)
अ यंत ती

उतारा या, अ यंत किठण व खडबडीत शु क कवा दलदली या अशा या जिमनी

कोण याही कार या लागवडीसाठी, वनीकरणासाठी कवा गुरे चार यासाठी दे खील उपयोगी पडत
नाहीत. फ त व य जीवन संवधन, मनोरं जन, ि डा थाने, पाणलोट

े

संर ण, नागरीकरण,

औदयोिगकरण इ. कारणासाठीच अशा जिमनीचा उपयोग होऊ शकतो. अशा जिमनी नकाशावर
जांभळया रंगाने दशिवले या असतात.
भूिम उपयोिगता उपवग :- (Land Capability Sub-Classes)
जिमनी या िनरिनराळया सम याव न भूिम उपयोग वग करणाचे खालील उपवग पाड यात आले
आहे त.
अ. . जिमनीचीसम या

उपवग

1

अितधूपीचीसम या.

धू(e)

2

पा याची पातळी पृ ठभागालगतअसणे ,अित कमीिनचरा,ओलसर पाणथळजिमनी.

प (w)

3

मुळां या

वाढीसाठी

आव यक

असलेली

खोलीनसणे,

हलका कवाएमदमभारीपोत,दगड गोटे यु तकमीजलधारणश ती.

एकदम

उ (s)

4

जा त काळ कोरडया कवा ओ या असणे,बफ पडणे इ. कवा इतर हवामान सम या.

5

आ ल िव ल ारयु त.

ह (c)
ा(sa)

थम भूिम उपयोग वग िलहू न यापुढे उपवग िलहीला जातो. उदा- वग-6 ची जमीन असेल व ितची
धूपीची सम या असेल तर 'वग-6 धू.' (Class-VIe) असे िलिहतात. एखादया वग या जिमनीत एकापे ा
जा त सम या असतील तर उपवग ची न द एक

केली जाते. उदा- वग-7 या जिमनीस धूपीची व

मुळां या वाढीसाठी आव यक असलेली खोली नाही, या दोन सम या असतील तर 'वग-7 धू.उ '
(Class-VIIes ) अशी न द केली जाते. पाणलोट े ाचा िवकास करताना यातील जिमनीचा वापर या
जिमनी या उपयोिगता

मतेनुसारच केला जावा हे सव ुत आहे . याच माणे जिमनीची धूप िनयंि त

कर यासाठी जे उपचार करावयाचे असतात ते दे खील जिमनीचा
ती ता याव न ठरिवले जातात. मृद स ह णा या आधारे पाणलोट
अिभक प तयार करणे अ यंत आव यक आहे .

कार, खोली, उतार व धूपीची
े

िवकासाचा आकृतीबंध व

