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प्राकृतिक-संसराधनेष ुसररावातधक-महत्रपरू्णं संसराधनं मदृरा 
रिवािे । इयं परादप-मलंू दृढियरा संस्रापय िेभययः जलसय 
ि्रा च पोषकित्ररानराम ्आपतूिणं करोति  । इयम ्अनेक-
जीररानरंा ररासस्रानं रिवािे । कृतषकरायरावा ण्ं मदृरायरायः महिी 
आरशयकिरा रिवािे । कृतषकरायरावाि ्रयं भोजनम,् रस्त्रम,् 
आश्रयं च प्रापनमुयः । अियः मदृरा असमराकं जीरनसय 
अतरयोजययः भरागयः रिवािे । प््मरषरावाननिरं मदृरायरायः 
सगुनधयः सदरै स्ूतिणं प्ददराति ।

9.1 मृदा जीवनेन परिपूराणा वरणारे 

रषवाितौ एकतसमन ् तदरसे प्हतेलकरा 
तजज्रासयुः च मदृरायराम ्एकं तकञचलुकंु 
बतहयः आगिरनिं पशयति । प्हतेलकरा 
तचतनििरिी यि ् तकं मदृरायरायः 
अनियः अनयेऽतप  जीररायः भरतनि ? 
आगच्छनि ुअनरेषर् ंकुमवायः ।

गतरतवतिः 9.1      

तरतभनन-स्रानेभययः मदृरायरायः करातनतचि ् प्तिमरानरातन 
संगहृ्णनि,ु ि्रा च धयरानपरूवाकं पशयनि ु (तचत्रम ्9.1 ) | 
िद ण्ं भरनियः आरधवानकराचसय उपयोगं किुणं शकनरुतनि । 
प्तयेकम ् प्तिमरानं धयरानेन तनरीक्षर् ं कृतररा सरपे्क्षर्रान ्
सराररणयरंा तलखनि ु।

 y  सरपे्क्षर्-तरषये सरतमत्रैयः सह चचवायनि ु।
 y  तकं भरिरंा तमत्रद्राररा संगहृ्यमरार्म ् प्तिमरानं  

भरत्भयः सङ्गहृ्ममरार्म ्प्तिमरानम ्इर रिवािे ?
तजज्रासयुः प्हतेलकरा च अनेक-तरतधनरा मदृरायरायः उपयोगम ्
अकरोि,् िराभयरंा ित्र क्रीडनं रोचिे । इयं रसििुयः 
मनोहराररर्ी रिवािे । मदृरायरायः उपयोगसय एकरंा सचूीं 
तनमरावानि ु।   
एिरादृश-स्रानसय मदृरा यत्र तनमरावार्करायणं प्चलति 

तचत्रम ्– मदृयरा क्रीडनियः ्छरात्ररायः

9.2 मृदा-परिच्ेतदका
मदृरा तरतशष्ट-सिरेष ु तरभक्रा भरति । एिजज्रानरा ण्ं यि ्
एिे सिररायः केन प्करारेर् वयरतस्िरायः भरतनि, भरनियः 
तनमनतलतखि-गतितरतध ंकुरवानि ु–

सािरी – 9.1 

मदृरायरायः स्ोियः परादपयः जनियुः तकतञचि-्अनयपे्क्षर्म्

उद्रानसय मदृरा घरासयः...................... तपपीतलकरा..............

मरागवािटसय मदृरा

एिरादृश-स्रानसय मदृरा यत्र 
तनमरावार्करायणं प्चलति

9 मृदा
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 प्हतेलकरा क्यति; अह ं ज्रािमु ् इच्छरातम 
यि ्मरागवािटराि ्ि्रा उद्रानेभययः सङ्गहृ्ममरार्-
प्तिमरानेष ु पलरातसटक-परँातलत्न इतयरादीनरंा 
कर्रायः तकम व्ाम ्आसन ्?

परातल्ीन इतयसय सयिूयः ि्रा पलरातसटक मदृरंा 
प्दषूयति । इमौ मदृरायरंा तस्िजीररान ् मरारयतनि । 
एिद ण्ं परातल्ीन-सयिूसय ि्रा पलरातसटक रसिनूराम ्
उपयोगे प्तिबनधनम ् इच्छरामयः । अनेक-तरधययः 
अपतशष्ट-पदरा्रावायः, रसरायनम,् करीटकनराशकयः, 
इतयरादययः मदृरंा प्दषूयतनि । एिरादृशरानराम ् अपतशष्ट-
पदरा्रावानरंा, रसरायनरानरंा मदृरायरंा तनक्षेपर्राि ्परूवाम ्उपचरारयः 
भरेि ्। करीटकनराशकरानराम ्उपयोगयः नयनूयः भरेि ्।

 अह ंज्रािमु ्इच्छरातम, यि ्तकं क्षेत्रसय 
मदृरायरायः उपयोगयः क्रीडनकसय तनमरावार् ेभतरिुं 
शकनोति न ररा ।

गतरतवतिः 9.2        
करातञचि ् मदृरंा सरीकुरवानि ु । मदृराखणडं सरहसिेन 
त्रोटतयतररा चरू्णीकुरवानि ु । इदरानीं तत्र-चिु् राणंश-परूरि-
जलसय एकं कराच-चषकं सरीकुरवानि,ु ितसमन ्एक-मतुष्ट-
मदृराचरू्णं तमश्रयनि ु। दणडेन समयक् प्करारेर् भ्रामयनि,ु येन 
जलचरू्वायोयः संममलेनं भरेि ् । िदननिरं तकतञचतकराल-
पयवानिं कुत्ररातप स्रापयनि ु(तचत्रम ्9.2 ) । इदरानीं चषकसय 
जलं धयरानेन पशयनि,ु ि्रा तनमनतलतखि-प्श्रानराम ्उत्तरं 
ददि ु।
 तकं भरनियः कराच-चषके तरतभनन-मरापरानरंा 
कर्रानरंा सिररान ्पशयतनि ? एिरान ्सिररान ्दशवायनिम ्एकं 
तचत्रं तनमरावानि ु। 

 

तचत्रम ्– 9.2 मदृरायरायः सिररायः

 y तकं जले केषरातञचि ् मिृ-जीर्वा-शीर्वा-पत्ररार्रंा 
भरागरायः अ्ररा जनिनूराम ् अरशषेरायः िरनियः 
दृशयनिे ?

 y मदृरायराम ् उपतस्ि-मिृ-जीर्वा-शीर्वा-पदरा्रावायः 
ह्यमूस कथयनिे ।

 भरनियः समभरियः जरानतनि यि ् परन-जल-
ररायमुणडलरानरंा तक्ययरा शलै-भङ्गे सति मदृरायरायः तनमरावार् ं
भरति । अयं प्क्मयः अपक्षययः कथयिे । कसयरातप मदृरायरायः 
प्कृतियः िसय शलैसय अधीनरा भरति, ययरा असयरायः 
तनमरावार् ंभरति, अतप च इयं िेषरंा रनसपिीनरंा तरधरानराम ्
अधीनरा भरति, ये अत्र उतपद्निे । 
मदृरायरायः तरतभनन-सिरेभययः ऊधरवागमनशीलं िलं मदृरा-
पररच्ेछतदकरा कथयिे । प्तयेकं सिरे सपशवायः, रर्वाम,् 
गभीरिरा, ररासरायतनक-संघटनम,् इतयरादीतन तभननरातन 
भरतनि । इम ेसिररायः संसिर-तस्िययः कथयनिे ।
रयं सरामरानयियः मदृरायरायः शीषवास्ं सिरं पशयरामयः, िसयरायः 
अधयःस्ं सिरं न पशयरामयः । यतद रयं सद्यः उतकरीर्वा-
खरािसय परार्वाभरागं पशयरामयः, िदरा रयं मदृरायरायः अनियः 
सिरं पशयरामयः । अतसमन ् कराले िसय स्रानसय मदृरा-
पररच्ेछतदकरायरायः पे्क्षर् ंकिुणं शकनमुयः । मदृरा-पररच्ेछतदकरंा 
कूपखनन-कराले अ्ररा कसयतचि ् भरनसय आधरार-
खनन-कराले द्रष्ट्ट ंशकनमुयः । एषरा परवािेष ुमरागवाम ्उभयियः 
अ्ररा नदीनरंा गभीरे िटे द्रष्ट्ट ंशकयिे ।

ह्यमूस्

जलम्

तसनगध-मतृत्तकरा

तसकिरा

सकू्मतशलरा
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 तचत्रम ्9.3 मदृरा-पररच्ेछतदकरा

 ऊधरवािमरा ससंिर-तस्तियः सरामरानयियरा दृढरर्वासय 
भरति, यिोतह इयं ह्यमूस-खतनज-द्राररा समदृ्रा भरति । 
ह्यमूस मदृराम ्उरवाररंा करोति, ि्रा च परादपरान ्पोषयति । इयं 
सरामरानयियः मदृ-ुसरनध्र-प्चरुजलरान ्धरारयति । इयं शीषवामदृरा 
अ्ररा अ-संसिर-तस्तियः कथयिे । शीषवामदृरायरंा कृतम-
कृिक-्ूछ्ूछनदर-भङ्ृग ुइतयरादीनरंा जीररानरंा ररासयः भरति । 
लघ-ुपरादपरानरंा मलंू परू्वारूपेर् शीषवामदृरायरंा भरति ।
 शीषवा-मदृरायरायः अधयः सिरे ह्यमूस इति नयनंू 
भरति, परनि ुखतनज-पदरा्रावायः अतधकरायः भरतनि । अयं 
सिरयः सरामरानयियः कतिनिमयः ि्रा घनिमयः भरति, असय 
ब-संसिर-तस्ति अ्ररा मधय-सिरयः नराम भरति । ििृीययः 
सिरयः स-संसिर-तस्तियः इति कथयिे । ययः त्छद्रयकु्-
शलैरानरंा लघ-ुकर्भेययः तनतमवाियः भरति । असय सिरसय 
अधयः आधरारशलैयः भरति, ययः किोरिमयः भरति, ि्रा 
खतनत्रेर् खननं कतिनं भरति ।

9.3 मृदायाः प्रकािः 
य्रा भरनियः जरानतनि, शलैरानराम ् अपक्षयराि ् तरतभनन-
पदरा्रावानरंा लघ-ुलघकुर्रायः तनतमवािरायः भरतनि । अतसमन ्
तसकिरायरायः तसनगधमदृरायरायः सममलेनं भरति । कसयरातञचि ्
मदृरायरंा तसकिरा-तसनगधमदृयोयः अनपुराियः िसयरंा मलूतशलरायरंा 
आतश्रियः भरति, यसयरायः एिरासरंा मदरानरंा कर्रायः भरतनि । 
तशलराकर्रानरंा ि्रा ह्यमूस इतयसय तमश्रर् ंमदृरा कथयिे । 
जीररार्रयः, परादपमलूरातन, तकञचलुकुरायः  इतयरादययः जीररायः 
अतप मदृरायरायः महत्रपरू्रावाङ्गरातन भरतनि ।
मदृरायरायः ितसमन ् प्रापसयमरार्-तरतभनन-मरापरानरंा कर्रानरंा 
समरानरानपुरािम ् अतधकृतय रगणीकरर् ं भरति । यतद 
मदृरायरंा बहृतकर्रानराम ् अनपुराियः अतधकयः भरति, िदरा  
िसयरायः तसकिरा-मदृरा नराम भरति । यतद सकू्मकर्रानरंा 
अनपुराियः अतधकयः भरति, ितहवा तसनगधमदृरा अ्ररा 
मणृमयमदृरा उचयिे । यतद लघ-ुदीघवा-कर्रानरंा मरात्ररा 
समरानरा भरति, ितहवा इयं तद्तरध-मदृरा (दोमट-तमट्ी) 
कथयिे । अियः मदृरायरायः रगणीकरर् ं तसकिरा-तद्तरध-
तसनगध-रूपेर् भरति । मदृरायरंा कर्रानरंा मरापसय िसय गरु् े
बह्ट-महत्रपरू्वायः प्भरारयः भरति । तसकिरानरंा कर्रायः प्राययः 
तरशरालरायः भरतनि । एिेषरंा सममलेनं न भतरिुं परारयति, 
अियः एिेषरंा मधये अतधक-ररक्--स्रानं भरति, इद ंस्रानं 
ररायनुरा परूरिं भरति । अियः रयं रकंु् शकनमुयः, तसकिरायः 
सरुराि-यकु्रायः भरतनि । तसकिरा-कर्रानरंा मधय-स्रानेभययः 
जलतनगवामनं िीव्रगतयरा भरति । अियः तसकिरा-मदृरायः लघ-ु
सरुराियकु्-शषुकरायः भरतनि । तसनगधमदृरायरायः (तचकनी-
तमट्ी) कर्रायः सकू्मतरराि ्परसपरम ्एकत्रीभरतनि, अियः 
ररायोयः अरकराशयः नयनूयः भरति । तसकिरा-मदृराभययः 
तरपरीिे अतसमन ् कर्मधये सकू्मस्रानेष ु जलं तिष्ठति, 
अियः सकू्म-मदृरायरंा रराययुः नयनूयः भरति, परनि ुभरारयकु्यः 
भरति, यिोतह अतसमन ् तसकिरा-मदृरायरायः अपेक्षयरा 
अतधकं जलं धरति ।
 परादपरानराम ् उतपरादनरा ण्ं सररावातधक-उत्तमरा 
शीषवामदृरा तद्तरधमदृरा भरति । तद्तरधमदृरास ु तसकिरा-

अ-संसिर-तस्तियः

ब-संसिर-तस्तियः

स-संसिर-तस्तियः

आधरारशलैयः
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तसनगधमदृरा-पङ्क-नरामकरायः अनयतरधरायः मदृराकर्रायः 
तमतश्रिरायः भरतनि । पङ्कयः इति पदरा व्ायः नदीिलेष ु
तनक्षेपरूपेर् प्रापयिे । पङ्ककर्रानरंा मरापयः तसकिरा-
तसनगधमदृयोयः मधये भरति । तद्तरधमदृरास ुअतप ह्यमूस 
इति भरति । एिरादृशीष ु मतृत्तकरास ु परादपरानरंा रदृध्य ण्ं 
समतुचिमरात्रयरा जलधरारर्शतक्यः भरति ।
गतरतवतिः 9.3        
 मणृमय-तद्तरध-तसकिरा-मदृरायरायः प्तिमरानरातन 
एकत्रीकुरवानि ु । कराभयतचिि ् मदृराभययः एकमतुष्टक-मदृरंा 
सरीकुरवानि,ु िराभययः अष्ठीलरा-तशलरा-िरृ्रंाशरातदकं संतचतय 
प्तक्षपनि ु । इदरानीम ् अतसमन ् तकतञचि ् तकतञचि ् जलं 
प्तक्षपय मदवानं कुरवानि ु(तचत्रम ्9.4 अ) । केरलम ्एिरारि ्
जलं प्तक्षपनि,ु येन मदृरायरायः गोलक-तनमरावार् ंभरेि ्(तचत्रम ्
9.4 ब) । परनि ु धयरानं भरेि ्यि ् इद ं तलिष्ट ंन भरेि ् । 
मदृराभययः गोलकतनमरावार् ं कुरवानि ु (तचत्रम ् 9.4 स ) । 
कसयरातप समिले एिद्ोलकम ्गोलकसय रेललनं करोि ु
(तचत्रम ् 9.4 द) । रेललनेन दणडगोलराकरार-तनमरावार्राय 
प्यरासं कुरवानि ु(तचत्रम ्9.4 य) । एिरातन करायरावातर् मदृरायरायः 
अनयरातन अतप प्तिमरानरातन गतृहतररा कुरवानि,ु एिेन मदृरायरायः 
प्करारं ज्रासयतनि । तकं कसयरायः अतप मदृरायरायः तनर्वाययः एिेन 
कराययेर् भतरिुं शकनोति ?

तचत्रम ्9.4 मदृराभययः करायवाकरर्म्

तकं भरनियः ज्रापतयिुं शकनरुतनि, यि ्तकदृशी  मदृरा परात्र-
तक्डरारसि-ुमतूयरावादीनरंा तनमरावार्रा ण्ं सररावातधकोपयोतगनी 
भरति ?

 तजज्रासयुः क्यति, अह ं
ज्रािमु ् इच्छरातम घटसय तनमरावार्रा ण्ं 
कसयरायः मदृरायरायः उपयोगं कुयरावाम ्।

9.4 मृदायाः गुराः
भरनियः मदृरायरायः केषरातञचि् उपयोगरानरंा सूचीं 
तनतमवािरनियः । आगच्छनिु इदरानीं रयं मदृरायरायः गुर्रानरंा 
ज्रानरा ण्ं कतञचि् गतितरतधं कुमवायः ।
मृदायां जल-अनरःप्रस्रवर-मात्ा
तजज्रासयुः ि्रा प्हतेलकरा ५० से.मी.×५० से.मी. मरापसय 
द्ौ रगतौ अङ्तकिौ अकुरुिराम,् ययोयः एकयः िसय गहृसय 
कुट्ीम ेि्रा अपरयः सरामरानय-मरागये तनतमवाियः । िौ द् ेसमराने 
कूपयौ जलेन पररपरूरिरनिौ । िौ समरानसमये एर उभयत्र 
एकैककूपीजलं प्तक्षप्तरनिौ । िौ दृष्टरनिौ यि ् कुट्ीम े
पतििं जलं रगवासय सीमनयः बतहयः प्रारहि ् ि्रा िसय 
अरशोषर् ं न अभरि ् परञच सरामरानयमरागये प्तक्षप्त-
जलसय अरशोषर्म ्अभरि ्।

तजज्रासयुः आचियवाम ् अनभुरति यि ्
जलसय उभयोयः रगवायोयः अरशोषर् े
तकम ण्ं भदेयः आसीि ्?

आगच्छनि,ु एिजज्रानरा व्ाम ्इदरानीम ्एकं गतितरतध ंकुमवायः ।

गतरतवतिः 9.4        
एिद्तितरधय ण्ं कक्यरायरायःसररावान ् ्छरात्ररान ् रगवात्रये 
तरभजनि ु । िसय नराम अ, ब, स, इति भरेि ् । भरनियः 
इद ं ज्रासयतनि यि,् कतसमतंचिि ् प्दीयमरान-स्राने जलं 
केन िीव्रगतयरा मदृराद्राररा अधयः गच्छति । भरिरंा 
एकसय त्छद्रयकु्-रेललनयरायः अ्ररा नतलकरायरायः 
आरशयकिरा भतरषयति । इदम ् आरशयकं रिवािे, यि ्

(अ) (ब)

(स) (द)

(य)
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सरयेषरंा रगरावार्रंा समीपे समरानमरापसय नतलकरा भरेि ् । 
एिरादृशयरायः नतलकरायरायः संप्रापतय ण्ं केचन तनदयेशरायः सतनि ।
 यतद शकयं चिे ्ितहवा एकसय मरापसय त्रीतर् त्रपषुयः 
परात्ररातर् गहृीतररा िेषरंा िलं किवायनि ु।
 यतद पीरीसी इति नतलकरा (प्राययः 5 cm मरापसय) 
उपलबधरा ितहवा असय 20 cm लमबभरागं किवातयतररा िसय 
उपयोगं कुरवानि ु।

तचत्रम ्9.5 अनियःस्रर्मरात्ररायरायः मरापनम्

 यसमराि ्स्रानराि ्भरनियः मदृरंा सरीकुरवातनि, ित्र 
नतलकरंा 2 cm पयवानिं भमूौ स्रापयनि ु। नतलकरायरंा शनैयः 
शनैयः 200 ml जलं प्तक्षपनि ु। 200 ml जलमरापनरा ण्ं 
कसयरातप 200 ml मरापसय परातं्र सरीकुिुणं शकनरुतनि । 
िं समयं तलखनि,ुयदरा भरनियः जलप्क्षेपर्सय आरमभ ं
कृिरनियः । यदरा सरणं जलं भतूमद्राररा अरशोतषिम ्अ्रावाि ्
अनियः स्रातरिं भरेि,् ि्रा नतलकरा ररक्रा भरेि ् िदरा 
पनुयः समयं तलखनि ु । धयरानं भरेि ् िजजलं नतलकराियः 
बतहयः इिसिियः न गच्ेछि ् 200 ml जलसय मदृरायरंा 
अनियःस्रर्-करालमतधकृतय अनियःस्रर्मरात्ररायरायः गर्नं 
तनमनतलतखिसतू्र-द्राररा कुरवानि ु। 

अनियःस्रर्सय मरात्ररा ( ml / min ) =
मरात्ररा (ml)

  
अनियःस्रर्सय अरतधयः (min)

उदराहरर्रा व्ाम,् सरीकुरवानि ु कतसमतंचिदतप उदराहरर् े 200 
ml जलसय अनियःस्रर् े20 min अपेक्षनिे, ितहवा

अनियःस्रर्सय मरात्ररा = 
200 ml

  
20 min

 = 10 ml / min

सर-रगवाद्राररा सरीकृिमदृरायरायः उदराहरर् े अनियः 

स्रर्मरात्ररायरायः गर्नं कुरवानि ु । सरतनषकषवासय िलुनराम ्
अनयरगवासय अनियःस्रर्मरात्रयरा सह कुरवानि ु । मदृरायरायः 
उदराहरर्रातन अनियःस्रर्मरात्ररायरायः रधवानक्मरे् कुरवानि ु।
9.5 मृदायाम ्आर्णारा 
तकं भरनियः कदरातप ग्ीषमकराले कसयतचि ्उषर्तदरससय 
मधयराह्नकराले कृतषक्षेत्र-मरागयेर् गिरनियः? समभरियः 
भरत्भयः दृष्ट ंसयराि ्यि ्भमूयोपरर रराययुः कमपदीप्तयः भरति 
अ्रावाि ्एरं दृशयिे य्रा उषर्रराययुः ि्ैर उपरर उतत्तष्ठति 
य्रा अगनेयः उतत्तष्ठति । एरं तकम ण्ं भरति ? असयरायः 
गिेतरधयेः द्राररा असमरातभयः असय उत्तरं ज्रािुं प्यरासयः 
कररषयिे ।

गतरतवतिः 9.5             

एकरंा कर्ननतलकरंा गहृ्णनि ु । असयरंा चमसद्यं मदृरंा 
योजयनि ु । असयरायः उषर्ीकरर् ं कसयरातचिि ् जररालोपरर 
कुरवानि ु िदननिरं कर्ननतलकरायरायः पे्क्षर् ं कुरवानि ु
(तचत्रम ्9.5) । आगच्छनि ुरयं पशयरामयः यि ्उषर्ीकरर् े
सति तकं भरति ?

तचत्रम ्9.6 मदृराियः आद्रवािरायरायः तनषकरासनम्

तकं भरनियः कुत्रतचि ्जलतबनदनू ्पशयतनि ? यतद आम,् 
ितहवायः कतसमन ्स्राने ?
उषर्ीकरर् े सति मदृरायरायः जलं ररातषपिो भतूररा उपरर 
उतत्तष्ठति एरञच कर्ननतलकरायरायः उपररभरागसय 
शीिलरानियः तभत्तौ घनीभिूरायः भरतनि ।

सिमभयः

जलसय तबनदयुः

कर्ननतलकरा

मदृरायरायः प्तिरूपम्

दराहकयः
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उषर्-तदरसेष ुमदृरायरायः जलसय रराषपनकरारर्ने उतत्िरायः 
जलरराषपरायः ररायुं सघनं कुरवातनि । एिसमराि ् सयूवासय 
प्कराशसय पररारिवानं कुरवातनि । मदृरायरायः उपररतस्ियः रराययुः 
कमपदीप्तयः प्िीयिे ।
मदृरायरायः उषर्ीकरर्राननिरं मदृरंा कर्ननतलकरायरायः बतहयः 
तनषकरासयनि ु। असय िलुनराम ्अकर्नीकृिमदृयरा सह 
कुरवानि ु। उभयोयः अनिरं तलखनि ु।
9.6 मृदा-द्ािा जलसय अवशोषरम्
तकं सरवातरधरायः मदृरायः समरानमरात्ररायरंा जलसय अरशोषर् ं
कुरवातनि ? आगच्छनि ुअसय ज्रानराय एकं गतितरतध ंकुमवायः ।
गतरतवतिः 9.6        
पलरातसटक इतयसय एकरंा पुटकं गहृ्णनिु । शोधनपत्रम ्
अ्ररा ररािरावापतत्रकरायरायः खणडं गहृीतररा िसय पुटीकरर् ं
कृतररा 9.7 तचत्ररानुसरारं कूपयरंा योजयनिु । कसयरातचिि ्
मदृरायरायः शषुक-चरू्वासय ५०ग्रा. मरात्ररंा शोधनपते्र 
स्रापयनिु । कतसमंतचिि् मरापन-दणडगोले जलं गहृीतररा 
िसय मरापं तलखनिु । अधनुरा असय जलसय तबनदशुयः 
पुटके तस्िमदृरायरंा योजयनिु । भरनियः असय करायवासय 
तसद्ये भ्ंशकसय सराहराययम ्अतप सरीकिुणं शकनुरतनि । 
सरणं जलम ्एकतसमन् स्राने अतक्षपतररा समपूर्वा-मदृरायरंा 
प्तक्षपनिु । 

तचत्रम ्9.7 मदृरायरंा जलसय अरशोषर्म्

जलक्षेपर्ं िरारि् पयवानिं कुरवानिु यरारि् िि् तनससतृय 
कूपीियः बतहयः न आगच्ेछि् । मरापन-दणडगोले अरतशष्ट ं
जलं मरापतयतररा आरतमभक-मरापराि् वयरकलयनिु येन 
भरनियः मदृराद्राररा धिृजलसय मरात्ररंा ज्रासयतनि । भरिरा 

अरलोतकि-पररर्रामरान् तटपपर्ी- पुतसिकरायरंा तलखनिु ।  
मदृरायरायः भरारयः = 50g
मरापनदणडगोले जलसय आरतमभकरी मरात्ररा = U ml 
मरापनदणडगोले जलसय अतनिमरा मरात्ररा = V ml 
मदृराद्राररा-अरशोतषि-जलसय मरात्ररा = (U-V) ml 
मदृराद्राररा अरशोतषि-जलसय द्रवयमरानम ्= (U-V) g 
(1 ml जलसय द्रवयमरानं १g िलुयं भरति) 
अरशोतषि-जलसय प्तिशिम ्= ((U-V)/50×100
असयरायः गतितरधयेः पनुररारिवानं मदृरायरायः तरतभननैयः अशंयैः 
कुरवानि ु । तकं भरत्भयः एिेषरंा सरयेषरंा समरानपररर्रामरायः 
प्रापयनिे ? पररर्रामषे ु सरतमत्रैयः सह चचवायनि ु एरञच 
अधोतलतखि-प्श्रानराम ्उत्तररातर् प्यच्छनि ु-

 y कसयरायः मदृरायरायः अनियःस्रर्प्तिशिं सररावातधकम ्
अतसि ?

 y कसयरायः मदृरायरायः अनियः स्रर्-प्तिशिं सरवानयनूम ्
अतसि ?

 y तजज्रासयुः सरप्तिरेतशभययः श्रिुररान ् अतसि यि ्
रषरावायरायः ८-१० तदरसराननिरं सरोरररार्राम ् अ्ररा 
कूपरानरंा जलसिरे रतृद्यः भरति । करीदृशी मदृरा 
जलं नयनेू समये एरञच सररावातधकमरात्ररायरंा अनियः 
स्रारयति ि्रा कूपं प्रापयति ?

 y करीदृशी मदृरा सररावातधकमरात्ररायरंा जलसय धरारर् ं
करोति एरञच करीदृशी मदृरा नयनूमरात्ररायराम ्?

 y तकं भरनियः कमतप अनय-तरतध ंसचूतयिुं शकनरुतनि 
येन अतधकरषरावाजलम ् अनियः स्रातरिं भतूररा 
भौमजलं प्रापयेि ।

9.7 मृदा ससयातन च

भरारिसय तरतभननेष ुक्षेत्रेष ुतभनन-तभननप्करारयकु्रायः मदृरायः 
प्रापयनिे । केषतुचि ्क्षेत्रेष ुमणृमय-मदृरा, केषतुचि ्तद्तरध-
मदृरा यद्तप अनय-क्षेत्रेष ुतसकिरामदृरा प्रापयनिे ।
रराय-ुरतृष्ट-िराप-प्कराश-आद्रवािरानरंा द्राररा मदृरा प्भरातरिरा 
भरति । एिे केचन जलररायरीयकरारकरातर् सतनि ये 

भ्शंकयः

पटुकयः शोधनपत्रम्

कराचपरात्रम्
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मदृरायरायः पररच्ेछतदकरंा प्भरारयतनि एरञच संरचनरायरंा 
परररिवानम ्आनयतनि । जलररायरीयकरारकरातर् एरञच 
मदृरायरायः घटकरायः सतममतलिरूपेर् क्षेत्रतरशषे ेउदीयमरान-
ससयरानरंा रनसपिीनरंा प्कराररार्रंा तनधरावारर् ंकुरवातनि ।
मणृमययः (तसनगध) एरञच तद्तरधमदृरा उभ े एर गोधमूयः 
चर्करादीनरंा धरानयरानरंा कृिे उपयकु्रायः भरतनि । 

एिरादृश-मदृरायरायः जलधरारर्शतक्यः समीचीनरा भरति ।  
व्रीतहतनतमत्त ं तसनगधमदृरा जैरपदरा ््थयः समदृ्रा एरञच 
समीचीनजलधरारर्शतक्यकु्रा आदशवा-मदृरा भरति । 
मसरूरार्राम ्एरञच अनय-तद्दलरानरंा कृिे तद्तरध-मदृरायरायः 
आरशयकिरा भरति । यसयरंा जलसय तनगवामनं सरलं 
भरति । 

ग्राम (g) ि्रा तकलोग्राम (kg) इति एिौ रसििुयः द्रवयभरारसय मरात्रे सियः । एक-द्रवयसय रसिनुयः भरारयः ग्रामतमियः 
भरति, ि्रा एक-तकलोग्राम-द्रवयमरानसय रसिनुयः भरारयः एकतकलोग्रामतमियः-भरारयः भरति । यद्तप दतैनकजीरने 
ररातर्जये उद्ोगे च द्रवयमरार्-भरारयोयः मधये सरामरानयियः अनिरं न किुणं शकयिे । द्रवयमरार्-भरारयोयः मधये कयः भदेयः 
अतसि, इदम ्उचचकक्यरायरंा भरनियः पतिषयतनि ।

करापरावासरा ण्ं तसकिरा-तद्तरध-मदृरा (बलईु – दोमट ) 
अ्ररा तद्तरध-मदृरा अतधकरा उपयकु्रा भरति, यतसमन ्
जलसय नगवामनम ् अनरायरासेन भरति, ि्रा यरा पयरावाप्त-
पररमरार् ेरराय-ुधरारर् ंकरोति । 
 गोधमूसदृशरातन ससयरातन सकू्म-मणृमय-मदृरायराम ्

उतपरादयतनि, यिोतह सरा ह्यमूस-यकु्रा अतयतधकोरवाररा 
भरति । सरतशक्षकेभययः मरािरातपत्रोयः सरक्षेत्रीय-कृषकेभययः 
ित्रतयरायरायः मदृरायरायः प्कराररार्रंा ि्रा उतपराद्मरान-ससयरानरंा 
तरषये ज्रानम ्एकत्रीकुरवानि ु। उपलबध-ज्रानं 9.2 सराररणयरंा 
तलखनि ु। 

एकसयाः घटनायाः अधययनम्
जॉन- रसीदरा-रराधरायः मधयप्दशे ेसोहरागपरु-नरामकस्राने लीलराधर-तपिरामहसय सनिोष-मरालरीयसय च गहृ ंगिरनियः । 
लीलराधर-तपिरामहयः घटयः, दीघवाघटयः, मदृभ््राष्टम ्इतयरातद-तनमरावार्रा ण्ं मतृत्तकरंा सजजीकृिररान ्(तचत्रम ्9.8 ) | िे त्रययः 
लीलराधर-तपिरामहराि ्िसय करायवातरषये चचराणं कृिरनियः ।
जॉन - भररान ्मतृत्तकरंा कुियः आनीिररान ्?
तपिरामहयः - अह ंरनधयराभमूयेः कृषर्मतृत्तकराम ्आनीिररान ्।
रराधरा - मतृत्तकरंा क्ं सजजीकरोति ?
तपिरामहयः  - शषुकमतृत्तकरंा कतसमतंचिदतप दीघवापरात्रे तनतक्षपय िसयरायः अष्ठीलरायः तनषकरासयरातम । 

िदननिरं मतृत्तकराम ् अष्टहोररापयवानिं जले स्रापयरातम । असयरंा मतृत्तकरायराम ् अर्सय 
मलसय तकतञचदशं ं प्तक्षपय मदवायरातम । मतदवाि-मतृत्तकरंा चके् संस्रापय य्ेच्छम ् आकरारं  
प्ददरातम । अतनिम-आकरारयः हसिेन दीयिे । तनतमवािरसितून तदनत्रयम ्आिपे संस्रापय िदननिरं 
रक्रातदरर्येन रञजनं भरति । शषुकररायौ शषुकरीकृतय सररावातर् रसितून उचचिरापेष ुपराचयरातम ।

रशीदरा - मतृत्तकरायराम ्अर्मलं तकम ण्ं तमश्रयति ?
तपिरामहयः - दगध-अर्मलं सकू्मत्छद्ररातर् करोति । असमराि ् एर करारर्राि ् जलम ् अनियः स्रर् ं कृतररा 

बराह्यभरागपयवानिम ्आगच्छति । िियः इद ंररातषपिं भरति, येन घटस्ं जलं शीिलं भरति । तपिरामहयः 
ज्रातपिररान ्यि ्सोहरागपरेु तनतमवािरायः घटरायः सरवात्र प्तसद्रायः भरतनि । 
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तचत्रम ्9.8 मतृत्तकरायरायः परात्र-तनमरावार्म्

मृदायाः अपक्षिरम्

जल-परन-तहमद्राररा मदृरायरायः उपररिलसय अपसरारर्म ्अपक्षरर्म ्इति उचयिे । परादपरानरंा मलूरातन मदृरंा दृढं बधनतनि । 
परादपरानराम ्अनपुतस्िौ मदृरा तशत्लरा भरति । एिेन एषरा परनेन ि्रा जलप्रराहरे् ररातहिरा भरति । मदृरायरायः अपक्षरर् ं
मरुस्लं ि्रा रनधयराभतूमयः इतयेितसदृश-स्राने अतधकं भरति, यत्र उपररिले बह्टनयनूम ्अ्ररा कचिन रनसपतियः न भरति । 
अियः रकृ्षरार्रंा किवानं ि्रा रनोनमलूनं च अररोधनीयम,् ि्रा हररिक्षेत्ररातर् प्रधवानीयरातन ।

सािरी 9.2

मृदायाः प्रकािः उतपाद्यमान-ससयातन
मणृमयम् गोधमूयः

ब्ीतह-रोपर्रा ण्ं तकदृशी मदृरा सररावातधकोपयकु्रा भरति? 
एिरादृशी मदृरा यसयरायः अनियःस्रर्मरात्ररा अतधकरा भरेि ्
अ्ररा नयनूरा भरेि ्?

 अनियःस्रर्मरात्ररा ि्रा जलधरारर्-
शतक्यः इतयनयोयः मधये कयः भदेयः? 
तजज्रासो, प्तिभराति तरं यि ्परूवाम ्अपियः, 
िि ् तरसमिृररान ् । अियः परािं पनुयः पि, 
असय उत्तरं प्रापसयतस ।

प्रमुखाः - शबदाः            

मणृमयम् आद्रवािरा अपक्षरर्म्

ह्यमूस तसकिरा मदृरा-पररच्ेछतदकरा

तद्तरधरा-मदृरा जल-धरारर्म् मतृत्तकरा

अनियःस्रर्म् संसिर-तस्तियः
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भवत्भः तकं ज्ारम्

 ¾ मदृरा पतृ्वयरंा जीरनरा ण्ं महत्रपरू्रावा अतसि ।
 ¾ कसयतचि ्स्रानसय मदृरा-पररच्ेछतदकरा ित्रतयरायरायः मदृरायरायः तरतभनन-सिररार्रंा पररच्ेछदयः भरति । इम ेसिररायः 

संसिर-तस्तियः इति उचयिे ।
 ¾ मदृरायः तरतभननतरधरायः भरतनि – मणृमयी, तद्तरधरा, तसकिरा च ।
 ¾ तरतभनन-प्करारसय मदृरायरंा जलसय अनियःस्रर्मरात्ररा तभननरा तभननरा भरति । इयं मरात्ररा तसकिरा-मदृरायरंा 

अतधकिमरा ि्रा च मणृमय-मदृरायरंा नयनूिमरा रिवािे ।
 ¾ तरतभननप्करारसय ससयरानराम ् उतपरादनरा ण्ं तरतभनन-प्करारसय मदृरा उपयकु्रा भरति । तसनगधमदृरा ि्रा च 

तद्तरध-मदृरा गोधमू-चर्क-व्रीहीर्राम ्उतपरादनरा व्ाम ्उपयकु्रा भरति । ि्ैर करापरावासरा ण्ं तसकिरा-तद्तरधमदृरा 
उपयकु्रा भरति ।

 ¾ मदृरा सरसयरंा जलं धरति, यरा मदृरा- आद्रवािरा इति उचयिे । मदृरायरायः जलधरारर्-क्षमिरा तरतभनन-ससयरा ण्ं 
महत्रपरू्रावा रिवािे ।

 ¾ तसनगध-मतृत्तकरायरायः उपयोगयः परात्र-क्रीडरारसि-ुमिूणीनरंा तनमरावार्रा ण्ं भरति ।

अभयासाः
प््म-तद्िीय-प्श्योयः उपयकु्िमम ्उत्तरं तचनरनि ु। 
1. शलै-कर्रानराम ्अतिररक्रायः, मदृरायरंा भरतनि -
 (क) रराययुः जलं च
 (ख) जलं परादपयः च
 (ग) खतनजं जैरपदरा व्ायः रराययुः जलं च
 (घ) जलं रराययुः परादपयः च
2. जलधरारर्सय क्षमिरा कुत्र अतधकिमरा भरति ?
 (क) तसकिरा-मदृरायराम्
 (ख) मणृमय-मदृरायराम्
 (ग) तद्तरध-मदृरायराम्
 (घ) तसकिरा-तद्तरध-मदृरायरंा तमश्रर् े
3.  अ कोष्ठस्-रसितून ब कोष्ठस्-रसितुभयः सह कुरवानि ु-
  अ-कोष्ठकः      ब-कोष्ठकः
 (क) जीररानराम ्आररास-स्रानम ्  (१) बहृि-्कर्रायः
 (ख) मदृरायरायः ऊधरवा-सिरयः   (२) सरवा-तरधरा मदृरा
 (ग) तसकिरा-मदृरा          (३) गराढ-रर्वासय
 (घ) मदृरायरायः मधय-सिरयः        (४)सघन-लघ-ुकर्रायः
 (च) मणृमय-मदृरा              (५) ह्यमूस इतयसय नयनूमरात्ररा
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4. ज्रापयनि,ु मदृरायरायः तनतमवातियः क्ं भरति ?
5. मणृमय-मदृरा क्ं ससयरानरंा कृिे उपयोतगनी रिवािे ।
6. मणृमय-तसकिरा-मदृयोयः मधये अनिरं ज्रापयनि ु।
7. मदृरायरायः अनपु्स्-तरभराजनसय तचत्रं तनमरावानि,ु ि्रा तरतभनन-सिररार्रां नरामराङ्कनं कुरवानि ु।
8. रतजयरा क्षेत्रे अनियःस्रर्सय मरात्ररा-समबतद्िम ्एकं प्योगं कृिरिी । सरा दृष्टरिी यि ्ियरा सरीकृिेष ुमदृरायरायः 

उदराहरर्षे ु200 ml जलसय अनियःस्रर् ं40 तनमषेषे ुअभरन ्। अनियःस्रर्मरात्ररंा पररकलपयनि ु।
9 ज्रापयनि ुयि ्मदृराप्दषूर्-मदृरापक्षरर्योयः अररोधनं क्ं किुणं शकनमुयः ।
10 तनमनतलतखि-रगवाप्हतेलकरंा दत्तने सराहराययेन समरादधि ु।

1 2

3

4

5 6

7

8

9 10

 सिलम ्
१. येन तनतमवाि-सयिूसय अपतशष्टराि ्मदृरा प्दषुयति ।
२. एितप्करारसय मदृरायरंा सकू्मकर्रानराम ्अनपुराियः अपेक्षियः अतधकयः भरति ।
४. एितप्करारसय मदृरायरंा सकू्म-दीघवा-कर्रानरंा मरापनं प्राययः समरानं भरति ।
५. मदृरा-पररच्ेछतदकरायरायः सिररायः ।
८. रनसपिेयः अनपुतस्िौ मदृराम ्उड्डरायतनि ?
९. एितप्कराररकरा मदृरा सरुरातििरा शषुकरा भरति ।
१०. कयरातचि ्मदृयरा जलसय अररोधनसय क्षमिरा ।

 उपरिष्ार ्अिः

२ भमूयेः उपरर-सिरयः, ययः परादपेभययः आधरारं प्ददराति ।
३ परनसय ि्रा प्रतहि-जलसय करारर्ने मदृरायरंा प्भरारयः ।
६ मदृरायरंा जलसय अरशोषर्-प्तक्यरा ।
७ कसयतचि ्स्रानसय मदृरायरायः किवान-पररच्ेछतदकरा ।
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तवसरारिरः अतिगमः - गतरतवियः परियोजनाकायाणातर च

१. तजज्रासयुः अपकर-पकर-मदृयोयः मधये अनिरं ज्रािमु ्इच्छति । अतनरषयनि ुयि ्रहृद्घट-तनमरावार्रा व्ाम ्उपयजुयमरानरा 
मदृरा मतूिवा-तनमरावार्रा व्ाम ्उपयजुयमरानरायरायः कृषर्मदृरायरायः क्ं तभननरा भरति ।

२. प्हतेलकरा तचनिराक्रानिरा अतसि । सरा सरगहृराि ्इतष्टकरा-आपराकं-गहृम ्(ईट करा भटे् ) द्रष्ट्ट ंशकनोति, यत्र इतष्टकरायः 
तनमणीयनिे । आपराकराि ्अतधकरायः धमूरायः तनससरतनि । सरा सतूचिरा यि ्म्ृभराणडरातन, मिूवाययः, इतष्टकरायः इतयेिेषरंा 
तनमरावार्रा व्ाम ्अतधकिमरा गरु्यकु्रा तसनगधमदृरा अपेक्षिे । सरा दृष्टरिी यि ्भरन-तनमरावार्रा ण्ं भराररराहकयरानं 
समपयूवा इतष्टकरायः नीिरायः आसन ्। सरा आशङ्तकिरिी यि ्अनेन प्करारेर् इतष्टकरा-तनमरावार्ने मदृरायरायः समरातप्तयः 
भतरषयति । तकं िसयरायः तचनिरा समतुचिरा रिवािे ? असयरायः समसयरायरायः संदभये मरािरा-तपिभृयरंा तशक्षकैयः ि्रा 
सरक्षेत्रसय तरशषेजै्यः सह चचराणं कृतररा एकरंा तटपपर्ीं तलखनि ु।

 मदृरायरायः एकतसमन ्प्तिमराने आद्रवा-मरात्ररायरायः ज्रानरा ण्ं प्यरासं कुरवानि ु।

 गतरतवतिः- 100 पररतमिरंा मदृरंा गहृ्णनि ु । इमराम ् आिपे एकतसमन ् ररािरावापत्रे तरकरीयवा स्रापयनि,ु ि्रा 
तद्होररापयवानिं मदृरा शषुयि ु। अयं गतितरतधयः मधयराहे्न श्रेयसकरयः भतरषयति । धयरानं भरेि ्यि ्मदृरा ररािरावापत्रराि ्
बतहयः न पिेि ्। इमरंा शोषतयतररा पनुयः िोलनं कुरवानि ु। शोषर्राि ्परूणं पचिराि ्च मदृरायरायः मरापसय भदेने 100 
ग्राम-मदृरायराम ्आद्रवािरायरायः ज्रानं भतरषयति । असय नराम आद्रवािरायरायः प्तिशि-मरात्ररा इतयतप भरति । 

   कलपयि ुयि ्शषुक-तक्यराननिरं शषुकमदृरायरायः भरारयः 10 ग्राम नयनूयः अभरि,् ितहवा 

मदृरायराम ्आद्रवािरा-प्तिशिम ्= 
आद्रवािरायरायः भरारयः (ग्रामयः) 

  
मदृरायरायः तप्तिमरानसय मलूभरारयः(ग्राम)

x 100 

   अतसमन ्उदराहरर् े

       मदृरायराम ्आद्रवािरायरायः प्तिशिम ्= 
10 × 100

  
100

  =10%

तकं भवनरः जानतनर ?
उत्तरभरारिसय अनेकरायः नद्यः तहमरालयराि ्प्रहतनि । एिरायः सररातभयः सह अनेकरातन रसितून आनयतनि । य्रा पङ्कयः, 
तसनगधमतृत्तकरा (तचकनीतमट्ी), तसकिरा, सकू्मतशलरा (बजरी), इतयरातद । एिेषरंा तमश्रर् ंजलौघमदृरा इति उचयिे । 
उत्तरभरारिसय समिलभमूौ नद्यः सररेगेन जलौघमदृरायः आनीय प्तक्षपतनि । इयं मदृरा उरवाररा भरति । असमराि ्एर 
करारर्राि ्असय क्षेत्रसय कृतषक्षेतं्र भरारिसय प्राययः अधवाजनसंखयरायै अननं प्ददराति ।


