ુજરાત ની આબોહવા િવષે ણવા ું
s>kln : gi[>D(lyi p&rN a[.
ુજરાત મોસમી આબોહવાવાળો દ શ છે . રા યના ઉ#ર ભાગમાંથી
કક( ૃ# પસાર થાય છે . અહ, ક-છ અને બનાસકાંઠા /જ0લામાં રણદ શો છે . ુજરાતના
િવિશ2ટ આકારને લીધે આબોહવામાં વૈિવ6ય છે . દ7રયા7કનારાના દ શોમાં દ7રયાઈ
આબોહવા અ9ુભવાય છે .

ઋ;ુઓ :
(1) િશયાળો:
િશયાળો
7ડસે?બરથી

ુ રB
ફAઆ

માસ

દરિમયાન

ુજરાતમાં તાપમાન નીCુ ં રહ છે . DEુઆરB માસ સૌથી ઠંડો
હોય છે . દ7રયાઈ લહરોની અસરના પ7રણામે દGHણ ુજરાતમાં
તાપમાન વIુ નીCુ ં જ;ું નથી. 7હમાલયમાં 7હમવષા( થતાં સમJ ુજરાતમાં સખત
ઠંડBનો અ9ુભવ થાય છે . Lાર ક 7હમ વષા( પણ થાય છે . ને ‘માવMુ‘ં કહ છે .
ુજરાતનો િશયાળો આરોNયદ અને Oુશ9ુમા હોય છે .

(2) ઉનાળો :
માચ(થી

મે

માસ

દરિમયાન

ુજરાતમાં

તાપમાન ઊCુ ં રહ છે . મે માસ સૌથી વIુ ગરમ હોય
છે .દ7રયા7કનારાના દ શમાં ઉનાળો માણમાં ઓછો ગરમ
રહ છે . ઉ#ર ુજરાતમાં Lાર ક ‘R ૂ‘ ની પ7રTUથિત પણ
અ9ુભવાય છે . ુજરાતનો ઉનાળો ગરમ અને V ૂકો હોય છે .

(3) ચોમાVું :
Wૂનથી

સXયે?બરનો

સમયગાળો

‘ચોમાસાની ઋ;‘ુ છે . ુજરાતમાં ઘણોખરો વરસાદ Wુલાઈ
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અને ઓગUટમાં પડ છે . ચોમાસાની ઋ;ુ દરિમયાન અરબ સાગર પરથી આવતા વંટોળ
ભાર 9ુકસાન કર છે . ુજરાતમાં મોસમી પવનો Zારા મળતો વરસાદ ઘણી
અિનયિમતતાઓ અને અિનિ[તતાઓ ધરાવતો હોવાથી કટલીક વાર અિત ૃ\2ટ અથવા
અના ૃ\2ટની પ7રTUથિત સ(ય છે . કોઈક વાર સતત સાતથી દસ 7દવસ Vુધી વરસાદ
પડ છે , ને ‘હલી કહ છે .
ુજરાતમાં વરસાદ9ુ ં માણ અને તે9 ુ ં િવUતરણ :
(૧) ૧૦૦ સેમીથી વIુ : વલસાડ, ડાંગ, નવસારB, Vુરત, નમ(દા અને વડોદરા /જ0લાનો
` ૂવ(નો િવUતાર
(ii) ૮૦ થી ૧૦૦ સેમી Vુધી : ભbચ અને વડોદરા /જ0લાનો પિ[મનો િવUતાર, દાહોદ,
પંચમહાલ, આણંદ, ખેડા અને સાબરકાંઠા /જ0લાનો િવUતાર.
(iii) ૪૦ થી ૮૦ સેમી Vુધી : અમદાવાદ, ગાંધીનગર, મહસાણા, પાટણ, બનાસકાંઠા
અને સૌરા2dના તમામ /જ0લાઓનો િવUતાર
(iv) ૪૦ સેમીથી ઓછો : બનાસકાંઠાનો પિ[મ િવUતાર અને સમJ ક-છ /જ0લો

(4) પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋ; ુ :
ઑfટોબર-નવે?બરના સમય ગાળાને ‘ઋ; ુ પ7રવત(નનો ગાળો‘ કહ છે .ઓfટોબરની
ગરમી લોકોના UવાUhય પર િવપરBત અસર કર છે . નવે?બરના છે 0લા એક સXતાહમાં
ઠંડBનો અ9ુભવ થાય છે .
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