
पाणलोट े  संक पना (Watershed Concept) 
पाणलोट े  या या - 

 या े ाचे पाणी नैस गकिर या वाहत येऊन एका ना या ारे एका िठकाणाहुन वाहते. या 
संपुण े ास पाणलोट े  असे हणतात. 

 एखा ा वाहास माणब द मानून याम य े या े ामधून पाणी वाहत यऊेन िमळते या संपूण 
े ास या वाहाचे पाणलोट े  हणतात. 

पाणलोट े ाचे कार व आकार - 
भपूृ ठावरील येक जलाशयास व येक जल वाहास याचे वतं  पाणलोट े  असते. असे येक 
लहान वाहाचे वतं  पाणलोट े , एक  आ यावर याचे मोठे एकि त पाणलोट े  तयार होते व 
असे अनेक वाह एक  यऊेन जे हा ते एखादया नदीस िमळतात ते हा याचे नदीखोरे तयार होते. 
पाणलोट े ाचे े ानुसार वग करण : 

1. अितलहान पाणलोट े  (Micro Watershed) 10 हे टर पयत 

2. लघु पाणलोट े  (Mini Watershed) 200 हे टर पयत 

3. उप पाणलोट े  (Sub Watershed)  4000 हे टर पयत 

4. नदीखोरे (River Vally) े  मय दा नाही. 

पाणलोट े ाचे गुणधम - 
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पाणलोट े  िवकासाचा अिभक प तयार कर यापुव  या पाणलोट े ाचे खालील सव गुणधम 
तपासणे आव यक आहे. यासाठी हे सव गुणधम पाणलोट े ावर कसा पिरणाम करतात ते आपण पाहु. 
1) आकारमान - 
पाणलोट े ातील िकती पाणलोटाची यव था लावावयाची आहे, हे या पाणलोट े ा या 

े फळा या माणात ठरते. याच माणे पा याचा िनचरा करावयाचा झा यास यासाठी मोठे पाणलोट 
े  सोईचे असते. परंत ू पाणलोट े  जसजसे िव तारत जाते तसतशी या या भगूभ ची रचना, 

मातीचा कार, उतार इ यादी गुणधम तील िभ ताही वाढत जाते. 
2) आकार - 
पाणलोट े ा या आकाराचा पिरणाम या या िनगम माग पाशी येणा या पाणलोटा या पिरमाणावर 
होतो. पाणलोट े ातनू येणा या पाणलोटाचे माण हे या या लाबंी व ं दी यां या गुणो राशी संबंधीत 
असते, ते लाबंीशी य त माणात तर ं दीशी सम माणात असते. पाणलोट े ाची लाबंी या या 
ं दीपे ा जा त असेल तर िनगम माग जवळ पाणी ये यास जा त वळे लागतो. यामुळे पाणी खोळबूंन 

रहा यास व जिमनीत मुर यास वाव िमळतो व िनगम माग शी कमी माणात पाणी येते. हीच पिर थती 
जर उलट असेल हणजे ं दी लाबंीपे ा जा त असेल तर संपुण पाणलोट े ातील पाणलोट िनगम 
माग पाशी लवकर यतेो. यामुळे ते कमी माणात अडिवले जाते व जिमनीत कमी मुरिवले जाते. तसेच 
िनगम माग पाशी येणारा पाणलोट मोठा असतो, ते हा पाणलोट े ाचे वगेवगेळे आकार कसे अस ू
शकतात हे पाहणे आव यक आहे. 
सवसाधारणपणे पाणलोट े ाचे आकार खालील माणे चार कारच े अस याचे आढळुन येईल व 
याव न यातील पाणलोटा या िदशेची क पना येव ूशकेल. 



 
3) उतार - 
पाणलोट े ातील सव च बदुची उंची आिण उतारा या िदशेने असललेी जा तीत जा त लाबंी 
याव न या पाणलोट े ाचा सरासरी उतार कळतो. सव त वर या दुर या बदुव न वहात येणा या 
पा या या थबास िनगम माग पयत ये यास लागणारा कालावधी हा या बदुच े िनगम माग पासून या 
आडव े अंतरापाशी उंची या य त माणात हणजेच ती  उतारा या पाणलोट े ाला पाणलोटास 
वाहून जा यास सपाट पाणलोट े ापे ा कमी वळे लागतो. पाणलोट वाहुन जा यास जर वळे जा त 
लागला तर, पाणी जिमनीत जा त माणात मुरते व पाणलोट कमी होतो. ते हा ती  उतारा या 
पाणलोट े ा या िनगम माग जवळ येणारा पाणलोट हा तेवढयाच े फळा या सपाट पाणलोट 

े ातील पाणलोटापे ा के हाही जा त असतो.  
4) जिमनीवरील आ छादन 
जिमनीवरील आ छादन हणजे भपूृ ठावरील वन पती, याचा पिरणाम भपूृ ठाव न वाहणारा पाणलोट, 
तसेच जिमनीची धूप या दोह वर होतो. जर जिमनीवर सव  गवत असेल तर, यामुळे मातीचे कण घ  
ध न ठेवले जातात व जिमनीची धूप कमी माणात होते. जर जिमनीवर दाट झाडी असेल, तर 
जिमनीवर होणा या पावसा या मा याची ती ता म येच अडक याने कमी होईल व यामुळे मातीचे कण 
कमी माणात उडून धूप कमी होईल. पण जर जमीन मशागत क न िपकाखाली आणलेली असेल, तर 



अशा जिमनीत मातीचे कण मोकळे अस याने धूप मोठया माणात होईल. याव न कोण या कार या 
जिमनीत कोणते उपचार करावयाचे हे ठरिवता येईल. तसेच वन पत ची मुळे मातीची स छ ता 
वाढिवतात. यामुळे जा तीत जा त पाणी जिमनीत िजरते, व भपूृ ठीय पाणलोट कमी येतो. 
5) वाह धनता - 
पाणलोट े ात वाहणारे ओघळ, नाले, ओढे इ यादी जल वाह िकती आहेत याचाही अ यास करणे 
आव यक आहे. कारण यावरही पाणलोट े ातील पाणलोटाचे माण, जिमनीची धूप तसेच पुराची 
सम या अवलंबून असते. याच माणे पाणलोटाचे िवभाजन व िनगमन िदशा याव न पाणलोटाचे 
यव थापन व धुपेचे िनयं ण याचे िनयोजन करणे सलुभ होते. 

6) जिमनीचा उपयोग - 
पाणलोट े ातील जिमनीचा उपयोग स या कसा केला जात आहे याचा अ यास करणे व जिमनी या 
उपयोिगता मतेनुसार भिव यात ितचा उपयोग कसा करावा ? याचे िनयोजन करणे अ यंत मह वाचे 
आहे. जिमनी या होणा या उपयोगावर, यावर घेतली जाणारी िपके व अवलंिब यात येणारी लागवड 
प दत यावर या पाणलोट े ातील पाणलोटाचा वापर, जलअंत:सरण व िनचरा अवलंबून असतो. 
तसेच धुपेचा कार व धुपेची ती ता देखील काही माणात याव न ठरत असते. 
7) जलअतं:सरण - 
जिमनीची जलधारणाश ती व िनचराश ती यावर या जिमनीतील जलअंत:सरणाचे माण ठरते. 
जिमनीची जलधारणाश ती जर जा त असेल तर पावसा या पा याचा बराचसा मोठा भाग ती शोषून 
घेईल. परंतू अशा जिमनीत पा याचा नैस गक िनचरा होत नस याने पा यामुळे या नािपक हो याचा 
धोका असतो. उलट या जिमनीची िनचराश ती जा त असेल अशा जिमनीत जा तीत जा त पाणी 
िजरिवले जाईल व भपूृ ठाव न वाहणारा पाणलोट कमी होईल. या जिमनीची जलधारणा व िनचरा 
अशी दो ही मता कमी असतील अशा जिमनीव न वाहणारा पाणलोट जा त असेल. 
8) मातीचा कार - 
हा अ यंत मह वाचा घटक आहे. यावर जिमनीची जलधारणाश ती, िनचरा व जलअतं:सरणाचे माण 
अवलबंुन असते. हणजेच पाणलोटाचे व धुपेचे माणही यावर ब याच अंशी अवलंबून असते. यासाठी 
मातीची रचना, पोत, रंग इ यादी अनेक गुणधम चा अ यास क न मातीचा कार ठरवावा लागतो. हे 
काम मृद सव ण यं णेमाफत केले जाते. भारी जिमनीत धुपेचे माण जा त असते तर हल या 
जिमनीत ते कमी कमी होत जाते. 
9) भगूभ - 
भगूभ चे तर व खडक यावर मातीचा कार अवलंबून असतो. हणनू याचाही अ यास करणे पाणलोट 

े  यव थापनाचे टीने मह वाचे आहे. 
10) मातीची खोली - 
मातीची खोली देखील जिमनीची धूप, ित याव न वाहणारा पाणलोट इ यादी बाब वर पिरणाम 
करणारा एक घटक आहे. याचाही अ यास मृद सव णात केला जातो. 



पज य व याचे गुणधम - 
पज य हा पाणलोटाचे व जिमनी या धुपेचे माण ठरिवणारा सव त मोठा व अ यंत मह वाचा घटक 
आहे. ते हा पाणलोट े ातील पज याचा अ यास के यािशवाय पाणलोट े  यव थापनाचे िनयोजन 
करणे केवळ अश य आहे. पज याचे अनेक गुणधम वगेवगेळया कारे पाणलोटा या पिरमाणावर व 
जिमनी या धुपीवर पिरणाम करीत असतात. 
11) पज यमान -  
पज यमान हणजे भपूृ ठावर पडणारे पावसाचे पाणी. ते िमलीमीटरम ये मोजले जाते. पृ ठभागा या 
ठरािवक े ावर िजत या जाडीचे पावसाचे पाणी ठरािवक कालावधीत पडते, ते या संपूण े ाचे या 
कालावधीचे पज यमान समजले जाते. संपुण वष त ठरािवक िदनाकंापयत अशा कारे मोजलेल ेपाणी 
हणजे या िदनाकंापयतचे संिचत पज यमान व संपुण वष त पडले या अशा कारे मोजले या 

पावसाचे एकुण पज य हणजे या े ाचे वा षक पज यमान समजले जाते. अशा कारे मागील काही 
वष त (उदा.10, 25, 50) पडले या पज याची सरासरी काढून या े ाचे सरासरी वा षक पज यमान 
ठरिवल ेजाते. या पज यमानावर एखा ा पाणलोट े ातील एकुण पाणलोट ठरिवला जातो. 
12) पज यकाल -  
पाऊस सहसा सतत पडत नाही, तर काही वळेा पडून थाबंतो व नंतर काही वळेाने पु हा पडू लागतो. 
िजतके काळापयत पाऊस एका वळेी पडत रहातो यास पज यकाळ असे हणतात. जर पज यकाळ 
कमी असेल तर, जा तीत जा त पाणी जिमनीत शोषले जाते व भपूृ ठाव न वाहणा या पाणलोटाचे 

माण कमी होते. उलट पज यकाळ जर जा त असेल तर जमीन संपृ त होत जावून ितची पाणी 
शोष याची मता कमी कमी होत जावून संपु टात येते. 
13) पज य घनता -  
पज य घनता हणज े ठरािवक काळात पडलेले पज यमान. याची गणना साधारणपणे दर ताशी 
िम.मी.अशी केली जाते. एका िविश ट तासात पडलेले एकुण पज यमान हणजे याची या तासातील 
पज य घनता. पज यघनता ठरिव यासाठी वयंचिलत आरेखन कार या पज यमापक उपकरणाचा 
वापर करावा लागतो. यातील आलेखाव न येक िदवसा या, येक तासाची पज य घनता काढली 
जाते. संपूण वष त या तासात अशा कारे जा तीत जा त पज य घनता आढळली असेल, ती या 
वष ची या पाणलोट े ाची मह म पज य घनता धरली जाते. अशा मागील काही वष या (उदा.10, 
25, 50) पज य घनता ध न यातनू जी सव त जा त असेल ती, या कालावध ची यावत  िशखर 
घनता समजली जाते. मृद संधारण उपाय योजनाचंे आकृतीबंध ठरिव यासाठी साधारणपणे 10 ते 25 
वष कालावधीची यावत  िशखर पज य घनता िवचारात यावी लागते. 
14) वारंवारता -  

ितवष  एकुण पडलेल ेपज यमान िवचारात घेवून मागील काही वष तील (उदा.10, 25, 50) जा तीत 
जा त पज यमान हणजे या पज यमानाची वारंवारता होय. उदा.एखा ा े ाचा 1250 िम.मी. 



पज यमानाची वारंवारता हणजे जा तीत जा त 1250 िम.मी.पाऊस हा या े ात 10 वष तून 
एकदाच पडतो. 
15) िवतरण -  
पाऊस संपूण े ात सारखाच पडत नाही. कवा येक वळेीही सारखा पडत नाही, ते हा या या 
भागात व या या काळात तो जसा जसा पडत असले या माणे याचे िवतरण ठरते. 
पज याचे वरील गुणधम हे सवसाधारणपणे एकमेकाशंी िनगडीत असतात. यासाठी काही ठोकताळे 
ल ात ठेवणे उपयु त ठरेल. 

 जा त पज यमानाची वारंवारता कमी असते व घनता जा त असते. तसेच याचा कालावधी 
कमी असतो. 

 जा त पज य घनतेचा कालावधी व वारंवारता कमी असते. 
 


