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ફધં ઘણી જાત ના શોમ છે ણ મખુ્મ પ્રકાયો કુર ચાય છે.નદીના જપ્રલાશ નો લેગ અને જથ્થો,વાભવાભા ં
કાઠંા લચ્ચેનુ ંઅંતય,ખડકોની યચના,વબંવલત ધયતીકંનુ ંજોખભ,વવિંચાઈ પ્રદેળ,સ્થની ઉંચાઈ લગેયે અનેક 
ફાફતોના ઇજનેયી યીતે રેખા જોખા કામય ફાદ નીચેના ચાય ૈકી મોગ્મ પ્રકાયનો ફધં ફાધંલા ભાિે વદંગી 
કયલાભા ંઆલે છે. 
 

ફધં ના કુર મખુ્મ પ્રકાયો  
1-આચય ડેભ  

2-ફટ્રીવ ડેભ  

3-એમ્ફેન્કભેન્િ ડેભ  

4-કોન્રીિ ગે્રવલિી ડેભ  

 

આ દયેક પ્રકાય વલે નીચે ભાહશતી આલાભા ંઆલી છે. 
 

1-આચય ડેભ  

 

આ ફધં નો આકાય તેના નાભ પ્રભાણે કભાન એિરે કે આચય જેલો શોમ છે.કભાન ની પાદં નદી તયપ યશ ેએ 
યીતે તેનુ ંચણતય કયલાભા ંઆલે છે.ઊંડી નદીનો પ્રલાશ લેગીરો તેભજ વલરુ શોમ,િ વાકંડો શોમ અને 
વાભવાભા ંહકનાયા જમા ંઊંચા તેભજ ભજબતુ ખડકોના ફનેરા શોમ તમા ંઆચય ડીઝાઈન લધ ુઅનકુુ ફને છે. 
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ઊંડી નદીના વાકંડા િને ધ્માનભા ંરેતા વવભેન્િ કોન્રીિ ના ટુક ભાર લાો ફદં ચણી ના ળકામ.તેથી 
ઇજનેયો પ્રભાણભા ંઓછી જાડાઈ નો આચય ડેભ ફાધેં છે.ફધંની નદી મખુી કભાન ાણીના દફાણ ને ભશદ અંળે 
જભણા-ડાફા ખડકો તયપ લાી દે છે.હયણાભે ફધંને ઝાઝ ંશામદ્રોરીક પે્રવય લતાયત ુ ંનથી.ફધં ને ફહુ તગડો 
ણ ફનાલલો ડતો નથી તેથી ખચય ણ ફચી જામ છે.દયેક આચય ડેભ જો કે વોએ વો િકા આચય ડેભ જ શોમ 
તે જરૂયી નથી.અને વાભાન્મ યીતે શોમ ણ નહશ.વલરુ જ યાળી ની વશજે શોી નદી યના કભાનાકાય 
ફધં ભાિે ટુક કોન્રીિ લાયવુ ંડે ,જેથી વખત પે્રળય ને તેના લજન થકી ખાભી રે.આ જાતનો શાઈબ્રીડ 
ફધં આચય ગે્રવલિી ડેભ કશલેામ છે. 
 

બાયતભા ંઆલો આચય ડેભ કેયારા નો ઈડુક્કી ડેભ છે. 
 

2-ફટ્રીવ ડેભ  

 

આ જાતનો ડેભ નદીના પ્રલાશની વલરુધ હદળા તયપ દય 6 થી 12 ભીિયના અંતયે િેકા માને  ફટ્રીવ ધયાલે 
છે.અબેયાઈ ના બે્રકેિ જેલા એ વિકોણાકાય િેકા ફધંને તેની ાછરી ફાજુએ લતાયતા ાણીના દફાણ વાભે 
અડીખભ યશલેાનુ ંીઠ ફ આે છે.દયેક િેકાની કણય ભજુા આળયે 45 અંળ નો ખણૂો ફનાલે છે.હયણાભે વારંુ 
એવુ ંપે્રળય ફધંની દીલાર ય ઘિીને ફટ્રીવ ના ામા તયપ કેષ્ન્દ્રત થામ છે. 
 

 

 

 
 

3-એમ્ફેન્કભેન્િ ડેભ  

 

આ પ્રકાય જૂનાભા ંજુનો છે.એમ્ફેન્કભેન્િ નો અથય છે ઓલાયો કે ાો ,યંત ુએ વીધોવાદો પ્રાથવભક ળબ્દાથય 
આધવુનક યગુ ના  એમ્ફેન્કભેન્િ ડેભ વાથે ફધં ફેવતો ના આલે કે તેભનુ ંફાધંકાભ અગાઉ જેવુ ંવય કે નાના 
ામાનુ ંયહ્ુ ંનથી.ફાધંકાભ નુ ંભિેહયમર અને ચણતય ની યીત ણ ફદરામ ગઈ છે.આ ડેભ ના ફીજા ઘણા 
ેિા પ્રકાય ણ છે.અથય હપર ડેભ અને યોક હપર ડેભ તેના મખુ્મ પ્રકાય છે.અથય હપર ડેભ ભાિે ટુક કચી 
અને ભાિી ખડકી તેભના 15 થી 30 વેભી જાડા થય ને બાયે લજન શઠે એકદભ વગંહઠત ફનાવ્મા છી રભળ 
તેના ય ફીજા થય યચલાભા ંઆલે છે.ફાહ્ય આલયણ તયીકે વવભેન્િ કોન્રીિ નો જાડો થય રગાલલાભા ંઆલે 
છે.ફધં નો ામો શોો યાખલાભા ંઆલે છે.યોક હપર પ્રકાય ભા ંભિીયીમર તયીકે થયા અને કાકંયા લયામ 
છે.ફાધંકાભ ની યીત અથય હપર ડેભ જેલી જ છે. 
 

 



 

 
 

4-કોન્રીિ ગે્રવલિી ડેભ  

 

વલયાિ કોમ્પે્રવીલ સ્ટે્રન્થ લાો કશી ળકાતો ફધ આ પ્રકાયનો છે.જેના ગજફનાક દ અને થૃ્લીના 
ગરુુતલાકયણ લચ્ચે રગબગ અતિુ નાતો જાભે છે.આ ફધં નો આડછેદ ણ  ફટ્રીવ ડેભ ડેભ ની જેભ વિકોણાકાય 
શોમ છે.ણ જાળમ ની વલરુધ હદળાભા ંદય થોડા અંતયે િેકાનુ ંઆમોજન કયલાને ફદરે તમાના આખા ઢોાલે 
કોન્રીિ બયી દેલામ છે.હયણાભે  કોન્રીિ ગે્રવલિી ડેભ નો ામો તેની ઉંચાઈના 65 િકા થી 85 િકા શોો શોમ 
છે.આ ફધં ના ચણતય ભાિે ખફુ જ કોન્રીિ જોઈએ એિરે ખચય ણ લધી જામ છે. 
 

બાયત નો વયદાય વયોલય ડેભ આ પ્રકાય નો કોન્રીિ ગે્રવલિી ડેભ છે. 
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