
जिमनीची धूप 

भपूृ ठावरील मातीचे एका जागेव न दुस-या जागेवर थलातंर हणजेच जिमिनची धूप होय. ाणी व 
वन पती याचंी हालचाल तसेच पज य याचंे पिरणाम यामुळे भपूृ ठावरील मातीचे कण एकमेकापंासून 
िवलग होतात. असे हे िवलग झालले ेकण वारा व जिमनीव न पावसाचे वाहणारे पाणी यां या बरोबर 
वाहून नेले जाते व अशा कारे जिमनीची धूप होते. 

धूपेची ि या ही नैस गक ि या आहे. खडकापंासून ऊन, पाऊस, वारा, थंडी, उ णता इ यादी या 
पिरणामामुळे िवदारण ि येने माती तयार होत असते. ही िवदारण ि या अ यंत संथ गतीने होत 
असते. 1 से.मी. जाडीचा मातीचा थर तयार हो यास अनेक वष लागतात. तसेच दाट झाडे झुडप े
याचंेपासून पडणारा पाला पाचोळा साठून कुजून यापासूनही माती तयार होते. वारा, पाऊस 
इ यादीमुळे ही माती एका िठकाणाहून दुस-या िठकाणी वाहून नेली जाते. सखल भागातील माती 
पा या या वाहाबरोबर वाहत जावून दुस-या िठकाणी गाळा या व पात साठते व तेथे उपयु त जमीन 
तयार होते. तर उंच, उतारा या व दाट वन ी या भागातील पाला पाचोळा या सखल भागात येवनू 
साठतो व यापासून माती तयार होवून झालेली धूप भ न िनघते. अशा कारे जोपय त िवदारण व धूप 
या दो ही ि याचंा समतोल साधला जातो तो पय त या एकमेकास पूरक असतात. यास नैस गक धूप 
हणतात व अशी नैस गक धूप ही उपकारक असते. 

परंतु मनु य व अ य ाणी याचंा वावर जिमनीवर वाढ याचे मातीचे कण मोठया माणावर िवलग 
होतात. तसेच शेतीसाठी वगेवगे या कारची मशागत के याने मातीची उपथापालथ होवून ती 
िव कळीत होते. याच माणे चकुी या मशागती या प दतीमुळे जिमनीवर पडणा-या पावसा या व 
जिमनीव न वाहणा-या पा याला अिनबध माग तयार क न िदला जातो, व यामुळे वाहणा-या 
पा याची गती वाढून यातून उज  िनम ण होते. अशा कारे नैस गकिर या होणा-या धूपेला गितवृ दीत 
धूप अस े हणतात. या कारची धूप ही अपायकारक असते. यामुळे ितचा ितबंध आपणास करावयास 
पािहज.े 

धुपीचे कार :- 

खालील माणे धूपीचे कार आहेत. यानंा धूपीचे कार हण यापे ा अितवृ दीत धूपेचे ट प े हणणे 
उिचत ठरेल. कारण एका कारामधून दुस-या काराचा उगम होत असतो. 

उसळी धूप ( लशॅ इरोजन) 

पावसाचे पाणी जिमनीवर जे हा पडते, ते हा फार उंचीव न पडत असते. पावसा या येक थबास 
अ यंत कमी का होईना वजन असते व इत या उंचावर ते अस याने या येक थबाची िविश ट थळ 



उज  असते. पावसाचे थब जिमनीवर पडत असताना ते जिमनी या पृ ठभागावर आघात करतात. या 
आघातामुळे पृ ठभागावरील मातीचे कण िवलग होवून बाजूला पडतात. अशा कारे गितवृ दीत धुपेला 

ारंभ होतो. 

ओघळी धूप (िरल इरोजन) :- 

पावसाचे थब जिमनीवर पड यानंतर उतारा या िदशेने वाहू लागतात. याबरोबरच ते या या आघाताने 
िवलग झालेले मातीचे कण वाहून नेतात. वाहत असताना असे अनेक थब एक  येवून याचंा लहानसा 

वाह तयार होतो. जिमनी या उतारामुळे या वाहास गती िमळून ती सतत वाढत जाते व यामुळे 
भपूृ ठाची आणखी झीज होऊन या लहान लहान वाहा या जागी लहान ओघळ तयार होतात. हा 
धूपेचा दुसरा ट पा झाला. 

चादरी धूप (शीट इरोजन) :- 

अशा कारे पडले या लहान लहान ओघळी एक  येवून याचंा मोठा पाणलोट तयार होतो, यास 
अपधाव (रन ऑफ) हणतात. हे अपधाव पाणी भपूृ ठाव न एखा ा चादरी माणे वाढत जाते व पु हा 
यास जिमनी या उतारामुळे गती ा त होवनू जिमनी या मोठया पृ ठभागाची झीज होऊन ती माती या 

पाणलोटाबरोबर वाहत जाते. 

घळी धूप (गली इरोजन) :- 

भू ठाव न वाहणारा पाणलोट वाहात पिरव तत हो यासाठी माग शोधू लागतो व खोलगट भागात तो 
कि त होवून लागतो. अशा कारे घळीचे शीष (गली हेड) तयार होते. नंतर हे पाणी खोलगट भागाकडे 
वाहू लागते व वाह तयार होतो. यास आजूबाजू या अ य उंच भागावरील पाणलोट यवेनू िमळत 
असतात व वाह िव तारत जातो. वाढ या पाणलोटामुळे व जिमनी या उतारामुळे या वाहाची गती 
वाढून वाहा या तळाची आणखी धूप होत जाते व या िठकाणी घळ तयार होते. 

वाहातील धूप ( ीम बॅक इरोजन) :- 

पा याचा वाह वाहत असताना यात पाणलोट े ाबरोबर सतत वाढ होत जाते व या या तळा या 
उतारामुळे याची गती देखील वाढत जाते. या वाढ या गतीमुळे वाहा या तळाची तसेच या या दो ही 
काठाची आणखी झीज होत जाते, व वाहाची खोली व िव तार दो ही वाढत जातात. 

धूप हो याची कारणे :- हवामान 



हवामाना या धूपकारक घटकामं य,े उ णतामान, वारा व पाऊस या ित ह चा समावशे होतो. 
उ णतामानातील फरकामुळे जिमनीचे आकंुचन व सरण होवूनन मातीचे कण िवलग होतात. गितमान 
वा-या या भपूृ ठाशी होणा-या घषणानेही मातीचे कण िवलग होतात, तर पावसा या थबा या 
आघातामुळे भपूृ ठावरील माती कण िवलग होतात. हे सव िवलग झालेले कण वा-याने व भपूृ ठाव न 
वाहणा-या पावसा या पा याबरोबर वाहून नेले जातात. 

मनु य व ाणी - 

मनु य व ाणी याचंा सतत वापर जिमनीवर होत असतो. माणसां या हालचालीमुळे व जनावरां या 
खुरामुळे जिमनीची झीज होते वव मातीचे िव कळीत कण काही माणात याबरोबर वाहून नेले जातात. 

भरूचना 

जिमनी या उतारामुळे वाहणा-या पा यास गती िमळते. ही गती सतत वाढत असते. यापासून िनम ण 
होणा-या उजमुळे जिमनी या भागाची झीज होते. 

शेती मशागत - 

शेतीसाठी केले या जिमनी या मशागतीमुळे मात ची उलथापालथ होते व माती वाहून जा यास चालना 
िमळते. 

वृ  तोड - 

भपूृ ठावरील वन पतीमुळे भपूृ ठावर एक ंकारच े आ छादन तयार होते व यामुळे पडणा-या 
पावसा या थबा या आघाताची ती ता यात शोषली जाते. परंतु वृ  तोड के यामुळे हे आ छादन न ट 
होवनू धूपेस चालना िमळते. 

जिमनीवरील वन पत या आ छादनामुळे अ य कारेसु दा धूपेस ितबंध होत असतो. एकतर 
वन पत या मुळानंा मातीचे कण घ  ध न ठेवले जातात व सहजासहजी धुपून जावू शकत नाहीत. 
दुसरे हणजे वन पतीमुळे जिमिनत सू म जीव िनम ण होतात . ते लहान लहान निलका जिमनीत 
तयार करीत असतात. यामुळे जिमनीत पाणी शोषले जावनू भपूृ ठावरील पाणलोट कमी होतो व धुपेस 
काही माणात आळा बसतो. 

धूपेचे पिरणाम :- 

मातीचा नाश : 



जिमनी या पृ ठभागावर वर या तरातच िपकानंा पोषक अ याचंा साठा असतो. हा वररचा तरच 
धुपेने वाहून गे यामुळे जिमनीची उ पादकता कमी होते व याचा िवपरीत पिरणम शेती या उ पादनावर 
होतो. 

रेती, दगड, गोटेइ या दचा साठा : 

वर या भागातील कवा ड गर उतारावरील जिमन ची धूप होवून यातील मु म, रेती, दगड, गोटे 
इ यािद वाहाबरोबर वाहत येवून सखल भागातील सुिपक जिमनीवर पसरतात व या सुिपक जिमनी 
िनकामी होतात. 

पा याची टंचाई : 

धूप झा याने पा याबरोबर माती, गोटे इ यािद गगाळ वाहत येवून तो धरणां या जलाशयात व 
काल यात साठतो. यामुळे याचंी पाणी साठिव याची कवा पाणी वाहून ने याची मता कमी होते. 
यामुळे कालातंराने पा याची टंचाई िनम ण होते व अशा बाधंकामाचे आयु यही कमी होते. 

पुरा या सम या : 

धुपेमुळे वाहून जाणारी माती, रेती इ यािद पा या या नैस गक वाहात साठून याचंी पाणी वाहून 
ने याची मता कमी होते. लहान कण पावसाचे पाणी वाढ यास ते अशा वाहातून पूणपणे वाहून जावू 
शकत नाहीत, व ते आजूबाजू या देशात पस न तेथे पूर येतात व जीिवत व िव  मालम ेची हानी 
होते. 

जिमनीचे िवभाजन : 

धुपेमुळे घळी िनम ण होतात व यामुळे जिमन चे लहान लहान तकुडे पडतात व मशागत कर यात 
अडचणी िनम ण होतात.र ते, इमारती, पूल इ यािद बाधंकामानंासु दा यामुळे धोका िनम ण होतो. 

धुपेचे िनयं ण : 

धुपेचे िनयं ण कर यासाठी यो य ते धूप ितबंधक उपाययोजना करणे आव यक आरहे. धूप ितबंधक 
उपाययोजना करताना खालील त वाचा िवचार करावा लागेल :- 

 जिमनी या पृ ठभागाव न वाहणा-या अपधाव पा याची गती धूप होवू न देणा-या गतीपय त 
मय िदत ठेवणे. सवसाधारण पा याचा वगे 1 मीटर ती सेकंदपे ा कमी ओल ती जिमनीची धूप 
होत नाही असे िदसून येते. भपूृ ठाव न वाहणा-या पा याची गती जिमनी या उताराबरोबर 



ववाढत जाते. यासाठी या िठकाणी धूपधारक गती पा याला ा त होते.अशा िठकाणी हे 
अपघाव पाणी अडवनू जिमनीत मुरिवणे अथवा संथ गतीने बाहेर काढून देणे यासाठछी 
उपाययोजना करावा लागतील. 

 जिमनीवर पडणारे पाणी जा तीत जा त जिमनीत िजरिवले जाईल कवा शोषले जाईल व 
भपूृ ठाव न वाहणा-या अपघाव पा याचे माण कमी होईल अशी यव था करणे. 

 पा याबरोबर वाहत येणा-या गाळाचे थापन घडवून आण याची यव था करणे. 
 माती, पाणी व ओलावा ध न ठेवतील. यामुळे मातीचे कण एकमेकाशंी िनगिडत राहून धुपेस 

ितबंध होईल अशी यव था करणे. 

वरील त वां या वगेवगेळया धुप ितबंध उपायां या योजना करता येईल. सव उपायाचंे वग करण 
खालील माणे करता येईल -- 

 धूप ितबंधक कृिष मशागत प दत 
 धुप ितबंधक यािं की उपाय योजना 
 जैिवक उपचार 

धूप ितबंधक कृिष मशागत प दती : 

1. िपकाचंे फेरपालट वगेवगेळया कारची िपके आलटून पालटून घेणे 

2. प ा पेर प दत 

 
सव  सलग एकच पीक न घेता वगेवगेळया कारची िपके वगेवगेळया प यामधून 
घेणे. 
 

3. 
समतल मशागत 
प दत 

शेतीसाठी करावया या संपूण मशागती जसे नागंरणी, कुळवणी, पेरणी , कोळपणी 
इ यािद उताराला समातंर िदशेत न करता उतारा या आड या व समसपातळी रेषेस 
समातंर करणे. 

मृद संधारणाचे यांि की उपाय : 

उतारा या जिमनी व या जिमनीत धुप ची ती ता अिधक असते अशा जिमनीवर कायम व पी कवा 
दीघ अशा कार या उपाययोजना धूप थाबंिव यासाठी करा या लागतात. सवसाधारणपणे 
खालील माणे उपायययोजना के या जातात. 

1 समपातळी बाधंबंिद ती उतारामुळे या िठकाणी उपघाव पा यात धूपकारी गती िमळ याची श यता 



असते अशा िठकाणी उतारावर आडव े व समपातळीत मातीचे बाधं घालून 
अपघाव पाणी जिमनीत िजरिवले जाते. 

2 थरीकृत बाधंबंिद ती 

या जिमनीची जलधारणा श ती जा त असते व पाणी िजरिव याने जिमनीस 
अपाय हो याची श यता असते अशा जिमनीत एकदम समपातळीत बाधं न 
घालता यास थोडा ढाळ देवून बाधं घातला जातो व बाधंाजवळ साठणारे 
पाणी संथ गतीने व यव थतपणे बाहेर काढून िदले जाते. 

3 पाय-याचंी मजगी 
या जिमनीचा उतार जा त असतो व समपातळी बांध घालणे श य नसते अशा 

जिमनीवर ट या ट याने व अ ं द प यात जिमन सपाट केली जाते. यामुळे 
उतारावर पाय-या माणे ट पा तयार होतात. 

4 
नाला िवनयन, नाला 
बाधं बंिद ती, चेक डॅ स 

पूर िनयं ण व घळीच े िनयं ण कर यासाठी नाला िवनलयन, नाला बाधं 
बंिध ती, चेक डॅ स इ यािद सार या उपाय योजना. 

5 समपातळीत चर खोदणे अित ती  उतारावर समपातळीत चर खोदणे 

जैिवक उपचार :- 

या जिमनीत िपके घेतली जात नाहीत अशा जिमनीत वन वन पतीचे आ छादन क न कवा 
वन पत याच सहा याने धुपेचे िनयं ण कर यासाठी खालील उपाययोजना करावयास पािहजेत. 

 वनीकरण व वृ  लागवड, वन शेती इ यािद. 
 कुरण िवकास व गवताची िश तब द लागवड. 
 समपातळीवर खरस गवताची कवा घायपाताची लागवड करणे. 
 धूप िनयं ण कर यासाठी भईुमूग, मटकी आिण कुळीथ ही िपके अ यंत काय म आहेत. 
 भईुमूग वगळता इतर कडधा याचंी िपके नेहमी या िबया या या हे टरी माणात धूप ितबंधक 

आ छादन जिमनीवर क  शकत नाहीत. यासाठी िबया याचे हे टरी माण नेहमी या 
माणापे ा ित पट असावयास पािहजे. 

 समपातळी प ापेर प दतीम ये अ धा य ( वारी, बबाजरी इ यािद) िपकाचंा प ा 72 इंच व 
कडधा य िपकाचा प टा 24 इंच हे माण भावी ठरते. 

सवसाधारणपणे वगेवगेळया उतारा या जिमनीवर धूपकारी व धूप ितबंधक िपकां या पटटयाचंे 
गुणो र खालील माणे असाव.े 

 

 



जिमनीचा 
उतार 

धूप ितबंधक व धूपकारी िपकां या 
प यां या ं दीचे माण 

कडधा य िपकां या 
प याची ं दी (मीटर) 

अ धा य िपकां या 
प याचंी ं दी (मीटर) 

1 ते 3 ट के 1.5 0.60 3.00 

4 ते 6 ट के 1.4 0.60 2.40 

7 ते 9 ट के 1.3 0.60 1.80 

 


