ુ રાતની આબોહવા
ગજ
ગુજરાત મોસમી આબોહવાવાળો પ્રદે શ છે . રાજ્યના ઉત્તર
ભાગમાાંથી કકક વ ૃત્ત પસાર થાય છે . અહીં કચ્છ અને બનાસકાાંઠા
જજલ્લામાાં રણપ્રદે શો છે . ગુજરાતના વવવશષ્ટ આકારને લીે ે
આબોહવામાાં વૈવવધ્ય છે . દરરયારકનારાના પ્રદે શોમાાં દરરયાઈ
આબોહવા અનુભવાય છે .
ુ :
ઋતઓ
ુ રી માસ દરવમયાન ગુજરાતમાાં
(1) શિયાળો: રિસેમ્બરથી ફેબ્રઆ
તાપમાન નીચુ ાં રહે છે . જાન્યુઆરી માસ સૌથી ઠાંિો હોય છે . દરરયાઈ
લહેરોની અસરના પરરણામે દક્ષિણ ગુજરાતમાાં તાપમાન વધુ નીચુ ાં
જતુ ાં નથી. રહમાલયમાાં રહમવર્ાક થતાાં સમગ્ર ગુજરાતમાાં સખત ઠાંિીનો અનુભવ થાય છે . ક્યારે ક
રહમ પણ પિે છે . ક્યારે ક વશયાળામાાં થોિો વરસાદ પણ પિે છે , જેને ‘માવઠુાં‘ કહે છે . ગુજરાતનો
વશયાળો આરોગ્યપ્ર અને ખુશનુમા હોય છે .

(2) ઉનાળો : માર્કથી મે માસ દરવમયાન ગુજરાતમાાં તાપમાન ઊચુાં રહે છે . મે માસ સૌથી
વધુ ગરમ હોય છે . દરરયારકનારાના પ્રદે શમાાં ઉનાળો પ્રમાણમાાં ઓછો ગરમ રહે છે . ઉત્તર
ગુજરાતમાાં ક્યારે ક ‘લ ૂ‘ ની પરરસ્થથવત પણ અનુભવાય છે . ગુજરાતનો ગરમ અને સ ૂકો હોય છે .

(3) ચોમાસ ુંુ : જૂનથી સપ્યેમ્બરનો સમયગાળો ‘ર્ોમાસાની ઋત ુ‘ છે . ગુજરાતમાાં ઘણોખરો
વરસાદ જુલાઈ અને ઑગથટમાાં પિે છે . ર્ોમાસાની ઋત ુ દરવમયાન અરબ સાગર પરથી આવતા
વાંટોળ ભારે નુકસાન કરે છે . ગુજરાતમાાં મોસમી પવનો દ્વારા મળતો વરસાદ ઘણી
અવનયવમતતાઓ અને અવનવિતતાઓ ે રાવતો હોવાથી કેટલીક વાર અવતવ ૃષ્ષ્ટ અથવા
અનાવ ૃષ્ષ્ટની પરરસ્થથવત સજાકય છે . કોઈક વાર સતત સાતથી દસ રદવસ સુે ી વરસાદ પિે છે , જેને
‘હેલી કહે છે .
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ુ રાતમાું વરસાદન ુંુ પ્રમાણ અને તેન ુંુ શવસ્તરણ :
ગજ
(i) 100 સેમીથી વધુ : વલસાિ, િાાંગ, નવસારી, સુરત, નમકદા અને વિોદરા જજલ્લાનો પ ૂવકનો
વવથતાર
(ii) 80 થી 100 સેમી સુે ી : ભરૂર્ અને વિોદરા જજલ્લાનો પવિમનો વવથતાર, દાહોદ, પાંર્મહાલ,
આણાંદ, ખેિા અને સાબરકાાંઠા જજલ્લાનો વવથતાર.
(iii) 40 થી 80 સેમી સુે ી : અમદાવાદ, ગાાંે ીનગર, મહેસાણા, પાટણ, બનાસકાાંઠા અને સૌરાષ્રના
તમામ જજલ્લાઓનો વવથતાર
(iv) 40 સેમીથી ઓછો : બનાસકાાંઠાનો પવિમ વવથતાર અને સમગ્ર કચ્છ જજલ્લો
(4) પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋતુ : ઑક્ટોબર-નવેમ્બરના સમય ગાળાને ‘ઋત ુ પરરવતકનનો
ગાળો‘ કહે છે . ઑક્ટોબરની ગરમી લોકોના થવાથ્ય પર વવપરીત અસર કરે છે . નવેમ્બરના છે લ્લા
એક સપ્તાહમાાં ઠાંિીનો અનુભવ થાય છે .
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