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ભારતની જમીનના પ્રકારો 
બાયતીમ કૃષ વળંોધન રયદ (ICAR) દ્વાયા બાયતની જભીનના કુર આઠ પ્રકાયભા ંલશેંચણી કયી છે.  

ક્ર
ભ
  

જભીનનો પ્રકાય  ષલસ્તાય  ખષનજનુ ંપ્રભાણ  જભીનભા ંથતા ંમખુ્મ ાકો  

૧ કાંની જભીન 
(Alluvial Soil) 

લૂવભા ંબ્રહ્મતુ્ર ખીણથી ળરૂ કયી ષિભભા ંવતરજ 
નદી સધુીનુ ંઉત્તય બાયતનુ ંભેદાન , દક્ષિણ બાયતભા ં
નભવદા,ભશા,ગોદાલયી,કષૃ્ણા અને ખીણ પ્રદેળભા ંઅને 
તે ૈકી ભશા. ગોદાલયી,કષૃ્ણા અને કાલેયી નદીઓના 
મખુષત્રકોણ પ્રદેળોભા ંઆ પ્રકાયની જભીન આલેરી 
છે. 
  

 આ પ્રકાયની જભીનનુ ંષનભાવણ નદીઓ દ્વાયા 
ષનિેષત કાંને આબાયી છે.  

 આ જભીનભા ંોટાળ , પોસ્પરયક એષવડ અને 
ચનૂાનુ ંપ્રભાણ લધાયે જોલા ભે છે. અને 
નાઇટ્રોજનનુ ંપ્રભાણ ઓછં શોમ છે.  

 આ પ્રકાયની જભીન બાયતભા ંકુર 
િેત્રપના 43% િેત્રપભા ંપેરામેરી છે.   

 આ જભીનભા ંઘઉં , ચોખા , 
ળણ,કાવ,ભકાઇ,તેરીક્ષફમા ં
લગેયે ાકો રેલાભા ંઆલે છે.  

૨ યાતી અથલા રાર જભીન 
(Red Soil) 

દક્ષિણના દ્વીકલ્ભા ંતષભરનાડુથી ભાડંીને ઉત્તયભા ં
બુદેંરખડં સધુી અને લૂવભા ંયાજભશરની ટેકયીઓની 
ષિભભા ંકચ્છ સધુી તે ષલસ્તયેર છે. યાજસ્થાનભા ં
ઉદમયુ,ડંુગયયુ, ક્ષચત્તોડગઢ , ફાવંલાડા આ 
પ્રકાયની જભીન આલેરી છે.  

 આ પ્રકાયની જભીન બાયતભા ંકુર 
િેત્રપના 19% િેત્રપભા ંપેરામેરી છે.  

 આ જભીનભા ંભેગ્નેષળમભ ,પોસ્પેટ,નાઇટ્રોજન 
અને ોટાળની ઉણ જોલા ભે છે.  

   પેરયક ઓકવાઈડની શાજયીને કાયણે તેનો 
યંગ રાર શોમ છે.  

 આ જભીનભા ંફાજયી ,કાવ, 
ઘઉં, જુલાય , અવી , ભગપી 
અને ફટાટા લગેયે ાકો રેલાભા ં
આલે છે.  

૩ કાી અથલા યેગયુ જભીન 
(Black Soil) 

આ જભીનનો ઉદ્દબલ દખ્ખણના રાલાના 
થયાલલા થમો છે. ભશાયાષ્ટ્ર , ષિભ 
ભધ્મપ્રદેળ,આંધ્રપ્રદેળ,અને કણાવટકનો કેટરાક 
ષલસ્તાયભા ંઆલેરી છે.  

ગજુયાતભા ંસયુત ,બરૂચ,નભવદા,લડોદયા,તાી અને 
ડાગં જીલ્રાભા ંઆ પ્રકાયની જભીન છે.   

 આ પ્રકાયની જભીનના ષનયભાનભા ં
રાલાષમક ખડકો અને આફોશલાની ભષૂભકા 
મખુ્મ છે. 

 રોશ,ચનૂો,કેલ્લ્ળમભ,ોટાળ એલ્યષુભનમભ 
અને ભેગ્નેષળમભ કાફોનેટનુ ંપ્રભાણ લધ ુ
શોમ છે.   

 આ જભીનભા ંકાવ , અરવી , 
વયવલ,ભગપી,તભાકુ અને 
અડદ લગવના ાકો રેલાભા ંઆલે 
છે. 

 કાવના ાકને ષલળે અનકુૂ 
શોલાથી કાવની જભીન તયીકે 
ણ ઓખામ છે. 
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૪ રેટેયાઇટ કે ડખાઉ જભીન 
(Laterite Soil) 

બાયતીમ દ્વીકલ્લ્મ ઉચ્ચપ્રદેળના ઊંચાલાા 
બાગોભા ંઆ પ્રકાયની જભીન જોલા ભે છે.  

સકૂી અને બેજલાી આફોશલાના યીલતવનથી અને 
ષવક્ષરકાભમ દાથોના ષનલાયણથી ષનભાવણ થામ છે.  

 

 આ પ્રકાયની જભીનભા ંમખુ્મત્લે 
રોશતત્લ,ોટાળ અને એલ્યષુભષનમભનુ ં
પ્રભાણ લધ ુજોલા ભે છે. અને પદ્રુતા 
ઓછી શોમ છે.  

 તેનો રાર યંગ રોશ ઓકવાઈડને કાયણે 
શોમ છે.  

આ જભીનભા ંકાવ , 
ડાગંય,યાગી,ળેયડી,ચા, કોપી અને 
કાજુ જેલા ાકો રેલાભા ંઆલે છે.  

૫ યણ પ્રકાયની જભીન 
(Desert Soil) 

આ જભીન સકૂી અને અધવ સકૂી આફોશલાલાી 
રયસ્સ્થતભા ંજોલા ભે છે. જભીન યેતા ,ઓછી 
પદ્રુ શોમ છે.  

યાજસ્થાન,શરયમાણા અને દક્ષિણ જંાફના કેટરાક 
ષલસ્તાયોભા ંજોલા ભે છે.  

ગજુયાતભા ંકચ્છ , ઉત્તય ગજુયાત અને વૌયાષ્ટ્રના 
કેટરાક ષલસ્તાયોભા ંઆલેરી છે.  

 જભીનભા ં દ્વાવ્મ િાયોનુ ંપ્રભાણ લધાયે 
શોમ છે. 

  

 ષવચાઈની સષુલધાઓથી ફાજયી 
અને જુલાય ાકો રેલાભા ંઆલે 
છે.  

૬ લવતીમ જભીન 
(Mountain Soil) 

રશભારમની ખીણો અને ઢોાલોના િેત્રોભા ં2700 
ભીટયથી 3000 ભીટયની ઊંચાઈ ય જોલા ભે છે.  

અવભ, દાજીક્ષરિંગ , ઉત્તયાખડં ,રશભાચરપ્રદેળ અને 
કાશ્ભીય ષલસ્તાયોભા ંઆલેરી છે.   

 

 તેનુ ંસ્તય ાતળં અને અરયક્લ શોમ 
છે.  

 દેલદાય,ચીડ અને ાઇનના 
વિૃોના ષલસ્તાયભા ંઆ પ્રકાયની 
જભીન જોલા ભે છે.  

૭ જગંર પ્રકાયની જભીન 
(Forest Soil) 

રશભારમના ળકુંદ્રૂ જગંરોભા ં3000 ભીટયથી 3100 
ભીટયની ઊંચાઈ લચ્ચે વશમારિ લૂવઘાટ અને ભધ્મ 
રશભારમના તયાઈ િેત્રોભા ંઆલેરી શોમ છે.  

 તે ાદંડા વડલાથી વેંરિમ િવ્મોનુ ંપ્રભાણ 
લધલાથી જભીનનો ઉયનો બાગ કાો 
ફનેરો શોમ છે.  

 આ જભીનભા ંચા ,કોપી,તેજાના 
ઉયાતંઘઉં,ભકાઇ,જલઅને ડાગંય 
જેલા ાકો રેલાભા ંઆલે છે  

૮ દરદર કે ીટ પ્રકાયની 
જભીન 

(Marshy or Peaty soil) 

ઓરડળા,ષિભ ફગંા ,તાષભરનાડંુના રકનાયાના 
બાગો,ઉત્તય ક્ષફશાયનો ભધ્મ બાગ અને ઉત્તયખડંના 
અરભોડા જીલ્રાભા ંજોલા ભે છે.જભીન બેજલાા 
ષલસ્તાયોભા ંજૈષલક દાથોના ષલકવે છે.  

 જૈષલક દાથો અને િાયોનુ ંફહરુતા તથા 
પોસ્પેટ અને ોટાળની અલ્તા જોલા ભે 
છે.  

આ પ્રકાયની જભીન ાણીભા ં
ડૂફેરી શોમ છે અને ાણી 
ઓવયતા તેભા ંડાગંયની ખેતી 
કયલાભા ંઆલે છે.  

 


