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შესავალი

მსოფლიოში ნიადაგების მრავალი კლასიფიკაცია არსებობს, როგორც ეროვნული, ისე

საერთაშორისო. დღესდღეობით მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ კლასიფი-

კაციურ-დიაგნოსტიკურ სისტემას ნიადაგის რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზა

წარმოადგენს (WRB – World Reference Base for Soil Resources), რომელიც ძირეულად

განსხვავებულ პრინციპებს ემყარება.

ნიადაგის რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზა (WRB) მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე

გავრცელებული კლასიფიკაციურ-დიაგნოსტიკური სისტემაა, რომელიც მიზნად ისახავს

სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერთა საერთაშორისო ურთიერთობის განვითარებას და ხელშეწყობას.

ნიადაგის რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზა წარმოადგენს ნიადაგების კორელაციისა და

საერთაშორისო კომუნიკაციის სტანდარტს. ის ასევე არის ნიადაგის რესურსების მენეჯმენტის

და რაციონალური გამოყენების ფუნდამენტური ნაწილი.

WRB ისტორია. ნიადაგების საერთაშორისო კლასიფიკაციას საფუძვლად უდევს ნიადაგის

რესურსების მსოფლიო მოაცემთა ბაზა.

მსოფლიო მონაცემთა ბაზის არსი მდგომარეობს ნიადაგების გენეზისურობის პრინციპში,

რომელიც გულისხმობს ნიადაგების დაჯგუფებას პროფილის შეფასების მიხედვით. კლასიფი-

კაციის ამგვარი პრინციპი საშუალებას იძლევა ნიადაგების გენეზისური თაავისებურებების

საფუძველზე განხორციელდეს ნიადაგური ტაქსონომიების დიაგნოსტიკა. 1998 წელს წიგნის

სახით გამოიცა მსოფლიო მონაცემთა ბაზის პირველი სამუშაო დოკუმენტი, რომელიც

ითარგმნა მსოფლიოს სხვადასხვა ენაზე,მათ შორის, 2005 წელს ითარგმნა და გამოიცა ქართულ

ენაზე. 2006 წელს განახლდა აღნიშნული გამოცემა, რომელშიც წარმოდგენილია 32 ნიადაგური

ჯგუფი (დამატებულია ტექნოსოლები და სტაგნისოლები), ნაცლად წინა ვერსიაში დაფიქსირე-

ბული 30 ჯგუფისა. ორივე ვერსიაში დაცულია ტაქსონომირი ერთეულების იერარქია.

ნიადაგური ჯგუფები ასოცირებულია ტიპებთან,რომლებიც პრეფიქსებად და სუფიქსებად

წარმოდგენილი კვალიფიკატორების მეშვეობით იყოფიან უფრო დაბალი დონის ერთეულებად.

1998-2006 წლებში ნიადაგის რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზამ მიღო ნიადაგების

კლასიფიკაციისა და ნომენკლატურის ოფიციალური სტატუსი. ზოგიერთ ქვეყანაში (იტალია,

მექსიკა, ნორვეგია, პოლონეთი, ვიეტნამი) იგი აღიარებული იქნა ძირითად ნიადაგურ კლასი-

ფიკაციად. ნიადაგის მსოფლიო მონაცემთა ბაზა არ გულისხმობს ეროვნული საკლასიფიკაციო

სესტემების შეცვლას, მისი მიზანია საერთო მახასიათებლების მოძებნა,რომელთა მიხედვითაც

განხორციელდება ეროვნული კლასიფიკაციებისა და მონაცემთა ბაზის ტაქსონომიური
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ერთეულების შეჯერება. ნიადაგის რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზა არ წარმოადგენს

დოგმატურ და საკანონმდებლო დოკუმენტს, არამედ ის არის განვითარებადი ღია სისტემა,

რომელიც ემსახურება ნიადაგების დიაგნოსტიკას და ეროვნული კლასიფიკაციების კორელაციას.

ნიადაგების რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზის მთავარი მიზანია მეცნიერული

სიღრმით და საფუძვლიანობით უზრუნველოყოს „ფაო“-ს 1988 წლის გადამუშავებული

ლეგენდა, მსოფლიოს ნიადაგურ რესურსებსა და მათ ურთიერთკავშირზე უახლესი

ცოდნის გამოყენებით. ამავე დროს გათვალისწინებული უნდა იქნეს რამდენიმე ყველაზე

უფრო თანამედროვე ნიადაგური სწავლებაც და გაფართოვდეს სისტემის გამოყენება

არამარტო სასოფლო-სამეურნეო, არამედ გარემოს დაცვის სფეროშიც. აშკარაა, რომ 1988

წლის „ფაო“-ს ლეგენდაში შეტანილი ცვლილებები საჭიროებენ შემცირებას.

WRB -ის ძირითადი ამოცანებია:

 დადგინდეს ნიადაგების კონტურები და განვითარდეს საერთაშორისოდ აღიარებული

სისტემა, რომელიც შემდგომში შეჯერდება „ფაო“-ს გადამუშავებულ ლეგენდასთან;

 უზრუნველყოფილ იქნას სქემა მყარი მეცნიერული დაფუძვლებით ისე რომ, მოემსახუროს

მასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა დარგებს, როგორიცაა სოფლის მეურნეობდა, გეოლოგია,

ჰიდროლოგია და ეკოლოგია;

 აღიარებულ იქნას სქემაში ტოპო და ქრონოთანმიმდევრობით დახასიათებული ნიადაგების

და ნიადაგური ჰორიზონტების სივრცობრივი კავშირი;

 შედარებით მეტი მნიშვნელობა მიენიჭოს ნიადაგების მორფოლოგიას, ვიდრე

არასრულყოფილ ლაბორატორიულ-ანალიზურ მხარეს.

WRB შექმნილია მეცნიერებს შორის უკეთესი კომუნიკაციისთვის, რათა მოხდეს ნიადაგის

ძირითადი ტიპებისთვის სახელწოდებების მინიჭება, დახასიათება და დადგენა. აქ არ

იგულისხმება ეროვნული საკლასიფიკაციო სისტემების შეცვლა.

WRB ითვალისწინებს იმ საერთო მახასიათებლების მოძებნას, რომლის მეშვეობითაც მოხდება

მასთან ეროვნული სისტემების შეჯერება. იგი ემსახურება მათ, ვინც დაინტერესებულია

ნიადაგითა და მიწის რესურსებით. WRB არის პედოლოგიური სტრუქტურების განსაზღვრისა

და მათი მნიშვნელობის დასადგენი საშუალება. იგი არის ნიადაგმცოდნეობის ძირითადი ენა,

რომელიც უზრუნველყოფს:

 ქვეყნებს შორის მეცნიერულ ურთიერთობებს;

 ნიადაგური ინვენტარიზაციის განხორციელებას და ნიადაგური მონაცემების გავრცელებას.
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 საერთო ბაზის მქონე კლასიფიკაციის სხვადასხვა სისტემების დამუშავებას და რუკების

ახსნა-განმარტებას.

 ნიადაგებს შორის ურთიერთკავშირების დადგენას და ტოპო და ქრონოთანმიმდევრობით

განაწილებული ნიადაგური ჰორიზონტების დახასიათებას.

 ნიადაგური მონაცემების საერთაშორისო გამოყენებას არა მხოლოდ ნიადაგმცოდნეების,

არამედ ნიადაგის და მიწის სხვა მომხმარებელთა მხრიდანაც. როგორიცაა: გეოლოგები,

ბოტანიკოსები, აგრონომები, ჰიდროლოგები, ეკოლოგები, ფერმერები, მეტყევეები, სამოქალაქო

ინჟინრები, არქიტექტორები. მათ შეუძლიათ უზრუნველყონ:

 გამოყენება ნიადაგის მონაცემების სხვა მეცნიერებების სასარგებლოდ;

 შეფასება ნიადაგის რესურსებისა და ნიადაგური საფარის სხვადასხვა ტიპის პოტენციური

გამოყენებით;

 ნიადაგების მონიტორინგი, განსაკუთრებით იმ ნიადაგებისა, რომლებიც იმყოფებიან

ანთროპოგენული ფაქტორების ზეგავლენის ქვეშ;

 ექსპერიმენტული მეთოდების დანერგვა ნიადაგის მდგრადი განვითარებისთვის,

რომლებიც ინარჩუნებენ ან აუმჯობესებენ ნიადაგის პოტენციალს;

 გავრცელება ნიადაგის ტექნოლოგიების გამოყენებისა ერთი რეგიონიდან მეორეში.

WRB პრინციპები. ზოგადი პრინციპები, რომელზეც დაფუძნებულია WRB განხილულ იქნა

1981-1982 წლებში სოფიაში გამართულ სხდომებზე. შემდგომ ზოგადი პრინციპები დამუშა-

ვებულ იქნა იმ ჯგუფების მიერ, რომლებსაც ევალებოდათ WRB-ის განვითარება. ზოგადი

პრინციპების არსი შემდეგში მდგომარეობს:

 ნიადაგების კლასიფიკაცია ეფუძნება დიაგნოსტიკურ ჰორიზონტებში განსაზღვრულ

მახასიათებლებს და თვისებებს, რომელთა ხარისხის შესწავლა უკეთესია განხორციელდეს

საველე პირობებში.

 დიაგნოსტიკური ჰორიზონტებისა და თვისებების შერჩევა ხდება ნიადაგწარმოქმნის

პროცესებთან კავშირში, რადგან ცნობილია, რომ ნიადაგწარმოქმნის პროცესებზე

წარმოდგენა გვეხმარება ნიადაგების უკეთ დახასიათებისთვის, თუმცა მათ განმასხვავებელ

კრიტერიუმად გამოყენება დაუშვებელია.

 მაღალი ხარისხის მისაღწევად სასურველია შეირჩეს ის დიაგნოსტიკური თვისებები,

რომლებიც მნიშვნელოვანია მენეჯმენტური მიზნებისათვის.

 ნიადაგების კლასიფიკაციაში არ გამოიყენება კლიმატური პარამეტრები.ნათელია რომ ისინი

გამოყენებულ უნდა იქნან ნიადაგის თვისებების ცვლილებისას ინტერპრეტაციული
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მიზნების დროს, მაგრამ კლიმატური პარამეტრები არ უნდა იყვნენ ნიადაგის

განსაზღვრებების ნაწილი.

 WRB ყოვლისმომცველი საკლასიფიკაციო სისტემაა, რომელიც ადამიანებს საშუალებას

აძლევს იგი გამოიყენონ საკუთარ ეროვნულ კლასიფიკაციებთან მისასადაგებლად. WRB

მოიცავს კატეგორიის დეტალების 2 რიგს :

1. „მონაცემების ბაზა“, რომელიც მოიცავს მხოლოდ I რიგს - ნიადაგური ჯგუფების 30

მონაცემს;

2. WRB საკლასიფიკაციო სისტემა, რომელიც მოიცავს პრეფიქსების მთელ რიგ კომბინაციებს.

ისინი ნიადაგური ჯგუფების მონაცემებს ემატება, როგორც განმსაზღვრელები და მათ

განმარტავს. ამის შედეგად მიიღება ცალკეული ნიადაგური პროფილების ზუსტი

დახასიათება და მათი კლასიფიკაცია.

 WRB-ში არსებული ნიადაგის ერთეულების მონაცემი უნდა წარმოადგენდეს რეგიონის

ძირითად ნიადაგებს, რაც დაგვეხმარება მსოფლიო ნიადაგური საფარის მიმოხილვაში.

 მონაცემთა ბაზა არ გულისხმობს ეროვნული ნიადაგური საკლასიფიკაციო სისტემების

შეცვლას. იგი გამოიყენება საერთაშორისო დონის ურთიერთკავშირებისათვის. ის მოიცავს

დაბალი დონის კატეგორიებს. კერძოდ „მმბ“-ის მე-3 კატეგორია ემსახურება ქვეყნების

ადგილობრივ სახესხვაობებს. გაერთიანებული დაბალი დონეები გამოხატავენ ნიადაგის იმ

თვისებებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია მიწის გამოყენებისა და ნიადაგის მენეჯმენ-

ტისათვის.

 WRB განვითარდა მსოფლიო „ფაო-იუნესკო“-ს ნიადაგური რუკის გადამუშავებული

ლეგენდის საფუძველზე, რამაც სარგებელი მოუტანა საერთაშორისო კორელაციურ

საქმიანობას ნიადაგების შესახებ, რომელიც მანამდე შემუშავებული იყო ამ პროექტში.

 ნიადაგის ერთეულთა განსაზღვრებები და აღწერები ასახავენ პროფილის ვერტიკალურად

და ლატერალურად ნიადაგის მახასიათებლების სახესხვაობებს, რაც გვიჩვენებს სივრცით

კავშირებს ლანდშაფტში.

 „მონაცემთა ბაზა“ არის „მმბ“-ს მიერ შემოღებული ტერმინი, მისი ერთეულები საკმაოდ

ფართოა, რომლებიც ასტიმულირებენ არსებული ეროვნული სისტემების კორელაციასა და

სრულყოფას.

 WRB როგორც არსებული საკლასიფიკაციო სისტემების მაკავშირებელი, შესაძლოა აგრეთვე

გამოყენებულ იქნას, როგორც საკომუნიკაციო საშუალება მსოფლიო ნიადაგური მონაცემე-

ბისათვის, მსოფლიო ნიადაგური რესურსების აღწერისა და მონიტორინგისთვის.
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 ნიადაგური ჯგუფების სხვადასხვა სახელწოდებები, ინარჩუნებენ ტრადიციულ ტერმინებს.

სხვადასხვა დამატებითი მნიშვნელობის მქონე სახელების გამოყენების დროს, გაურკვევ-

ლობის ასაცილებლად, ტერმინები ზუსტად არის განსაზღვრული.

თუმცა „ფაო“-ს ლეგენდის ძირითადი სქემა მიღებული იყო ორი კატეგორიის დონით და მესამე

დონის კლასების განვითარებისთვის საჭირო რჩევებით, მაგრამ მაინც გადაწყდა დაბალი

დონეების გაერთიანება. „მმბ“-ს ნიადაგური ჯგუფის ყველა მონაცემს თან ახლავს პრიორიტე-

ტების მიხედვით თანმიმდევრულად დალაგებული განმსაზღვრელების სია, რის შედეგადაც

მომხმარებელს საშუალება ეძლევა ააგოს სხვადასხვა დაბალი დონის ერთეულები. WRB -ის

კლასების დიფერენციაციის ზოგადი პრიციპებია:

 მაღალი კატეგორიის დონეზე კლასთა დიფერენციაცია ხდება ნიადაგწარმოქმნის

პირველადი პროცესებით ფორმირებული ნიადაგის დამახასიათებელი თვისებებით.

 დაბალი კატეგორიის დონეზე კლასთა დიფერენციაცია წარმოებს ნიადაგწარმოქმნის

მეორადი პროცესებით.ეს არის პროცესები, რომლებმაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა

ნიადაგის პირველად თვისებებზე. გარკვეულ შემთხვევებში მხედველობაში უნდა მივიღოთ

ნიადაგის მნიშვნელოვანი მახასიათებლებიც.

ცნობილია, რომ ნიადაგური ჯგუფების მონაცემები შესაძლოა შეგვხვდეს სხვადასხვა

კლიმატურ პირობებში, გადაწყდა, რომ ნიადაგების კლასიფიკაციის დადგენა არ ხდება

კლიმატური მახასიათებლების გათვალისწინებით.

ნაშრომის ძირითადი მიზანი იყო: ნიადაგური რესურსების საერთაშორისო მონაცემთა ბაზის

პრინციპებისა და საქართველოს ეროვნულ ნიადაგურ კლასიფიკაციასთან მისაგების შეფასება.

მიზნის განსახორციელებელი ამოცანები შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა:

1. WRB საერთაშორისო სისტემის კლასიფიკაციური მახასიათებლების შესწავლა

უცხოენოვანი და თარგმნილი ლიტერატურის დამუშავება;

2. საველე კოლოკვიუმებსა და საზაფხულო სკოლებში მონაწილეობისას WRB-ის თანამედ-

როვე მეთოდებით ნიადაგების საველე აღწერის მეთოდიკის დაუფლება დასავლურ სტანდარ-

ტებზე დაყრდნობით;

3. საველე მინი–ანალიზების ჩატარების ძირითადი პრინციპების გაცნობა-დაუფლება;

4. საქართველოს ნიადაგებზე განხორცილებეული პროექტის ფარგლებში, FAO-WRB

სისტემის შესაბამისად ჩატარებული კვლევის შედეგების შეფასება;

5. არსებული მასალის შეჯერება, სისტემატიზაცია.
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თავი 1. ნიადაგური რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზა

1.1. ნიადაგების რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზის არსი

ნიადაგის რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზის მიხედვით კლასიფიკაცია ეფუძნება

ნიადაგის თვისებების ერთობლიობას, რომელიც იყოფა სამ კატეგორიად: დიაგნოსტიკური

ჰორიზონტები, დიაგნოსტიკური ნიშან-თვისებები და დიაგნოსტიკური სუბსტრატები.

კონკრეტული დიაგნოსტიკური ჰორიზონტების არსებობის ან არ არსებობის შესაბამისად

გამოიყოფიან ნიადაგის რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზის პირველი დონის საკლასი-

ფიკაციო ერთეულები ე.წ. ნიადაგური ჯგუფები (დღეისათვის გაერთიანებულია 32 ჯგუფი),

რომლებიც ფიზიკურ-ქიმიური და მორფოლოგიური ნიშნებით დიფერენცირდებიან უფრო

დაბალ დონეებად.

დიაგნოსტიკური ჰორიზონტები და ნიშნები ხასიათდებიან თვისებათა კომბინაციით,

რომლებიც გამოსახავენ ნიადაგწარმომქმნელი პროცესების შედეგებს ან ნიადაგწარმოქმნის

სფეციფიკურ პირობებს. ნიადაგის პროფილში, ჰორიზონტები და ნიშან-თვისებები, მხოლოდ

მინიმალური გამოვლენის შემდეგ ასრულებენ დიაგნოსტიკურ ფუნქციებს. გარდა ამისა,

ნიადაგის ჰორიზონტებს უნდა გააჩნდეთ მინიმალური სისქე, რათა ისინი გამოყოფილი იქნენ

დამოუკიდებელ ფენებად.

ნიადაგის რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზაში შემავალი ნიადაგების ჯგუფები განსხვავ-

დებიან განსაზღვრული დიაგნოსტიკური ჰორიზონტების, ნიშან-თვისებების და/ან სუბსტრა-

ტების არსებობით. ინდივიდუალური ნიადაგური პროფილის ზუსტი დახასიათებისათვის და

კლასიფიცირებისათვის, ნიადაგის რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზის სისტემაში, გამოი-

ყენება კვლიფიკატორები (ე.წ. პრეფიქსები და სუფიქსები). ისინი წარმოადგენენ ნიადაგების

დიაგნოსტიკური ნიშან-თვისებების გამოხატულების ხარისხის ინდიკატორებს. კვალიფიკატო-

რები (ერთი ან რამდენიმე), როგორც განმსაზღვრელები, ემატებიან ნიადაგების ჯგუფების

ძირითად სახელწოდებებს. ამის შედეგად მიიღება ცალკეული ნიადაგური პროფილის

შედარებით ზუსტი დახასიათება.

ნიადაგმცოდნეობა გლობალური მეცნიერებაა. ამიტომ აუცილებელია სხვადასხვა ქვეყნის

ნიადაგმცოდნეთათვის უნიფიცირებული ენის არსებობა. ასეთ „საერთო ნიადაგურ“ ენას

წარმოადგენს ნიადაგის რესურსების საერთაშორისო მონაცემთა ბაზა.

საქართველო ნიადაგური საფარის თვალსაზრისით მეტად მრავალფეროვანი და საინტერესო

ქვეყანაა, ამიტომ საერთაშორისო ნიადაგურ საინფორმაციო სივრცეში მის შესახებ მონაცემების
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განთავსებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. საქართველოს პედოსფეროს შესწავლას, თანამედროვე

საერთაშორისო კლასიფიკაციის საფუძველზე, არც თუ ისე დიდიხნის ისტორია აქვს.

საქართველო კავკასიის მთიანი ქვეყანაა, თავის მცირე ტერიტორიაზე ხასიათდება ნიადაგების

მაღალი მრავალფეროვნებით. საქართველოში გვხვდება მსოფლიოში გავრცელებული მრავალი

ნიადაგი. ეს შეიძლება იქნეს ახსნილი მოკლე მანძილებზე ნიადაგწარმომქმნელი ფაქტორების

დიდი მრავალფეროვნებით.ამიტომაც, ნიადაგმცოდნეობის ერთ–ერთი ფუძემდებელიმა პროფ.

ვ.ვ. დოკუჩაევმა მე–19 საუკუნის ბოლოს აღნიშნა, რომ საქართველო არის „ნიადაგების მუზეუმი

ღია ცის ქვეშ„.

საქართველოში ნიადაგების სპექტრი იცვლება ჭაობიანი ნიადაგებიდან დასავლეთ საქართ-

ველოს ჰუმიდური სუბტროპიკების დაბლობებიდან, აღმოსავლეთ საქართველოს მშრალი

სუბტროპიკების მდელოს–რუხი–ყავისფერ და დამლაშებულ ნიადაგებამდე. მთისწინებს, მთა–

ტყის და მთა–მდელოს რეგიონებს გააჩნიათ საკმაოდ განსხვავებული ნიადაგები, ქანების დიდი

მრავალფეროვნება, თავისებური მთიანი რელიეფი, კლიმატის კონტრასტული პირობები,

მაღალი ბიომრავალფეროვნება და სხვა განსაზღვრავენ საქართველოში ნიადაგების დიდ

მრავალფეროვნების და ნიადაგების გავრცელების თავისებურებას.

აქართველოში ლანდშაფტები და ნიადაგები საკმაოდ მრავალფეროვანია. ნიადაგების ფორმი-

რების ლოკალური პირობები განსაზღვრავენ ცალკეული ნიადაგური ტიპების, ქვეტიპების,

გვარების და სახეობების სიმრავლეს.

მსოფლიოს ზოგიერთი ნიადაგი პირველად იყო აღწერილი საქართველოში და შემდგომში

აღმოჩენილი იყო სხვა ქვეყნებში, მათ შორის ყავისფერი (ხრომის კამბისოლი) მდელოს ყავისფერი

(ხრომის კამბისოლი), ყვითელი–ყომპრალი (ჰაპლიკ აკრისოლი).

ყოფილ საბჭოთა კავშირში საქართველო ერთადერთი რესპუბლიკაა, სადაც ფართოდ იყო

გავრცელებული სუბტროპიკული ნიადაგები სუბტროპიკული კულტურებით, ეს კი იწვევდა

ნიადაგმცოდნეების მზარდ ინტერესს ამ ნიადაგების მიმართ. თითქმის ყველა ცნობილმა

ნიადაგმცოდნემ შეიტანა თავისი წვლილი ნიადაგების შესწავლაში,რაც დაიწყო დოკუჩაევის

მოხსენებით ამიერკავკასიის სტატისტიკური კომიტეტის სხდომაზე 1899 წელს.

ნიადაგების გეოგრაფიის ერთ–ერთი ძირითადი კანონი – ნიადაგების ვერტიკალური ზონალობის

კანონი დადგენილი იყო პროფ. დოკუჩაევის მიერ კავკასიის და მათ შორის საქართველოს

ნიადაგების მაგალითზე.
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2000 წელს გამოიცა 1:500 000 მასშტაბის საქართველოს ნიადაგების რუკა (რედაქტორი თ.

ურუშაძე). პირველად პოსტ–საბჭოურ სივრცეში იყო მცდელობა ნიადაგების ეროვნული

კლასიფიკაცია შეჯერებულიყო ნიადაგების რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზასთან (WRB).

რუკის შედგენაში მონაწილეობდა 50-ზე მეტი ქართველი მეცნიერი და სპეციალისტი.

2002–2006 წლებსი განხორციელებული კადასტრის და მიწის რეგისტრაციის პროექტის KFW-

დაფინანსება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ პროექტის ფარგლებში ნაიდაგმცოდნეების

ჯგუფმა გაიარა სასწავლო კურსები ნაციონალურ და საერთაშორისო კლასიფიკაციებში.

„ნიადაგის რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზა„ ითაგმნა ქართულ ენაზე და გამოიცა 2005

წელს, ხოლო „ნიადაგების საველე კვლევების სახელმძღვანელო“ 2006 წელს.

მრავალ ადგილას ადამიანის საქმიანობა ცვლის ნიადაგების ფორმირების პირობებს. საქართ-

ველოს ზოგიერთ რეგიონში მორწყვას მრავალი საუკუნის ისტორია აქვს, ამავდროულად,

ზოგიერთ მონაკვეთში ნიადაგების დამუშავება დაიწყო სულ რამდენიმე წლის წინათ, ეს

ყველაფერი ნიადაგის ტიპების ჩამოყალიბების პროცესში გარკვეულ მონაწილეობას იღებს და

თავის დაღსაც ასვამს.

ნიადაგების ფორმირებისას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასაკს, განსაკუთრებით მაშინ

როდესაც ეკოლოგიური პირობები იცვლება. ნიადაგი შეიძლება ჩაითვალოს,როგორც „ლანდ-

შაფტის სარკე“ , რომელიც ასახავს ნიადაგის ფორმირების არსებობის პირობებს, მაგრამ ეს

ყოველთვის არ ხდება, ეს მხოლოდ მაშინ აღინიშნება,როდესაც საქმე გვაქვს ნიადაგის

ფორმირების განსხვავებულ პირობებთან, ნიადაგში ფორმირების ადრინდელი ეტაპებიც

არინიშნება, სწორედ ამის გამო იგი არამხოლოდ სახე, არამედ „ლანდშაფტის მეხსიერებაცაა“,

რომელიც ინარჩუნებს პალეოგეოგრაფიულ ნიშან-თვისებებს. ნიადაგის თვისებები, რომელიც

ფორმირდება ადრინდელ პირობებში არ ქრება სრულად, მათი შენარჩუნება ხდება გარკვეული

დროის მანძილზე.

საქართველოს ნიადაგების ფორმირება მოხდა მეოთხეული პერიოდის,ზოგიერთი მათგანის

პლეისტოცენის განმავლობაში,ხოლო დანარჩენების ჰოლოცენის პერიოდში. ნიადაგები,

რომლებიც ქმნიან ვერტიკალურ სარტყლიანობას მთისწინებში, შემდეგია: ფერალიკ ნიტისო-

ლები, ჰაპლიკ აკრისოლები, ალბიკ ლუვისოლები,(ტენიანი სუბტროპიკები) ვერტისოლები,

ხრომიკ კამბისოლები,(მშრალი სუბტროპიკები). მთების შუა სარტყლის ნიადაგები შემდეგია:

ეუტრიკ კამბისოლები, უმბრისოლები, მაღალმთის ლეპტოსოლები. ყოველი ეს ადასტურებს,

რომ ცალკეული ნიადაგები ზოგჯერ ადეკვატურად არ ასახავენ არსებულ გეოგრაფიულ

პირობებს. ეს განსაკუთრებით ეხება ნიადაგებს, რომლებიც გავრცელებულია ზღვის დონიდან
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1000–1200 მეტრამდე. მათი ასაკი გაცილებით მეტია ვიდრე ჰოლოცენის. ნიადაგები, რომლებიჩ

გავრცელებულია ზღვის დონიდან 1200 მეტრს ზემოთ, შედარებით „ახალგაზრდაა„ და ნათლად

ასახავენ თავის თვისებებში გარემოს პირობებს.

დედამიწის ისტორიის მანძილზე ნიადაგურ საფარში ხდებოდა ძველი ნიადაგების შეცვლა,

ფორმირდებოდა ახალი ნიადაგები, მათ შორის ახალგაზრდა ნაფენებზე ან ძველი ნიადაგების

ნარჩენებზე.თანამედროვე ნიადაგური საფარის შეფასებისას აუცილებელია განისაზღვროს

სხვადასხვა პარამეტრი: ნიადაგური საფარის ასაკი, ნიადაგის ტიპები,ნიადაგური ჰორიზონტები

და სხვა.

ამ ბოლო დროს საზოგადოებრივი ინტერესი ნიადაგმცოდნეობის მიმართ იზრდება. ქვეყანაში

ნიადაგმცოდნეობის არსებული წარმატება შესაძლებელი გახდა აქტიური საერთაშორისო

თანამშრომლობით. 2003 წელს საქართველოს ნიადაგმცოდნეთა საზოგადოების აქტიური

ძალისხმევით ჩატარდა „საველე კოლოქვიუმი“ და უშუალოდ საველე პირობებში განხილული

იქნა საერთაშორისო კლასიფიკაციის საკითხები. 2006-2009 წლებში შესწავლილი იქნა

ვულკანურ ქანებზე ფორმირებული ნიადაგები საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და

მათ არეალში გამოყოფილი იქნა ნიადაგის რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზის ერთ-ერთი

ნიადაგური ჯგუფი – ანდოსოლები.

2009–2012 წლებში კი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნირო ფონდის ფინანსური

მხარდაჭერით განხორცილედა პროექტი „საქართველოს ნიადაგის გამოკვლევა / სისტემატი-

ზაცია ნიადაგის რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზის საფუძველზე“. პროექტის ფარგლებში

განხორცილედა საქართველოს ნიადაგების გამოკვლევა-სისტემატიზაცია, თანამედროვე

საერთაშორისო კლასიფიკაციის საფუძველზე.

1.2. ნიადაგის რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზის ელემენტების განმარტებები.

თანამედროვ ე საერთაშორისო მონაცემთა ბაზა მოიცავს ნიადაგური ჯგუფების 32 მონაცემს.

1. ჰისტოსოლები – ნიადაგები, რომლებისაც გააჩნიათ ღრმა ორგანული ჰორიზონტი და

ორგანული ნივთიერების მაღალი შემცველობა. ისინი ფორმირდებიან ორგანულ დიაგნოს-

ტიკურ სუბსტრატზე (მშრალ და ენიან პირობებში დედამიწის ზედაპირზე დაგროვილი

ორგანული ნარჩენები) მინერალური კომპონენტები სუსტ გავლენას ახდენენ ნიადაგის

თვისებებზე.
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2, 3. ანთროსოლები და ტექნოსოლები – ამ ჯგუფებშიი გაერთიანებულია ყველა ხელოვნური

ნიადაგი, რომელთა მორფოლოგიური ნიშნები და ანალიზური მახასიათებლები ძლიერ

ცვალებადობენ. ამ ნიადაგებს გააჩნიათ ერთი საერთო მახასიათებელი – მათი თვისებები

რადიკალურად შეცვლილია ადამიანის ზემოქმედების შედეგად.

4. ანდოსოლები – ნიადაგები რომლებიც ფორმირდებიან ვულკანურ რეგიონებში და ვულკა-

ნოგენურ ქანებზე, თუმცა ისინი ასევე წარმოიქმნებიან არავულკანურ ნალექებზეც (ლიოსო-

ლები, ფერალიტური გამოფიტვის პროდუქტები.) ანდოსლებს გააჩნიათ ვიტრიკ ან ანდიკ

თვისებების მქონე დიაგნოსტიკური ჰორიზონტები.

5. არენოსოლები – ქიშიანი ნიადაგები, რომლებშიც სუსტად ან საერთოდ არ არის გამოხატული

ნიადაგწარმოქმნის ნიშნები.

6. ვერტისოლები – ნიადაგები ფორმირდებიან ისეთ დედაქანებზე,რომლებიც ხასიათდებიან

გაჯირჯვების უნარის მქონე თიხების მაღალი შემცველობით. მათი პროფლის შენებაში

მონაწილეობს დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი ვერტიკი და ახასიათებთ კარგად გამოხატული

პერიოდული დანაპრალება.

7. ფლუვისოლები – ნიადაგები, რომლებიც ფორმირდებიან ალუვიურ დანალექ ქანებზე,

ხასიათდებიან შრეობრიობით და შეიცავენ ფლუვიკ დიაგნოსტიკურ მასალას.

8. გლეისოლები – ნიადაგები, რომელთა პროფილში ადგილი აქვს მუდმივ ან დროებით

გადატენიანებს და შეინიშნება გლეიკ დიაგნოსტიკური ნიშან-თვისება.

9. ლეპტოსოლები – მცირე სისქის, ხირხატიანი ნიადაგები, რომლებიც ფორმირდებიან

დაურღვეველ მკვრივ ან კარბონატულ ქანებზე.

10. რეგოსოლები – ნიადაგები, რომლებიც არ არიან გაერთიანებული არცერთსხვა ნიადაგურ

ჯგუფში, ფორმირდებიან ფხვიერ ქანებზე და გააჩნიათ სუსტად განვითარებული პროფილი.

11. კამბისოლები – სუსტად და ზომიერად განვითარებული ნიადაგები, რომლებშიც

გამოვლენილია ნიადაგწარმოქმნის საწყისი ნიშნები, ისინიძირითადად გავრცელებულია

ფერდობებზე და გააჩნიათ დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი კამბიკი.

12. პლინტისოლები – წითელი და ყვითელი ფერის ნიადაგები უმეტესად ფორმირდებიან

ძველი გამოფიტვის ზედაპირზე. მათი პროფილის შენებაში მონაწილეობს ჰორიზონტი,

რომელიც მდებარეობს ზედა ჰორიზონტის ქვეშ და შედგებ ახალწარმოქმნილი თიხის, რკინის

ჟანგის და კვარცის ნარევისგან.

13. ფერალსოლები – წითელი და ყვითელი ფერის ნიადაგები ფორმირდებიან ღრმა გამოფიტვის

ქერქზე, ხასიათდებიან მდგრადი ფიზიკური თვისებებით, კაოლონიტის და ერთნახევარი
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ჟანგების სიჭარბით. ამ ჯგუფის ნიადაგების შუა ჰორიზონტები გამოირჩევიან გაცვლითი

კატიონების დაბალი ტევადობით.

14. ნიტისოლები – ტენიან ტროპიკულ და სუბტროპიკულ რეგიონებში გავრცელებული

წითელი და ყვითელი ფერის კარგად განვითარებული ნიადაგები, პირველადი მინერალების

სკმაოდ მაღალი შემცველობით. ისინი ხასიათდებიან სპეციფიკრი სტრუქტურით (კაკლოვანი

სტრუქტურული აგრეგატები მბრწყინავი ზედაპირებით) და დიაგნოსტიკური ნიტიკ ჰორი-

ზონტის არსებობოთ.

15. ალისოლები – ტენიან ტროპიკულ და სუბტროპიკულ რეგიონებში გავრცელებული წითელი

და ყვითელი ფერის ნიადაგები, რომეთაც გააჩნიათ დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი არჯიკი,

ხასიათდებიან გაცვლითი კატიონების მაღალი ტევადობით და გაცვლითი AL მაღალი

შემცველობით.

16. აკრისოლები – ტენიან სუბტროპიკულ და რეგიონებში გავრცელებული ძლიერ გამოტუ-

ტული წითელი და ყვითელი ფერის ნიადაგები, რომლებიც ფორმირდებიან მჟავე ქანებზე,

ხასიათდებიან ფუძეებს არამაძღრობით, გაცვლითი კათიონების დაბალი ტევადობით და

დიაგნოსტიკური არჯიკ ჰორიზონტის არსებობით.

17. ლიკსისოლები – ტენიან ტროპიკულ და სუბტროპიკულ რეგიონებში გავრცელებული

წითელი და ყვითელი ფერის ნიადაგები, რომლებიც ხასიათდებიან დაბალი გაცვლითი

ტევადობით და ფუძეების მაძღრობის მაღალი ხარისხით.

18. სოლონჩაკები – შრალ და ნახევრად მშრალ რეგიონებში გავრცელებული ნიადაგები,

რომლებიც მაღალია ადვილად ხსნადი მარილების შემცველობა და ახასიათებთ დიაგნოსტკურ

სალიკ ჰრიზონტის ასრსებობა.

19. სოლონეცები – მშრალ და ნახევრად მშრალ რეგიონებში გავრცელებული ნიადაგები,

რომლებშიც მაღალია გაცვლითი NA შემცველობა და გააჩნიათ დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი

ნატრიკი.

20. გიფსისოლები – მშრალ და ნახევრად მშრალ რეგიონებში გავრცელებული ნიადაგები,

რომლებიც ხასიათდეიან თაბაშირის მეორადი დაგროვებით

21. დიურისოლები მშრალ და ნახევრად მშრალ რეგიონებში გავრცელებული ნიადაგები,

რომლებსაც გაჩნიათ კაჟმიწით შეცემენტებული ახალწარმონაქმნები.

22. კალცისოლები – მშრალ და ნახევრად მშრალ რეგიონებში გავრცეელბული ნიადაგები,

როლებიც მდიდარია მეორადი კარბონატებით,გააჩნიათ კალციკ და პეტროკალციკ დიაგნოს-

ტიკური ჰორიზონტები.
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23. ჩერნოზიომები – სტეპის ზონაში გავრცელებული ნიადაგები, რომლებიც ხასიათდებიან

სქელი, მუქი შეფერილობის ჰუმუსით მდიდარი ზედა ჰორიზონტით და პროფილის შუა

ნაწილში კარბონატების შემცველობით. მათ გააჩნიათ დიაგნოსტიკური ჰორიზონტები ვორონიკი

და კალციკი.

24. კაშტანაზიომები – მშრალი სტეპის ზონაში გავრცელებული ნიადაგები,რომლებიც ხასიათ-

დებიან მუქი მორუხო-ყავისფერი ზედა ჰორიზონტით, გარკვეულ სიღრმეზე კარბონატების

და/ან თაბაშირის არსებობით. მათ გააჩნიათ დიაგნოსტიკური ჰორიზონტები მოლიკი და კალცკი.

25. ფაიოზიომები – სტეპის ზონაში გავრცელებული ნიადაგები, რომლებიც ხასიათდებიან

ფუძეების მაღალი მაძღრობით, მათ პროფილში არ შეიმჩნევა კარბონატების მეორადი

აკუმულაციის ნიშნები და გაჩნიათ დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი მოლიკი.

26. პოდზოლები – ზომიერად ტენიან პირობებში გავრცელებული მჟავე ნიადაგები, რომლებსაც

ახასიათებთ მოთეთრო ელუვიური ჰორიზონტი. მის ქვეშ მდებარეობს მოშავო-ყომრალი

შეფერილობის, ილუვიური ალუმინ-რკინა-ორგანული ნივთიერებების შემცველი ჰორიზონტი.

ამ ჯგუფის ნიადაგებს გააჩნიათ დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი სპოდიკი.

27. პლანოსოლები – გასოლოდებული ნიადაგები, რომლებიც გავრცელებულია ზომიერად

ტენიან პირობებში, ხასიათდებიან მოთეთრო ჰორიზონტის არსებოით,რომელიც მდებარეობს

ზედაპირული ჰორიზონტის ქვეშ და ფარავს სუსტად გამტარ მკვრივ ფენას.

28. ალბელუვისოლები – ზომეირად ტენან რეგიონებში გავრცელებული ნიადაგები, ხასიათ-

დებიან მჟავე რეაქცით და მოთეთრო ჰორიზონტის ენისებრი საზღვრით. ნიადაგებს გააჩნიათ

თხით მდიდარი არჯიკ დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი.

29. ლუვისოლები – ზომიერად ტენიან რეგიონებში გავრცელებული ნიადაგები, ხასიათდებიან

ფუძეების მაღალი მაძღრობით და არჯიკ დიაგნოსტიკური ჰორიზონტის არსებობით,

რომელშიც მსიშვნელოვნად გროვდება თიხა.

30. სტაგნოსოლები – ზომიერად ტენიან რეგიონებში გავრცელებული ნიადაგები, რომლებიც

წარმოიქმნებიან პერიოდულად ზედაპირული დატენიანების პირობებში და ხასიათდებიან

სტაგნიკ დიაგნოსტიკური ნიშან-თვისებებით.

31. უმბრისოლები – ზომიერად ტენიან რეგიონებში გავრცელებული ნაიდაგები,რომლებიც

ხასიათდებიან მჟავე რეაქციით და მუქი ფერის, ორგანული ნივთიერების მაღალი შემცველობის

ზედა ჰორიზონტით. ნიადაგებს გააჩნიათ დიაგნოსტიკური ჰორიზონტები უმბრიკი და მოლიკი.

32. კრიოსოლები – ამ ჯგუფში გაერთიანებულია ნიადაგები, რომელთა პროფილში მუდმივი

მზრალობა შეიმჩნევა ზედაპირიდან 100 სმ სიღრმემდე.
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1.3. ნიადაგური რესურსებისთვის მსოფლიო მონაცემთა ბაზის მიხედვით, ნიადაგური
ჯგუფების მონაცემთა განმარტებანი.

თუ ნიადაგებში შესამჩნევია „ჰისტიკ“ ან „ფოლიკ“ ჰორიზონტი

1. ან ა) ნიადაგის ზედაპირიდან 10 სმ ან მეტ სისქეში, რომელიც შეხებაშია „ლითიკ“ და

„პარალითიკ“ განმსაზღვრელთან;

ან ბ) 40 სმ ან მეტი სისქის,რომელიც იწყება ნიადაგის ზედაპირიდან 30 სმ–ში და

2. „ანდიკ“ და „ვიტრიკ“ ჰორიზონტები არ შეინიშნება ნიადაგის ზედა ნაწილში (0–30 სმ–ში).

„ჰისტოსოლები“ (HS)

თუ ნიადაგებში, ზედაპირიდან 100 სმ–ში შესამჩნევია ერთი ან მეტი რაოდენობის „ქრაიკ“

ჰორიზონტი.

„ქრაიოსოლები“ (CR)

თუ ნიადაგებში შესამჩნევია ან

1. 50 სმ ან მეტი სისქის „ჰორთიკ“, „ირაგრიკ“, „პლაჯიკ“ ან „ტერიკ“ ჰორიზონტები ; ან

2. „ანთრაქვიკ“ ჰორიზონტი, რომლის ქვეშ დევს „ ჰიდრაგრიკ“ ჰორიზონტი და მათი

სისქეების ჯამი 50 სმ–ია ან მეტია.

„ანთროსოლები“(AT)

თუ ნიადაგებში შესამჩნევია, ან

1. სიღრმის შეზღუდვა ზედაპირიდან 25 სმ–მდ, დაურღვეველი მკვრივი ქანით ; ან

2. ზედაპირიდან 25 სმ–ში არსებული ნივთიერებები შეიცავენ 40 % ან მეტ ექვივალენტ

კალციუმის კარბონატებს; ან

3. 10 % (წონით) ან ნაკლები ოდენობის წვრილმიწა ნიადაგის ზედაპირიდან 75 სმ ან მეტ

სიღრმეში; და შეინიშნება „ მოლიკ“, „ოქრიკ“ „უმბრიკ“, „იერმიკ“ ან „ვერტიკ“ ჰორიზონტები და

არც ერთი სხვა დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი.

„ლეპტოსოლები“(LP)

თუ ნიადაგებში შესამჩნევია

1. ზედაპირიდან 100 სმ–ში „ვერტიკ“ ჰორიზონტი ; და

2. ყველა ჰორიზონტში ზედა 20 სმ–იდან 100 სმ–მდე ან მეტ სიღრმესთან ან განსხვავებულ

ფენებში („ლითიკ“, „პარალითიკ“, „პეტროკალციკ“, „პეტროდურიკ“ ან „ პეტროგიფსიკ“

ჰორიზონტებთან, დაურღვეველ სედიმანტაციასთან და სხვებთან) 50–იდან 100 სმ–ს შორის 30 %

ან მეტი ოდენობის თიხის შერევა; და

3. ნაპრალები 3რომელიც პერიოდულად იღება და იკეტება.

„ვერტისოლები“(VR)
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თუ ნიადაგებში შეინიშნება

1. „ფლუვიკ“ ნიადაგური ნივთიერებები, რომლებიც იწყება ნიადაგური ზედაპირის 25 სმ–

იდან და გრძელდება ნიადაგის ზედაპირიდან სულ ცოტა 50 სმ სიღრმემდე; და

2. შეინიშნება „ჰისტიკ“, „მოლიკ“, „ოქრიკ“, „თაკირიკ“, „უმბრიკ“,“სალიკ“ ან „სულფურიკ“

ჰორიზონტები და არც ერთი სხვა დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი.

„ფლუვისოლები“(FL)

თუ ნიადაგებში შეინიშნება

1. ზედაპირიდან 50 სმ–ში დაწყებული „სალიკ“ ჰორიზონტი; და

2. „ჰისტიკ“, „მოლიკ“, „ოქრიკ“, „თაკირიკ“, „იერმიკ“, „კალციკ“, „კამბიკ“, „დურიკ“, „გიფსიკ“,

ან „ვერტიკ“ ჰორიზონტები და არც ერთი სხვა დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი.

„სოლონჩაკები“(SC)

თუ ნიადაგებში შეინიშნება

1. „გლეი“ თვისებები ზედაპირიდან 50 სმ სიღრმეში ; და

2. „ანთრაქვიკ“, „ჰისტიკ“, „მოლიკ“, „ოქრიკ“, „თაკირიკ“, „უმბირკ“, „ანდიკ“, „კალციკ“,

„კამბიკ“, “გიფსიკ“ , „პლინტიკ“, „სალიკ“, „სულფურიკ „ ან „ვიტრიკ“ ჰორიზონტები, რომლებიც

უნდა გვხვდებოდნენ ზედაპირიდან 100 სმ–ის სიღრმეში და არც ერთი სხვა დიაგნოსტიკური

ჰორიზონტი.

„გლეისოლები“(GL)

თუ ნიადაგებში შეინიშნება

1. ან ზედაპირიდან 25 სმ–ის სისქეში დაწყებული „ვიტრიკ“ ან „ანდიკ“ ჰორიზონტი; და

2. „ჰისტიკ“, „ფულვიკ“, „მელანიკ“, „მოლიკ“, „უმბრიკ“, „ოქრიკ“, „დურიკ“ ან „კამბიკ „

ჰორიზონტები ( 50 სმ უფრო ღრმად გადამარხვის გამოკლებით) და არც ერთი სხვა

დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი.

„ანდოსოლები“ (AN)

თუ ნიადაგებში ზედაპირიდან 200 სმ სისქეში იწყება „სპოდიკ“ ჰორიზონტი, რომლის ქვეშ

მდებარეობს 50 სმ ან ნაკლები სისქის „ალბიკ“, „ჰისტიკ“, „უმბრიკ“ ან „ოქრიკ“ ჰორიზონტები ან

„ანთროპედოგენიკ“ ჰორიზონტი.

„პოდზოლები“ (PZ)
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თუ ნიადაგებში შეინიშნება, ან

1. ზედაპირიდან 50 სმ სისქეში დაწყებული „პეტროპლინთიკ“ ჰორიზონტი ; ან

2. ზედაპირიდან 50 სმ სისქეში დაწყებული „ პლიტიკ“ ; ან

3. ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში დაწყებული „ პლინტიკ“ ჰორიზონტი, რომლის ქვეშ

მდებარეობს ან „ალბიკ“ ჰორიზონტი“ ან „სტაგნიკ თვისებების“ მქონე ჰორიზონტი.

„პლინტოსოლები“(PT) პლინტისოლები (PT)

თუ ნიადაგებში
თუ ნიადაგებში შეინიშნება „ფერალიკ“ ჰორიზონტი ზედაპირიდან 25–200 სმ სიღრმეების

რამდენიმე ნაწილში და

1. არ არსებობს ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში „ნიტიკ“ ჰორიზონტი;

2. ისეთი ფენის არარსებობა,რომელშიც სრულდება „არჯიკ“ ჰორიზონტის მოთხოვნები და ამ

ფენას ზედა 30 სმ–ში ახასიათებს წყალში დისპერსირებული თიხა („გერიკ თვისებების“ ან 1,4

%–ზე მეტი ორგანული ნახშირბადის შემცველობის მქონე ნიადაგის ნივთიერების გამოკლებით)

ასი % ან მეტი რაოდენობით.

„ფერალსოლები“(FR)

ნიადაგებში ზედაპირიდან 100 სმ–ში შეინიშნება „ნატრიკ“ ჰორიზონტი

„სოლონეცი“(SN)

თუ ნიადაგებში

1. შეინიშნება, ზედაპირიდან 100 სმ–ში, მცირე საზღვრიანი ელუვიური ჰორიზონტი,

რომელიც წარმოიქმნება ამ საზღვრის ზემოთ „ტექსტურული მკვეთრი ცვლილების“  „სტაგნიკ

თვისებებ“– თან შერწყმით; და

2. არ აღინიშნება „ალბელუვიკ“ ენა.

„პლანოსოლები“ (PL)

თუ ნიადაგებში შეინიშნება

1. ტენიან მდგომარეობაში 2 ან 2 ზე ნაკლები ფერის ინტენსივობის მქონე „მოლიკ“

ჰორიზონტი, როცა მექანიკური შედგენილობა არ არის უფრო მძიმე, ვიდრე თიხნარი ქვიშიანი

ან 3,5 ნაკლები ფერის ინტენსივობის მქონე „მოლიკ“ ჰორიზონტი, რომლის მექანიკური

შედგენილობა თიხნარ ქვიშიანი ან უფრო მსუბუქია. ორივე შემთხვევას ადგილი უნდა ჰქონდეს

ნიადაგის სულ ცოტა 20 სმ სიღრმესთან ან აღნიშნული ფერის ინტესივობები უნდა

შეინიშნებოდეს პირდაპირ რომელიმე სახმარი ფენის ქვემოთ; და
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2. მეორადი კარბონატების კონცენტრაციების დაწყება ჰუმუსოვანი ჰორიზონტის ( Ah) ქვედა

ზღვრის 50 სმ სისქის ფარგლებში, ხოლო ნიადაგის ზედაპირიდან 200 სმ ფარგლებში; და

3. არ გვხვდება „პეტროკალციკ“ ჰორიზონტი ნიადაგის ზედაპირიდან 25 –100 სმ სირღმეებს

შორის და

4. არ გვხვდება მეორადი თაბაშირი; და

5. არ არის დაფარული სტრუქტურული აგრეგატების ზედაპირები ქვიშისა და მტვრის

მარცვლებით.

„ჩერნოზიომები“(CH)

თუ ნიადაგებში შეინიშნება

1. ტენიან მდგომარეობაში 2 ან მეტი ფერის ინტესივობის მქონე „მოლიკ“ ჰორიზონტი სულ

ცოტა 20 სმ სიღრმესთან, ან შეინიშნება ზემოთ აღნიშნული ფერის ინტენსივობა პირდაპირ

სახნავი ფენის ქვემოთ, და

2. მეორადი კარბონატების კონცენტრაცია ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ–სი; და

3. „არჯიკ“, „კალციკ“, „კამბიკ“ , „გიფსიკ“ ან „ „ვერტიკ“ ჰორიზონტები და არც ერთი სხვა

დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი

„კაშტანოზიომები „ (KS)

თუ ნიადაგებში შეინიშნება

1. „მოლიკ“ ჰორიზონტი; და

2. 50% ან მეტი რაოდენობის ფუძეების მაძღრობა (1MNH4OAc-ს მიხედვით);

ზედაპირიდან 100სმ სისქემდე ნიადაგის მასა მთლიანად გამოტუტულია კარბონატებისგან ან

მასა ასევე გამორეცხილია 25–100 სმ შორის განთავსებულ კონტრასტულ („ლითიკ“ ან

„პარალითიკ“ შეხებასთან, „პეტროკალციკ“ ჰორიზონტთან) ფენასთან;და

3. „ალბიკ“ „არჯიკ“ „კამბიკ“ ან „ვერტიკ“ ჰორიზონტები ან სუბსტრატში „პეტროკალციკ“

ჰორიზონტი და არც ერთი სხვა დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი.

ფაეოზომები(PH)

თუ ნიადაგებში შეინიშნება

1. ან ზედაპირიდან 100სმ–ში „გიფსიკ“ ან „პეტროგიფსიკ“ ჰორიზონტი; ან 15 % (მოცულობით)

ან მეტი რაოდენობის თაბაშირი, რომელიც აკუმულირებულია ჰიდრომორფული პირობებით,

საშუალოდ 100 სმ სიღრმის ზედა ნაწილში; და
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2. „ოქრიკ“ „კალციკ“ „კამბიკ“ ან „ ვერტიკ“ ჰორიზონტები, ხოლო „არჯიკ“ ჰორიზონტი

გაჯერებულია თაბაშირით ან CaCO3 ან „პეტროკალციკ“ ჰორიზონტის ქვეშ მდებარეობს „

გიფსიკ“ ჰორიზონტი და არც ერთი სხვა დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი.

გიფსისოლები(GY)

თუ ნიადაგებში შეინიშნება ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში „დურიკ“ ან „პეტროდურიკ“

ჰორიზონტი.

დურისოლები (DU)

თუ ნიადაგებში შეინიშნება

1. ზედაპირიდან სულ ცოტა 100 სმ სისქეში“ კალციკ“ ან „პეტროკალციკ“ ჰორიზონტი; და

2. „ოქრიკ“ ან „კამბიკ“ ჰორიზონტები, მოკირიანებული „არჯიკ“ ჰორიზონტი, „ვერტიკ“

ჰორიზონტი ან კიდევ „გიფსიკ“ ჰორიზონტის ქვეშ მდებარე „პეტროკალციკ“ ჰორიზონტი და

არც სხვა დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი.

კალცისოლები(CL)

თუ ნიადაგებში შეინიშნება „არჯიკ“ ჰორიზონტი ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში არასწორი ზედა

საზღვრით, რაც „არჯიკ“ ჰორიზონტში „ალბელუვიკური ენების“ გამოჩენის შედეგია.

ალბელუვისოლები(AB)

თუ ნიადაგებში შეინიშნება

1. ზედაპირიდან 100სმ ან ზედაპირიდან 200სმ სისქეში დაწყებული „არჯიკ“ ჰორიზონტი,

რომლის კათიონის გაცვლის ტევადობა (განსაზღვრული 1MNH4OAc-ით ) 24 ან მეტი

სანტიმოლიკ კგ–1 თიხაა და თუ „არჯიკ“ ჰორიზონტი მთლიანად გადაფარულია თიხნარ–

ქვიშნარი ან უფრო მსუბუქი მექანიკური შედგენილობით;და

2. ზედაპირიდან 25–100სმ სიღრმეების ძირითად ნაწილში „ალიკ“ თვისებები;და

3. „ოქრიკ“ „უმბიკ““ალბიკ“ „ანდიკ“ „ფერიკ“ „ნიტიკ“ „პლინტიკ“ „ვერტიკ“ ჰორიზონტები და

არც ერთი სხვა დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი.

ალისოლები (AL)

თუ ნიადაგებში შეინიშნება

1. ზედაპირიდან 100სმ სისქეში „ნიტიკ“ ჰორიზონტის დაწყება; და

2. ზედაპირულ და მის ქვეშ მდებარე ჰორიზონტებს შორის საზღვრების გადასვლა მერყეობს

თანდათანობით შერეულამდე; და
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3. ზედაპირიდან 100სმ სისქეში სხვა ჰორიზონტები და არა „ფერიკ“, „პლინტიკ“ ან „ვერტიკ“

ჰორიზონტები.

ნიტისოლები (N)

თუ ნიადაგებში შეინიშნება

1. ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში ან ზედაპირიდან 200 სმ სისქეში დაწყებული „არჯიკ“

ჰორიზონტი, რომელიც რამდენიმე ნაწილში მოიცავს 24 ან ნაკლებსანტიმოლიკ კგ–1 თიხა

კათიონის გაცვლის ტევადობას (განსაზღვრული 1MNH4OAc-ით) და თუ „არჯიკ“ ჰორიზონტი

ზემოდან მთლიანად დაფარულია თიხნარ–ქვიშნარი ან უფრო მსუბუქი მექანიკური

შედგენილობებით; და

2. 50% ნაკლები ოდენობის ფუძეებით მაძღრობა (1M NH4OAc-ს მიხედვით) 25–100 სმ

სისქეების უმეტეს ნაწილში.

აკრისოლები ( AC)

თუ ნიადაგებში შეინიშნება „ არჯიკ“ ჰორიზონტი, რომლის მთლიანი ნაწილი მოიცავს 24 ან მეტ

სანტიმოლიკ კგ–1 თიხა კათიონის გაცვლის ტევადობას (1M NH4OAc-ს მიხედვით)

ლუვისოლები (LV)

თუ ნიადაგში შეინიშნება „არჯიკ“ ჰორიზონტი.

ლიქსისოლები (LX)

თუ ნიადაგში შეინიშნება

1. „უმბრიკ“ ჰორიზონტი; და

2. 50 სმ სისქის „ანთროპედოგენური“ ან „ალბიკ“ , „კამბიკ“ ჰორიზონტები და არც ერთი სხვა

დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი.

„უმბრისოლები (UM)

თუ ნიადაგებში შეინიშნება ან

1. „კამბიკ“ ჰორიზონტი; ან

2. ქვენიადაგზე გადაფარებული „მოლიკ“ ჰორიზონტი, რომლის ზედაპირიდან 100სმ სისქის

რამდენიმე ნაწილში ფუძეებით მაძღრობა (1M NH4OAc-ს მიხედვით) 50% ან ნკლებია ან

3. ზედაპირიდან განსაზღვრულ სიღრმეზე ერთი რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილი

დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი:

ა) „ანდიკ“: ვერტიკ“ ან „ვირტიკ“ ჰორიზონტები, დაწყებული 25–100 სმ სიღრმეებს შორის;
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ბ) „პლინტიკ“, „პეტროპლინტიკ“ ან „სალიკ“ ჰორიზონტები, დაწყებული 50–100 სმ სიღრმეებს

შორის. ამ ჰორიზონტების ზემოთ არ გვხვდება თიხნარ–ქვიშნარი ან უფრო მსუბუქი

მექანიკური შედგენილობები.

კამბისოლები (CM)

თუ ნიადაგებში შეინიშნება

1. თიხნარ–ქვიშნარი ან უფრო მსუბუქი მექანიკური შედგენილობა ნიადაგის ზედაპირიდან

სულ ცოტა 100სმ სიღრმესთან ან ნიადაგის ზედაპირიდან 50–100 სმ სიღრმეებს შორის

„პლინტიკ“ „პეტროპლინტიკ“ ან „სალიკ“ ჰორიზონტებთან; და

2. ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში ქანის ნატეხების ან მსხვილი ფრაგმენტების 35%–ზე ნაკლები

(მოცულობითი) რაოდენობა; და

3. „ოქრიკ“ „იერმიკ“ ან „ალბიკ“ ჰორიზონტები ან „პლინთიკ“ „პეტროპლინთიკ“ ან „სალიკ“

ჰორიზონტები ნიადაგის ზედაპირიდან 50 სმ სისქის ქვემოთ ან 200 სმ სისქის ქვემოთ „არჯიკ“

ან „სპოდიკ“ ჰორიზონტები და არც ერთი სხვა დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი.

არენოსოლები (AR)

დანარჩენები ერთიანდებიან

რეგისოლები(RG)
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თავი 2. ნიადაგური საფარის მორფოლოგია საერთაშორისო
კლასიფიკაციის მიხედვით

ნიადაგური საფარი არის უწყვეტი, ბუნებრივი სხეული, რომელსაც აქვს სამი სივრცობრივი და

ერთი დროებითი განზომილება. ნიადაგური საფარის 3 ძირითადი თვისებაა:

 ის ფორმირდება ორგანული და მინერალური შენაერთებით და მოიცავს მყარ, თხევად და

აიროვან ფაზებს.

 შენაერთები ერთიანდებიან სტრუქტურებში, რომლებიც სპეციფიკურია ნიადაგური გარე-

მოსთვის. ეს სტრუქტურები ქმნიან ნიადაგური საფარის მორფოლოგიურ ასპექტს, რომელიც

ცოცხალი არსების ანატომიის ექვივალენტურია. ის წარმოადგენს ნიადაგური საფარის ისტორიის,

არსებული დინამიკის და თვისებებით მიღებულ შედეგს. ნიადაგური საფარის სტრუქტურის

შესწავლა აადვილებს ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური თვისებების აღქმას. ამით გასაგები

ხდება ნიადაგის როგორც წარსული, ასევე აწმყო და სამომავლო მდგომარეობა.

 ნიადაგის საფარი მუდმივ ევოლუციაშია, რასაც მოჰყვება ნიადაგის მე-4 განზომილება - დრო.

ნნიიაადდააგგიისს სსტტრრუუქქტტუურრაა.. ნიადაგის საფარის მორფოლოგიურ აგებულებაზე არსებობს სხვადასხვა

სახის დაკვირვება: კერძოდ, დაწყებული უწვრილესი ზომის ნაწილაკებიდან და დამთავრე-

ბული ლანდშაფტში განლაგებული ნიადაგური სისტემების წყობით. განსაკუთრებული მნიშვ-

ნელობა უნდა მიენიჭოს სტრუქტურათა 4 ტიპის აღწერას, შესწავლასა და გაზომვას, რომელსაც

შეესაბამება ორგანიზაციის 4 დონე:

1. ელემენტარული ორგანიზაციები. შენაერთების სტრუქტურების შეგროვება, მათი დანახვა

შესაძლებელია, როგორც მიკროსკოპით, ასევე თვალით. ელემენტარული ორგანიზაციის ძირითადი

ტიპებია: აგრეგატები, სიცარიელეები (ფორიანობა) კუტანები, ჩანართები, ბიოლოგიური აქტი-

ვობის თვისებები. ნიადაგური ნივთიერებების ფერი გვეხმარება ელემენტარული ორგანიზაცი-

ების შეცნობასა და დადგენაში.

2. ასოციაციები (კავშირები): ნიადაგურ მოცულობას განსაზღვრავენ არსებული სხვადასხვა

ელემენტარული ორგანიზაციები. ასოციაციების მაგალითებია: „ანდიკ“ „კალციკ“, „ვერტიკ“,

„ფერალიკ“ და სხვ. თითოეული მათგანი შეიძლება დადგინდეს ფერის, აგრეგატების, ფორია-

ნობის, კუტანების, ჩანართების და სხვათა სპეციფიური ასოციაციებით.

3. ჰორიზონტები: ნიადაგის მოცულობები მეტ–ნაკლებად დედამიწის ზედაპირის პარალე-

ლურია. ჰორიზონტს აღწერს ასოციაციათა ერთი ან მეტი ტიპი და ასოციაციებს შორის ურთი-

ერთკავშირები. ჰორიზონტის აღწერა აგრეთვე ხდება სისქით, მისი ლატერალური განლაგებით,

ვერტიკალური და ლატერალური მორფოლოგიური საზღვრებით. ლანდშაფტის მასშტაბის
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დონეზე ჰორიზონტები უსასრულონი არასოდეს არ არიან; ლატერალურად კი ისინი ქრებიან ან

უერთდებიან სხვა ჰორიზონტებს.

4. პედოლოგიური სისტემები: ჰორიზონტების სივრცობრივი განაწილება და ურთიერთკავ-

შირები ლანდშაფტის დონეზე. ნიადაგური სისტემის სტრუქტურის აღწერა შესაძლებელია

ჰორიზონტთა შემდეგი განლაგებით: ჰორიზონტების ელემენტარული ორგანიზაციებით და

ჰორიზონტების ასოციაციებით,ჰორიზონტების ვერტიკალური შრეებით და ჰორიზონტების

ლატერალური თანმიმდევრობით, იმ საზღვრების სახეობებით, რომლებიც ყოფენ ჰორიზონ-

ტებს.

პედოლოგიური სწავლება დღემდე მოიცავს ელემენტარული აგებულების, ასოციაციების,

თავად ჰორიზონტის და ასევე მისი ვერტიკალური წყობის დახასიათებას და მათ გენეზისურ

მნიშვნელობას. დეტალურად იქნა შესწავლილი ნიადაგური საფარის სამ განზომილებიანი,

სივრცობრივი აგებულება, მისი აგებულების ისტორია და დინამიკა. მსგავსი სწავლება საჭიროა

ნიადაგის დინამიური ერთეულების ან ნიადაგის ერთეულების გასაგებად ლანდშაფტის და

ეკოსისტემების დონეზე, აგრეთვე პედოსფეროსა და დედამიწის სხვა კომპონენტებს (ლითოს-

ფერო, ჰიდროსფერო, ატმოსფერო, ბიოსფერო) შორის ურთიერთკავშირების დასადგენად.

ნიადაგის მორფოგენეზისური მონაცემთა სისტემა, როგორიცაა WRB, დაფუძნებულია ელემენ-

ტარულ ორგანიზაციებზე, ასოციაციებზე, ჰორიზონტების ვერტიკალურ შრეებზე. მიუხედავად

ამისა, ლატერალურად განაწილებული მონაცემთა სისტემის შესწავლა ჯერ კიდევ არ არის

ზუსტად ჩამოყალიბებული. ხსენებული ლატერარული განაწილების არსებობის აღიარების-

თანავე ისინი დაადასტურეს WRB–ის კომპონენტების განსაზღვრებაში. ამის შედეგად, დაიწყო

მსოფლიო მონაცემების ბაზის პროგრამა რომელიც ეხებოდა ნიადაგურ სისტემებს (ლითო-

თანმიმდევრობა, ტოპოთანმიმდევრობა, ქრონოთანმიმდევრობა, ბიოთანმიმდევრობა, კლიმატ-

თანმიმდევრობა და ა.შ.).

2.1. დიაგნოსტიკური ჰორიზონტების, ნიშან–თვისებების, სუბსტრატებისა
და კვალიფიკატორების მოკლე მიმოხილვა

დიაგნოსტიკური ჰორიზონტები და ნიშან–თვისებები ხასიათდებიან განსაზღვრული ხარისხობრივ–

რაოდენობრივი მაჩვენებლებით (ორგანული ნივთიერების შემცველობა, ფუძეებით მაძღრობის

ხარისხი, სისქე, მინერალური, ქიმიური და მექანიკური (გრანულომეტრული) შედგენილობის

თავისებურებანი), რომელთა შეხამება ასახავს ნიადაგწარმოქმნის პირობებსა და პროცესს. დიაგნო-

სტიკური სუბსტრატები ნიადაგწარმომქმნელი ქანებია, რომლებიც  არსებით  გავლენას ახდენენ

ნიადაგწარმომქმნელ პროცესებზე. ნიადაგების თანამედროვე სისტემატიკაში დიაგნოსტიკური
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ჰორიზონტების, ნიშნებისა და სუბსტრატის საფუძველზე გამოყოფენ ნიადაგურ ჯგუფებს (ნიადა-

გური ჯგუფი  არის ტაქსონომიური ერთეული რომელიც თავისი არსით ახლოსაა ნიადაგურ ტიპთან).

საველე დიაგნოსტიკის ფარგლებში აუცილებელია დიაგნოსტიკური ჰორიზონტების, ნიშან–

თვისებებისა და სუბსტრატის ერთიანი მორფოლოგიური აღწერა. ნიადაგების დიაგნოსტიკის

დასაზუსტებლად მიმართავენ დამატებითი მახასიათებლების გამოვლენას საველე და ლაბორა-

ტორიულ პირობებში.

ნიადაგის რესურსების მსოფლიო კორელაციური ბაზის ნიადაგური ჯგუფების ძირითად დასახე-

ლებებს, დამატებითი და შედარებით სრულყოფილი დიაგნოსტიკისთვის, ემატება ერთი ან მეტი

კვალიფიკატორი. ისინი გამოხატავენ ჰორიზონტის სისქისა და დიაგნოსტიკური ნიშან-თვისებების

გამოვლენის ხარისხს.

2.1.1. დიაგნოსტიკური ჰორიზონტები.

მოლიკი – ჰუმუსიან-აკუმულაციური ზედაპირული ჰორიზონტი, ხასიათდება რუხი, მუქი-

რუხი ან შავი შეფერილობით, ორგანული ნივთიერების მაღალი შემცველობით, მარცვლოვანი

ან წვრილკოშტოვანი სტრუქტურით, >50% ფუძეების მაძღრობით. მოლიკის საველე დიაგნოს-

ტიკას ამარტივებს მუქი შეფერილობა და კარგად გამოხატული მარცვლოვანი ან წვრილკოშ-

ტოვანი სტრუქტურა, რაც მიუთითებს ფუძეებით მაძღრობაზე.

უმბრიკი – ჰუმუსიან-აკუმულაციური ზედაპირული ჰორიზონტი, ხასიათდება მოლიკის

მსგავსი შეფერილობით, სისქით და ორგანული ნივთიერების შემცველობით. მისგან განსხვავ-

დება სტრუქტურით და <50% ფუძეებით მაძღრობით. უმბრიკის ძირითადი დიაგნოსტიკური

ნიშნებია მუქი შეფერილობა და სტრუქტურა, რომელიც გაცილებით უარესადაა გამოხატული

მოლიკთან შედარებით. უმბრიკის დიდ ნაწილს აქვს მჟავე რეაქცია (წყლის გამონაწური 1:2,5),

pH მაჩვენებელი 5,5-ზე დაბალია, რაც შეესაბამება 50%-ზე ნაკლებ ფუძეებით მაძღრობას.

ვორონიკი – წარმოადგენს მოლიკის განსაკუთრებულ ტიპს. ეს არის სქელი, თითქმის შავი,

კარგად გასტრუქტურებული ჰუმუსიან-აკუმულაციური ზედაპირული ჰორიზონტი, ახასიათებს

ფუძეებით მაძღრობის მაღალი ხარისხი, ორგანული ნივთიერების დიდი რაოდენობით

აკუმულაცია და მაღალი ბიოლოგიური აქტივობა. საველე პირობებში მარტივად განისაზღვრება

შავი ფერისა და მარცვლოვანი სტრუქტურის მიხედვით. მოლიკისგან განსხვავდება ორგანული

ნივთიერების უფრო მეტი შემცველობით და შედარებით მუქი შეფერილობით.

ჰისტიკი – ტორფიანი ზედაპირული ჰორიზონტი, წყლით გაჟღენთილი წლის რომელიმე

სეზონში (როცა ადგილი არა აქვს ხელოვნურ დრენირებას), ორგანული ნახშირბადის შემცვე-

ლობა მინიმუმ 20% .
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ანთრიკი – მუქი შეფერილობის ზედა ჰორიზონტი, რომელიც წარმოიქმნება ხანგრძლივი

გაკულტურების (მოხვნა, მოკირიანება, სასუქების შეტანა და სხვ.) შედეგად.

ანდიკი – ჰორიზონტი შეიძლება იყოს ზედაპირული და ასევე გვხვდება პროფილის სიღრმეშიც.

წარმოიქმნება პიროკლასტური ნალექების ზომიერი გამოფიტვის შედეგად. ზედაპირული

ანდიკ ჰორიზონტები შეიცავენ ორგანულ ნივთიერებას მაღალი რაოდენობით (>5%), აქვთ

ძალიან მუქი შეფერილობა, ახასიათებთ ფხვიერი აგებულება და დაბალი მოცულობითი წონა.

სიღრმითი ანდიკ ჰორიზონტი უფრო ღია ფერისაა. გამოყოფენ ანდიკის ორ ტიპს:

1. სილ-ანდიკი-გამოირჩევა ალოფანების სიჭარბით, რეაქცია ცვალებადობს მჟავე არედან

ნეიტრალურამდე;

2. ალუ-ანდიკი–ხასიათდება ალუმინ-ორგანული კომპლექსური ნაერთებით, რეაქცია მერყეობს

ძლიერ მჟავედან მჟავე არემდე.

ნიტიკი – თიხით მდიდარი ჰორიზონტი, მდებარეობს ზედაპირული ჰორიზონტის ქვეშ,

ხასიათდება მძიმე თიხნარი ან უფრო მძიმე გრანულომეტრული შედგენილობით, წითელი ან

ყვითელი ელფერით, კარგად გამოხატული კაკლოვანი ან ბელტოვანი აგრეგატების მბზინავი

ზედაპირით, რაც შეიძლება დაკავშირებული იყოს თიხის ილუვიაციასთან.

კამბიკი – მეტამორფული ჰორიზონტი რომელიც ნათლად განსხვავდება მის ქვეშ მდებარე

ჰორიზონტისაგნ გრანულომეტრიით, ფერით, სტრუქტურით, კარბონატების შემცველობით.

ხასიათდება მძიმე მექანიკური შედგენილობით, ნიადაგური მასის ადგილზე გათიხებით (in

situ), პირველადი მინერალების შესამჩნევი რაოდენობით, კარბონატების გამოტუტვის

ნიშნებით (როდესაც ქანი კარბონატულია).

სპოდიკი – ილუვიური ჰორიზონტი, რომელშიც აკუმულირებულია ამორფული პროდუქტები.

ხასიათდება მუქი შეფერილობით, ორგანული ნივთიერების და ალუმინის ილუვიური

ნაერთების ან ილუვიური რკინის შემცველობით.

არჯიკი – თიხა-აკუმულაციური ჰორიზონტი, რომელიც მდებარეობს პროფილის შუა ნაწილში.

მისი ძირითადი დიაგნოსტიკური ნიშნებია: გრანულომეტრული (ტექსტურული) დიფერენ-

ციაცია, თიხის მაღალი შემცველობა ქვედა ჰორიზონტთან შედარებით და სტრუქტურულ

აგრეგატებზე თიხიანი კუტანების არსებობა.

სალიკი – ადვილად ხსნადი მარილების მეორადი აკუმულაციის ზედაპირული ან სიღრმითი

ჰორიზონტი, რომელიც შეიცავს >2% რაოდენობის მარილებს (თაბაშირზე ადვილად ხსნად

მარილებს). საველე პირობებში მისი პირველი მანიშნებელია ჰალოფიტების არსებობა.



26

ადვილად ხსნადი მარილები გროვდებიან ან ზედაპირზე ან პროფილის შიგნით, გარკვეულ

სიღრმეზე, ვიზუალურად მათი დაფიქსირება შესაძლებელია მხოლოდ მშრალ პირობებში.

ნატრიკი – მკვრივი თიხა-აკუმულაციური ჰორიზონტი, რომელსაც ახასიათებს სვეტოვანი ან

პრიზმული სტრუქტურა, ჰორიზონტის ზედა ნაწილში სქელი თიხიანი კუტანების არსებობა,

გაცვლითი ნატრიუმის შემცველობა ≥15%, ძლიერ ტუტე რეაქცია (pH H2O >8,5).

გიფსიკი – შეუცემენტებელი ჰორიზონტი, რომელიც შეიცავს თაბაშირს 5%-ზე მეტი რაოდე-

ნობით და ახალწარმონაქმნებს სხვადასხვა ფორმით (ფსევდომიცელიუმი, კრისტალები და ა.შ.).

კალციკი – მეორადი CaCO3-ის დაგროვების ჰორიზონტი, რომელშიც მისი რაოდენობა ≥15%.

კალციუმის კარბონატები დიფუზიურ (შერეულია ნიადაგის მასაში) ფორმაშია ან გვხვდება

ცალკეული ახალწარმონაქმნის სახით (ფსევდომიცელიუმი, კონკრეციები, ძარღვები და ა.შ.).

საველე პირობებში CaCO3-ის არსებობის დასადგენად იყენებენ 10% HCl. რეაქციის შედეგად

სხვადასხვა ხარისხით გამოხატული შიშინი (მხოლოდ ისმის, ვიზუალურად შეიმჩნევა

ცალკეული ბუშტები ან სქელი ქაფი და ა.შ.) მიუთითებს კალციუმის კარბონატების გარკვეული

რაოდენობის შემცველობაზე.

ვიტრიკი – ზედაპირული ან სიღრმითი ჰორიზონტი, რომელშიც მაღალია ვულკანური მინისა

და სხვა ვულკანოგენური პირველადი მინერალების რაოდენობა. ახასიათებს ორგანული

ნივთიერების მაღალი და თიხის დაბალი შემცველობა. საველე დიაგნოსტიკას ამარტივებს

გამოუფიტავი (სახეშეუცვლელი) ვულკანური მინის და მინისებრი აგრეგატების არსებობა.

ვერტიკი – თიხიანი სიღრმითი ჰორიზონტი, რომელსაც დაჯდომა-გაჯირჯვების შედეგად

ახასიათებს სლიქენსაიდების (გაპრიალებული დ დაღარულ ზედაპირიანი აგრეგატები)

არსებობა. მას ახასიათებს მაგარი ან ძალიან მაგარი აგებულება. გამოშრობისას ჰორიზონტში

წარმოიქმნება ≥1 სმ ზომის ნაპრალები.

ფერალიკი – ჰორიზონტი მდებარეობს პროფილის შუა ნაწილში, წარმოიქმნება ხანგრძლივი და

ინტენსიური გამოფიტვის შედეგად. ახასიათებს რკინის, მანგანუმის, ალუმინის, ტიტანის

ჟანგების და ჰიდროჟანგების შემცველობა, ფხვიერი აგებულება (ნიადაგი თითებს შორის

ფქვილივით შეიგრძნობა), მაღალი ფორიანობა, ქვიშნარი ან უფრო მძიმე გრანულომეტრული

შედგენილობა. ქვების, ხრეშის და კონკრეციების შემცველობა არ აღემატება 80%. ჰორიზონტში

არ შეიმჩნევა კუტანები, როგორც ილუვიაციის გამოხატულების ნიშანი.

ფერიკი – ჰორიზონტი ხასიათდება რკინის, რკინისა და მანგანუმის სეგრეგაციით, რის

შედეგადაც წარმოიქმნება მსხვილი ზომის ლაქები და კონკრეციები. ფერიკი ტროპიკულ და

სუბტროპიკულ რეგიონებში თანდათანობით გადადის პლინტიკ ჰორიზონტში.
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პლინტიკი – სიღრმითი ჰორიზონტი, რომელიც შედგება ძალიან გარკინებული (ხშირად

მანგანუმთან ერთად), ჰუმუსით ღარიბი კაოლინიტური თიხისა და კვარცის ნარევისგან,

რომელიც ჟანგბადთან კონტაქტის და დატენიანება-გამოშრობის ციკლების მონაცვლეობის

შედეგად გარდაიქმნება ორტშტეინის ფენად, ან კონკრეციებად და არათანაბარი ზომის მაგარ

აგრეგატებად. ჰორიზონტს ჩვეულებრივ ახასიათებს წითელი ლაქები. მუდმივად ტენიან

პირობებში პლინტიკის ნივთიერებები არ არის ძალიან მაგარი და მისი გაჭრა ბარით

შესაძლებელია. დასველების და გამოშრობის ხშირი, განმეორებითი ციკლების შემდეგ,

პლინტიკი ძალიან მკვრივდება და გარდაიქმნება ორტშტეინად.

დიურიკი – სიღრმითი ჰორიზონტი, რომელიც სხვადასხვა ხარისხით შეცემენტებულია კაჟმიწის

კონკრეციებით, რომლებიც უმეტესად წარმოდგენილია ოპალის ან მიკროკრისტალური ფორმებით.

2.1.2. დიაგნოსტიკური ნიშან–თვისებები.

გლეიკ ფერის ნიშან-თვისება – წარმოიქმნება გრუნტის წყლებსა და კაპილარულ ფორიანობას

შორის განსხვავებული ჟანგვა-აღდგენითი პოტენციალით, რის შედეგადაც ადგილი აქვს რკინის

და მანგანუმის (ჰიდრო)ოქსიდების არათანაბრად განაწილებას. გლეიკ ფერის ნიშანი

(მოწითალო, მოყავისფრო ან მოყვითალო ფერები აგრეგატების ზედაპირზე ან პროფილის ზედა

ნაწილში, მორუხო-მოცისფრო ფერები აგრეგატების შიგნით ან პროფილის ქვედა ნაწილში)

გამოხატავს გალებების პროცესს, რომელსაც განაპირობებს გარკვეული პერიოდის (ტროპიკებში

რამდენიმე დღის და სხვა ტერიტორებზე რამდენიმე კვირის) განმავლობაში გრუნტის წყლების

გავლენით გამოწვეული აღდგენითი პირობები.

სტაგნიკ ფერის ნიშან–თვისება – მიუთითებს აღდგენით პროცესებზე, რომელსაც განაპირობებს

ზედაპირული წყლების ზემოქმედება გარკვეული პერიოდის (ტროპიკებში რამდენიმე დღის და

სხვა ტერიტორებზე რამდენიმე კვირის) განმავლობაში. სტაგნიკ ფერის ნიშანი, აღდგენითი

პროცესების ადგილებში, გამოვლენილია ჭრელი ლაქიანობით: აგრეგატების ზედაპირი

შედარებით ღიაა და მკრთალი, აგრეგატების შიგა ნაწილი უფრო მოწითალოა და მუქი.

მეორადი გაკარბონატების ნიშან-თვისება – მეორადი კარბონატები მიეკუთვნებიან ახაწარმონა-

ქმნებს, რომლებიც მემკვიდრეობით არ გადმოდიან დედაქანებიდან. ისინი წარმოიქმნებიან

ნიადაგური ხსნარიდან გამოლექვის შედეგად. მეორადი კარბონატები წარმოქმნიან კონკრე-

ციებს, სფერულ აგრეგატებს-ფხვიერ და რბილ თეთრ თვლებს, რომლებიც უკეთესად

შესამჩნევია მშრალ მდგომარეობაში. კარბონატების ფსევდომიცელიუმები არ მიეკუთვნებიან

მეორად კარბონატებს, მათი არსებობა უკავშირდება ტენის ცვალებადობას.
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ფერალიკ ნიშან–თვისება – ახასიათებს ნიადაგის ისეთ მინერალურ მასას, რომელსაც გააჩნია

გაცვლითი კათიონების დაბალი ტევადობა, საკმაოდ მსუბუქი მექანიკური (გრანულომეტრული)

შედეგენილობა, რომლებიც შეესაბამებიან ჰორიზონტ ფერალიკის დიაგნოსტიკურ კრიტერიუმებს.

2.1.3. დიაგნოსტიკური სუბსტრატები.

კალკარიკი – ძლიერ შიშინებს 10% HCl-ის ზემოქმედებით, კალციუმის კარბონატის შემცვე-

ლობა მინიმუმ 2%.

ფლუვიკი – ალუვიური, ტბური და ზღვიური ნალექები, რომლებიც რეგულარულად იღებენ

ახალ ნაფენებს ან შეძენილი აქვთ წარსულში. მთავარი დიაგნოსტიკური მაჩვენებელი არის

მინიმუმ 25% ნიადაგური მასის სტრატიფიკაცია (შრეობრიობა), რომლის მნიშვნელოვანი

მაჩვენებელი შეიძლება იყოს ორგანული ნახშირბადის რაოდენობის შემცირება პროფილის

სიღრმეში.

გიფსირიკი – ნიადაგწარმომქმნელი ქანი, რომელიც შეიცავს ≥5% თაბაშირს.

ლიმნიკი – შეიცავს ორგანულ და მინერალურ ნივთიერებებს (მაგ.: საპროპელი და მერგელი)

ერთდროულად.

ტეფრიკი – ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად წარმოქმნილი სუსტად გამოფიტული, ფხვიერი

მასალა (მაგ.: ფერფლი, პემზა) ანდა ვულკანოგენური მასალა შერეულია სხვა წარმოშობის

ქანებთან (მაგ.: ქვიშიანი ტეფრა, ვულკანოგენური ალუვიონი, ლიოსიანი ტეფრა).

ორგანული სუბსტრატი – შედგება ორგანული ნარჩენებისგან, რომლებიც გროვდებიან

დედამიწის ზედაპირზე, მშრალ და ტენიან პირობებში. ასეთ სუბსტრატზე წარმოქმნილ

ნიადაგზე მინერალური კომპონენტები სუსტ გავლენას ახდენენ.

2.1.4. კვალიფიკატორები.

ანდიკი – 0-100 სმ ფარგლებში ნიადაგის პროფილს გააჩნია ანდიკ დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი.

კალკარიკი – 20-დან 50 სმ სიღრმემდე ნიადაგის პროფილი შეიცავს კარბონატულ ნივთიერებებს.

კალციკი – მეორადი კარბონატების დაგროვება ნიადაგის პროფილის 0-100 სმ სიღრმის ფარგლებში.

კამბიკი – 0-50 სმ სიღრმის ფარგლებში ნიადაგის პროფილს გააჩნია კამბიკ დიაგნოსტიკური

ჰორიზონტი.

ქრომიკი – 0-150 სმ სიღრმის ფარგლებში ნიადაგის პროფილი შეიცავს მინიმუმ 30 სმ სისქის

ფენას, რომლის უმეტესი ნაწილის ელფერი არის 7,5YR ან უფრო წითელია.

დისტრიკი – 20-100 სმ სიღრმის ფარგლებში ნიადაგის სისქის უმეტესი ნაწილისთვის ფუძეებით

მაძღრობის ხარისხი დაბალია 50%-ზე.
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ეუთრიკი – 20-100 სმ სიღრმის ფარგლებში ნიადაგის სისქის უმეტესი ნაწილისთვის ფუძეებით

მაძღრობის ხარისხი ≥50%.

ფერალიკი – 0-100 სმ სიღრმის ფარგლებში ნიადაგის პროფილს გააჩნია ფერალიკ დიაგნოსტი-

კური ჰორიზონტი ან ფერალიკ დიაგნოსტიკური ნიშან–თვისება.

ფერიკი – 0-100 სმ სიღრმის ფარგლებში ნიადაგის პროფილს გააჩნია ფერიკ დიაგნოსტიკური

ჰორიზონტი.

ფლუვიკი – 25-100 სმ სიღრმის ფარგლებში ნიადაგის პროფილი შეიცავს ფლუვიკ სუბსტრატს.

ლუვიკი – 0-100 სმ სიღრმის ფარგლებში ნიადაგის პროფილს გააჩნია დიაგნოსტიკური არჯიკ

ჰორიზონტი და ფუძეებით მაძღრობის ხარისხი ≥50%.

მოლიკი – ნიადაგის პროფილს გააჩნია ზედაპირული მოლიკ დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი.

უმბრიკი – ნიადაგის პროფილს გააჩნია ზედაპირული უმბრიკ დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი.

ჰუმიკი – ფერალსოლებისა და ნიტისოლების პროფილში 0-100 სმ სიღრმის ფარგლებში

ორგანული ნახშირბადის შემცველობა შეადგენს მინიმუმ 1,4%, ლეპტოსოლების პროფილში

ზედაპირიდან 25 სმ სიღრმემდე – მინიმუმ 2%, დანარჩენი ნიადაგების პროფილში ზედაპი-

რიდან 50 სმ სიღრმემდე – მინიმუმ 1%.

მოლიჰუმიკი – ნიადაგის პროფილს გააჩნია მოლიკ დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი და ჰუმიკ

კვალიფიკატორი.

ნატრიკი – 0-100 სმ სიღრმის ფარგლებში ნიადაგის პროფილს გააჩნია ნატრიკ დიაგნოსტიკური

ჰორიზონტი.

ნიტიკი – 0-100 სმ სიღრმის ფარგლებში ნიადაგის პროფილს გააჩნია ნიტიკ დიაგნოსტიკური

ჰორიზონტი.

სტაგნიკი – 0-100 სმ სიღრმის ფარგლებში ნიადაგის პროფილს გააჩნია სტაგნიკ ფერის ნიშან–

თვისება ან/და ალბიკ დიაგნოსტიკური ჰორიზონტი.

გლეიკი – 0-100 სმ სიღრმის ფარგლებში ნიადაგის პროფილის მინიმუმ 25 %-ს გააჩნია გლეიკ

ფერის ნიშან-თვისება.

ჰაპლიკი – აღნიშნავს მოცემული თვისების ტიპურ (მისთვის დამახასიათებელი სპეციფიკურ)

გამოვლენას.

რენძიკი – ნიადაგის პროფილში მოლიკ ჰორიზონტი უშუალოდ ფორმირებულია კარბონატულ

სუბსტრატზე, რომელშიც კალციუმის კარბონატების შემცველობა შეადგენს მინიმუმ 40%.

ვერტიკი – 0-100 სმ სიღრმის ფარგლებში ნიადაგის პროფილს გააჩნია ვერტიკ დიაგნოსტიკური

ჰორიზონტი.
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ქლეიკი – 0-100 სმ სიღრმის ფარგლებში ნიადაგის პროფილს გააჩნია თიხიანი გრანულომეტ-

რული შედგენილობის მინიმუმ 30 სმ სისქის ფენა.

კუტანიკი – არჯიკ ჰორიზონტში თიხის კუტანების არსებობა.

სპოდიკი – 0-200 სმ სიღრმის ფარგლებში ნიადაგის პროფილს გააჩნია სპოდიკ დიაგნოსტიკური

ჰორიზონტი.

ჰისტიკი – 0-40 სმ სიღრმის ფარგლებში ნიადაგის პროფილს გააჩნია ჰისტიკ დიაგნოსტიკური

ჰორიზონტი.

აბრაპტიკი – მექანიკური (გრანულომეტრული) შედგენილობის მკვეთრი ცვლილება.

სკელეტიკი – ზედაპირიდან 100 სმ სიღრმემდე ნიადაგის პროფილი შეიცავს 40-დან 90%-მდე

ხირხატს.

2.1.5. პრეფიქსები.

ნიადაგის ჯგუფების დიაგნოსტიკისთვის ასევე იყენებენ პრეფიქსებს, რომლებიც კომბინაციაშია

სხვა კვალიფიკატორებთან (მაგ.: ენდოეუთრიკი) და აღნიშნავენ სისქეს ან ნიადაგის თვისებების

ინტენსივობას. ხშირად მიმართავენ ორმაგ კომბინაციებს (მაგ.: ეპიჰიპერკალციკი).

ბათი – აღნიშნავს ჰორიზონტს, სუბსტრატს, ან ნიშან-თვისებას ნიადაგის პროფილის 100-200 სმ

სიღრმის ფარგლებში.

ენდო – აღნიშნავს ჰორიზონტს, სუბსტრატს ან ნიშან-თვისებას ნიადაგის პროფილის 50-100 სმ

სიღრმის ფარგლებში.

ეპი – აღნიშნავს ჰორიზონტს, სუბსტრატს ან ნიშან-თვისებას ნიადაგის პროფილის ზედაპირი-

დან 50 სმ სიღრმემდე.

ჰიპერ – აღნიშნავს ნიადაგის პროფილში განსაზღვრული თვისების ჭარბად ან ძალიან ძლიერად

გამოვლენას.

ჰიპო – აღნიშნავს ნიადაგის პროფილში განსაზღვრული თვისების სუსტად და უმნიშვნელოდ

გამოვლენას.

ორთო – აღნიშნავს ნიადაგის პროფილში განსაზღვრული თვისების ტიპურ გამოვლენას.

პარა – აღნიშნავს განსაზღვრულ თვისებებთან მსგავსებას.

პროტო – მიანიშნებს განსაზღვრული თვისებების წინაპირობას ან ადრეულ სტადიას.
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თავი 3. ნიადაგური კვლევის მეთოდები WRB-ის მიხედვით

3.1. საველე დიაგნოსტიკის მეთოდები

ნიადაგების გამოკვლევა/სისტემატიზაცია ნიადაგის რესურ-

სების მსოფლიო მონაცემთა ბაზის საფუძველზე ჩატარდა

დასავლეთ საქართველოს, კერძოდ, აჭარის ტერიტორიაზე

[იმერეთის ტერიტორიაზე]. საკვლევ ობიექტად შერჩეული

იქნა აჭარის მთიანეთის ოლქის ალპური, სუბალპური და

მთა-ტყის ზონის ნიადაგები (საქართველოს ნიადაგების

კლასიფიკაცია აგებულია ზონალურ ბიოეკოლოგიურ მაჩვე-

ნებლებზე). ალპური ზონის საფარიდან შესწავლილი იქნა

მთა-მდელოს ნიადაგები, სუბალპური ზონის საფარიდან –

მთა-ტყე-მდელოს ნიადაგები, მთა-ტყის ზონაში – ყომრა-

ლები. აჭარის ბარის ნიადაგურ საფარში გამოკვლეული იქნა

ჰუმიდური სუბტროპიკული ზონის ნიადაგები: ყვითელ-ყომრალები და წითელმიწები.

იმერეთის ტერიტორიაზე საკვლევ ობიექტებად შეირჩა მთა-ტყის ზონის ნიადაგური საფა-

რიდან – ყომრალები, ტენიანი სუბტროპიკული ზონის საფარის ნიადაგებიდან: ყვითელმიწა-

ეწერები, ყვითელმიწები, ყვითელ-ყომრალები.

საკვლევი ნიადაგების შესწავლა განხორციელდა ორ ეტაპად: 1) ველზე ხდება ნიადაგების

წინასწარი დასახელება, რომელიც ეფუძნება დიაგნოსტიკური ჰორიზონტების და ნიშან-

თვისებების (მაკრო)მორფოლოგიურ თავისებურებებს; 2) ნიადაგების საბოლოო კლასიფიკაცი-

ისათვის აუცილებელი ანალიზური მონაცემები მიიღება ლაბორატორიაში.

ნიადაგების საველე კვლევა განხორციელდა ე.წ. პროფილური მეთოდით. აღწერილი იქნა

ცალკეული ჰორიზონტების მორფოლოგიური ნიშნები საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით.

ლაბორატორიულ პირობებში (აჭარა-68 ნიმუშში, იმერეთი-54 ნიმუშში) ანალიზური კვლევების

შედეგად განისაზღვრა: ნიადაგების მექანიკური შედგენილობა (ნატრიუმის პიროფოსფატის

მეთოდით), აქტუალური რეაქცია (წყლის გამონაწურში 1:2,5), გაცვლითი მჟავიანობა (1n KCl

გამონაწურში 1:2,5), ორგანული ნახშირბადის და ჰუმუსის შემცველობა (ვ. ტიურინის მეთოდი,

ვ. სიმაკოვის მოდიფიკაცია), გაცვლითი ფუძეების ჯამი (კაპენ-გილკოვიცის მეთოდი), ჰიდრო-

ლიზური მჟავიანობა (ძმარმჟავანატრიუმის მეთოდი), გაცვლითი კათიონების ტევადობა და

ფუძეებით მაძღრობის ხარისხი (გაცვლითი ფუძეების ჯამის და ჰიდროლიზური მჟავიანობის

მაჩვენებლების მიხედვით).
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3.2. ქართველ ექსპერტთა კვლევის შედეგები

აჭარის ყომრალების გამოკვლევა/სისტემატიზაცია ნიადაგის რესურსების მსოფლიო მონაცემთა

ბაზის საფუძველზე და მათი დახასიათება

ყომრალ ნიადაგებს (ჭრ.7, ჭრ.8, ჭრ.9) მჟავე რეაქცია ახასიათებს. pHH2O – 4,45-5,15 ფარგლებში

მერყეობს. შედარებით მაღალი აქტუალური მჟავიანობა ზედა ჰორიზონტებში აღინიშნება.

სიღრმეში კი თანდათან მცირდება. გაცვლითი რეაქციის მაჩვენებლები 3,15-4,3 ინტერვალში

ვარირებს. შედარებით მაღალია გაცვლითი მჟავიანობა ჰუმუსოვან ჰორიზონტებში, რომელიც

პროფილის სიღრმეში შემცირებას განიცდის.

ორგანული ნახშირბადი ყველაზე მეტია ყომრალი ნიადაგების ჰუმუსოვან ჰორიზონტებში,

სადაც მისი შემცველობა 2,68-4,30 %-ს შედგენს (იხ.ცხრილი). Cორგ.-ის რაოდენობა სიღრმით

ჰორიზონტებში კლებულობს 0,42-1,64 %-მდე. ნიადაგები მაღალი ჰუმუსიანობით და ღრმა

ჰუმუსირებით გამოირჩევიან. ჰუმუსის შემცველობა 0,68-7,42%-ის საზღვრებშია. ღრმა ჰორი-

ზონტებში ჰუმუსის რაოდენობა 1 %-მდეა.

ჰიდოლიზური მჟავიანობა ყომრალებში 0,80-დან 3,06 მგ.ექვ.(მმოლ)-მდე იზრდება. მისი

შედარებით მაღალი მნიშვნელობა დაფიქსირდა A და AB ჰორიზონტებში, სიღრმეში კი

შეიმჩნევა ჰიდროლიზური მჟავიანობის შემცირება. ყომრალებისთვის დამახასიათებელია

გაცვლითი ფუძეების მაღალი შემცველობა, რომელიც ჰუმუსოვან ჰორიზონტებში 30 მგ.ექვ.

(მმოლ)-ს აღემატება. გაცვლითი ფუძეების რაოდენობა თითქმის სტაბილურია მთელ

პროფილში. ყომრალ ნიადაგებში მაღალია გაცვლითი კათიონების ტევადობა – 34,29 – 38,05

მგ.ექვ.(მმოლ) 100გ-1. ზედაპირიდან სიღრმისაკენ აღინიშნება შთანთქმული კათიონების

სტაბილური განაწილება. ნიადაგები ფუძეებით ძალიან სუსტად არამაძღარია. ფუძეებით

მაძღრობის ხარისხი 90 %-ს აღემატება.

ყომრალების პროფილის შენებაში მონაწილე კამბიკ ჰორიზონტის გამო ნიადაგები კლასიფი-

ცირდებიან კამბისოლებად. მათთვის დამახასიათებელია ფუძეებით მაძღრობის ხარისხი 50%-

ზე მაღალი 20-100 სმ სისქის უმეტეს ნაწილში, რაც ნიშნავს, რომ ნიადაგებში ვლინდება ეუთრიკ

დიაგნოსტიკური კრიტერიუმი. ამიტომ ყომრალების სამივე პროფილი მიეკუთვნება ეუთრიკ

კამბისოლებს. ჭრ.8-ის პროფილში ფიქსირდება ჰუმიკ კვალიფიკატორი – ორგანული

ნახშირბადის რაოდენობა არ არის 1%-ზე ნაკლები ზედაპირიდან 50 სმ სიღრმემდე.

ყომრალების ზედა ჰორიზონტებში (A და AB) მჟღავნდება მოლიკ დიაგნოსტიკური ნიშანი:

ორგანული ნახშირბადის რაოდენობა არ არის 0,6%-ზე დაბალი და ფუძეებით მაძღრობის
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ხარისხი მაღალია 50%-ზე. შესაბამისად, ჭრ.7-ის და ჭრ.9-ის პროფილი კლასიფიცირდება

როგორც მოლიკ ეუთრიკ კამბისოლი, ხოლო ჭრ.8 – როგორც მოლიჰუმიკ ეუთრიკ კამბისოლი.

აჭარის წითელმიწების დახასიათება, გამოკვლევა/სისტემატიზაცია WRB საფუძველზე.

წითელმიწების (ჭრ.13, ჭრ.14, ჭრ.15) რეაქცია მჟავეა – pHH2O – 4,05-5,3. მისი სიდიდე პროფილში

განიცდის ცვლილებას – სიღრმით ჰორიზონტებში აქტუალური მჟავიანობა კლებულობს.

გაცვლითი მჟავიანობა ანუ pH მარილის გამონაწურში 3,05-4,5-ის დიაპაზონშია.

Cორგ.-ის შემცველობა ჰუმუსოვან ჰორიზონტებში 1,61-3,18-ს შეადგენს და სიღრმეში შემცირებას

განიცდის (იხ.ცხრილი). ჰუმუსის რაოდენობა მაღალია პროფილის ზედა ნაწილში, რომელიც

5%-ს აღემატება. მისი რაოდენობა 100 სმ-ის სიღრმეზე 0,32%-მდე მცირდება. შთანთქმული

ფუძეების ჯამი 15,40-დან 37,40 მგ.ექვ.(მმოლ)-მდე იზრდება. გაცვლითი კათიონების ტევადობა

მაღალია და ცვალებადობს 18,80–41,60 მგ.ექვ.(მმოლ)-ის ფარგლებში. წითელმიწები ფუძეებით

არამაძღარი ნიადაგებია, რომლის ხარისხიც 9-31%-ის ფარგლებში ცვალებადობს. ფუძეებით

მაძღრობა 69-91%-ს შეადგენს.

წითელმიწები, ნიადაგის რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზის მიხედვით, მიეკუთვნებიან

ნიტისოლების ნიადაგურ ჯგუფს. ეს ნიადაგები გავრცელებულია სუბტროპიკულ რეგიონებში.

ნიტისოლებისათვის დამახასიათებელია: კარგად განვითარებული, სქელი, მუქი წითელი ან

მოწითალო-ყავისფერი პროფილი, მძიმე მექანიკური შედგენილობა. ნიადაგების რეაქცია მჟავეა,

თუმცა ორგანული ნივთიერების შემცველობასთან ერთად, pH-ის მაჩვენებლებიც საკმაოდ

მერყევია. ნიტისოლები პრაქტიკულად არ შეიცავენ რკინის მსხვილ კონკრეციებს.

წითელმიწების პროფილში, ზედაპირიდან 100 სმ-ის სიღრმეში, შეინიშნება ნიტიკ ჰორიზონტის

არსებობა, რომლის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმებია: თიხის (ლექის) ფრაქციის შეცველობა არა

ნაკლები 30%-ზე, კარგად გამოხატული სტრუქტურა, თიხის ილუვიაციის ნიშნები, რასაც

უკავშირდება სტრუქტურული ერთეულების წახნაგების სიბრჭყვიალე.

ფუძეებით მაძღრობის ხარისხის მიხედვით წითელმიწების პროფილები დიაგნოსტირდებიან

როგორც ორთიეუთრიკი – იგულისხმება, რომ ნიადაგის ზედაპირიდან 20-100 სმ სიღრმეებს

შორის ფუძეებით მაძღრობა არის 50% ან მეტი. ჭრ.13 და ჭრ.14 პროფილებში გამოვლენილია

დიაგნოსტიკური განმსაზღვრელი ქრომიკი, რაც ნიშნავს, რომ ზედაპირიდან 150 სმ-ის

საზღვრებში ელფერი არის 7,5YR-ზე უფრო წითელი და ფერის ინტენსივობა არ არის 4-ზე

ნაკლები. ამიტომ ამ ნიადაგების დასახელებას დაემატება კვალიფიკატორი ქრომიკი. ჭრ.13-ის

პროფილში აღინიშნება ჰუმიკ დიაგნოსტიკური კვალიფიკატორი – ორგანული ნახშირბადის

რაოდენობა არ არის 1%-ზე დაბალი 50 სმ-ის სიღრმეზე.



34

ნიტიკისათვის დამახასიათებელია ძლიერი გამოფიტვა – ფერალიტიზაცია. ცნობილია, რომ

წითელმიწები მიეკუთვნებიან ტენიანი სუბტროპიკული ნიადაგების ტიპს, რომელიც განვითა-

რებულია ამა თუ იმ ხარისხით ფერალიტიზირებულ გამოფიტვის ქერქზე. წითელმიწა ნიადა-

გები ფორმირდებიან ამონთხეულ ქანებზე. თბილი და ნოტიო კლიმატური პირობები განაპირო-

ბებენ ქანების ინტენსიურ გამოფიტვას, შედეგად წარმოიქმნება დიდი სისქის მოწითალო და

წითელი ფერის გამოფიტვის ქერქი, რომელზეც ხდება წითელმიწების ფორმირება.

წითელმიწები კლასიფიცირდებიან შემდეგნაირად: ჭრ.13 – ორთიეუთრიკ ჰუმიკ ქრომიკ

ნიტისოლი, ჭრ.14 – ორთიეუთრიკ ქრომიკ ნიტისოლი და ჭრ.15 – ორთიეუთრიკ ნიტისოლი.

რატომ არ არიან წითელმიწები ფერალსოლები? ძლიერი გამოფიტვა გააჩნია ნიტიკს, ეს

გამოფიტვა განისაზღვრება როგორც ფერალიტიზაცია, რომელიც არანაკლებ ინტენსიურია,

ვიდრე ფერალსოლებში. მაგრამ ისინი მაინც არ მივაკუთვნეთ ფერალსოლებს, 1) რადგან არ

შეიცავს ფერალიკ ჰორიზონტს, 2) ფერალსოლი არ შეიძლება იყოს ნიადაგი თუ მასში არის

ნიტიკი, 3) ფერი არ არის მკვეთრი წითელი (ან ყვითელი), 4) გაცვლითი ტევადობა ფერალსო-

ლებში დაბალია, ამ ნიადაგებში ხშირია რკინის ლაქები/კონკრეციები და ქერქი, რომელიც

შთენილია აქვს ლანდშაფტების ევოლუციის წინა სტადიიდან, საკვლევ პროფილებში არ არის

რკინის კონკრეციები, 5) მექანიკური შედგენილობა მსუბუქია. რატომ არ მიეკუთვნებიან

წითელმიწები ალისოლებს? ისინი არ შეიძლება იყვნენ ალისოლები, რადგან ფუძეებით

მაძღრობა 50%-ზე ნკალები უნდა იყოს.

აჭარის ნიადაგების მექანიკური შედგენილობა და ამ თვისების მიხედვით კორელაცია ნიადაგის
რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზასთან.

მთა-ტყე-მდელოს (ჭრ.1, ჭრ.2, ჭრ.3) ნიადაგების მექანიკური შედგენილობა თიხნარია. კერძოდ

მიეკუთვნებიან მძიმე თიხნარებს. ფიზიკური თიხის ფრაქციის შემცველობა შეადგენს 48-60%-ს,

ლექის რაოდენობა 13-24%-ის საზღვრებში ცვალებადობს. პროფილების სიღრმეში შეიმჩნევა

ფიზიკური თიხისა და ლექის ფრაქციების გაზრდა. საკვლევ ნიადაგებს ახასიათებთ

უმბრისოლების მსგავსი მექანიკური შედგენილობა. ცნობილია, რომ უმბრისოლები თიხნარი

ნიადაგებია.

მთა-მდელოს ნიადაგები (ჭრ.4, ჭრ.5, ჭრ.6) მექანიკური შედგენილობის მიხედვით, ძირითადად

მიეკუთვნებიან მძიმე თიხნარებს. ფიზიკური თიხის ფრაქციის შემცველობა 55%-ს არ აღემატება

(იხ.ცხრილი). ლექის ფრაქციის რაოდენობა ცვალებადობს 11-24%-ის ფარგლებში. მთა-მდელოს

ნიადაგების პროფილში შეინიშნება თიხის და ლექის შემცველობის მომატება პროფილის შუა

ნაწილში, რომელიც ასევე დამახასიათებელია კამბისოლებისთვის.
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ყომრალები (ჭრ.7, ჭრ.8, ჭრ.9) მძიმე თიხნარი და მსუბუქი თიხა ნიადაგებია. ფიზიკური თიხის

ფრაქცია 55-63%-ის რაოდენობითაა წარმოდგენილი, მიკრონული ფრაქციის შემცველობა 21-

დან 29%-მდე მატულობს. ფიზიკური თიხის და ლექის შემცველობა სიღრმით იზრდება.

ყომრალი ნიადაგების ერთ-ერთი დიაგნოსტიკური კრიტერიუმია პროფილის მთელი სისქის

გათიხება. გათიხების პროცესი გამოხატულია პროფილის შუა ნაწილში. თიხის და ლექის

შედარებით მაღალ რაოდენობას შეიცავენ B ჰორიზონტები. კამბისოლებს გააჩნიათ B კამბიკ

ჰორიზონტი, რომელიც გამდიდრებულია თიხით.

ყვითელ-ყომრალი (ჭრ.10, ჭრ.11, ჭრ.12) ნიადაგები, ძირითადად, მძიმე თიხნარებს წარმოად-

გენენ. ფიზიკური თიხის ფრაქციის რაოდენობის მაქსიმუმი (60-62%) აკუმულირებულია

ნიადაგების B ჰორიზონტებში, მის ზედა და ქვეშმდებარე ჰორიზონტებში თიხის ნაწილაკების

შემცველობა შედარებით ნაკლებია. კამბიკის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმია: თიხის მეტი

შემცველობა ქვეშმდებარე და ზედა ჰორიზონტებთან შედარებით. ლექის ფრაქცია 18-29%-ს

შეადგენს და პროფილში მის განაწილებას რამდენადმე სტაბილური ხასიათი აქვს. საყურად-

ღებოა წვრილი მტვრისა (0,005-0,001 მმ) და ლექის ფრაქციების თითქმის თანაბარი რაოდენობა.

ზოგიერთ ჰორიზონტში კი წვრილი მტვრის ნაწილაკების შემცველობა უმნიშვნელოდ აჭარბებს

მიკრონულ ფრაქციას.

წითელმიწები (ჭრ.13, ჭრ.14, ჭრ.15) მექანიკური შედგენილობის მიხედვით მიეკუთვნებიან

მსუბუქ და საშუალო თიხებს. ნიტისოლები მძიმე გრანულომეტრული შედგენილობის

ნიადაგებია. საკმაოდ მაღალია ფიზიკური თიხის (66-82%) და ლექის ფრაქციის (27-45%)

შემცველობა. შეიმჩნევა აღნიშნული მექანიკური ფრაქციების მატება სიღრმეში.

როგორც კვლევებიდან ჩანს, ქართველი მეცნიერები ცდილობენ ამ სივრცეში ინტეგრირებას,

ეროვნული კლასიფიკაციის შესაბამებას საერთაშორისოსთან, რაც ჯერჯერობით არ არის

სრულყოფილი და განვითარების პროცესშია, ზემოთ ჩამოთვლილი კვლევების გარდა 2014

წელს მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის ინსტიტუტმა გერმანელ მეცნიერებთან ერთად

გააგრძელეს ეს პროცესი და რამოდენიმე რეგიონში ჩაატარეს საველე კვლევა WRB-ს შესაბამისი

სტანდარტებით. მიმოვიხილავთ რამოდენიმე მათგანს.
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შეჯერებული  რუკის პირველადი სამუშო ვერსია.

საველე ექსპედიციების შედეგები. საველე ექსპედიციების ფარგლებში ჩატარდა კვლევები

გერმანელი და ქართველი ექსპერტების მიერ, სადაც მოხდა ეროვნული კლასიფიკაციის

საერთაშორისო კლასიფიკაციასთან  მისადაგება .

საველე დიაგნოსტიკის მეთოდები. ნიადაგების საველე დიაგნოსტიკის დროს ყურადღება

ეთმობა იმ მაჩვენებლებს, რომლებიც საჭიროებენ სპეციალურ ლაბორატორიულ გამოკ-

ვლევებს. ასეთ მაჩვენებლებს მიეკუთვნება ნიადაგის პროფილის მორფოლოგიური

თავისებურებანი.

ნიადაგს აქვს მისთვის დამახასიათებელი გარეგნული ე.წ მორფოლოგიური ნიშნები. ამ

ნიშნების მიხედვით, რომლებიც დიაგნოსტიკურს წარმოადგენენ, ნიადაგები განსხვავდებიან

არამარტო სხვა ბუნებრივი სხეულებისგან, არამედ ერთმანეთისგანაც. ნიადაგის ცალკეულ

ტიპებს ახასიათებთ სპეციფიკური მორფოლოგიური ნიშნები.
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ნიადაგების მორფოლოგიური ნიშნები წარმოადგენენ მათი

ფორმირების შედეგს და ასახავენ სხვადასხვა თვისებას.

მორფოლოგიური ნიშნების ჩამოყალიბება განპირობე-

ბულია ნიადაგწარმოქმნის პროცესებით, რომლებიც

სხვადასხვა ფიზიკურ-გეოგრაფიულ პირობებში განსხვა-

ვებულად მიმდინარეობენ, რაც თავის მხრივ, ვლინდება

გარეგნული ნიშნების სახით.

ნიადაგების მორფოლოგია საფუძვლად უდევს მათ

დიაგნოსტიკას და კლასიფიკაციას. ნიადაგების შესწავლა

იწყება მათი მორფოლოგიის აღწერით ველზე. მორფოლო-

გიურ ნიშნებზე დაკვირვება ვიზუალურია და ყურად-

ღებას უთმობენ, უმეტესად, მაკრომორფოლოგიურ ნიშნებს, რომელთა გამოკვლევა შესაძლე-

ბელია შეუიარაღებელი თვალით.

ნიადაგების ძირითად მაკრომორფოლოგიურ ნიშნებს მიეკუთვნება : პროფილის შენება, ფერი,

მექანიკური შედგენილობა, სტრუქტურა, აგებულება, ახალწარმონაქმნები, ჩანართები,

ტენიანობა.

3.3. გერმანელ ექსპერტთა კვლევის შედეგები.

ჭრ.5. წყნეთი–კიკეთის უღელტეხილი, თრიალეთის ქედი. სიამღლე ზღვის დონიდან 1300

მეტრი, ექსპოზიცია ჩრდილოეთი, 12–14o. დედაქანი: ქვიშაქვები. მცენარეულობა: fagus orientalis

Lipsky, karpinus caucasica A. Grossh., Acer laetum C.A.M., Acer campestre L., Tilia caucasica Rupr.

ბალახებიდან Asperula odorata, Sanicula europaea L.

A0 – 1 სმ წარმოდგენილია დაუშლელი და ნახევრად დაშლილი ფოთლებით, ტოტებით.

A – 1-15 სმ–10 YR 3/2 (ძალიან მუქი რუხი ყომრალი) მარცვლოვანი, ფხვიერი, ფესვებით

დაქსელილი, თიხნარი, არ შხუის,გადასვლა ნათელი.

BC1  15-35 სმ -7,5 YR 3/2  (მუქი ყომრალი) კოშტოვანი, თიხნარი, მომკვრივო, ხირხატი, ფესვები

ნაკლებად, არ შხუის , გადასვლა თანდათანობითი.

BC2 35-70 სმ –7,5 YR 3,5/3 (მუქ ყომრალსა და ყომრალს შორის) კოშტოვანი, თიხნარი,

მომკვრივო,ფესვები ცოტა, ხირხატი ნაკლებად,არ შხუის,გადასვლა თანდათანობითი.

C ->70 სმ -7,5 YR 4,5/4 (ყომრალ და ძლიერ ყომრალს შორის) კოშტოვანი, თიხნარი, ფესვები და

ხირხატი არ არის , არ შხუის.
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პროფილი ხასიათდება მძიმე მექანიკური შედგენილობით და თიხის მკვეთრი მომატებით

პროფილის შუა ნაწილში, ფუძეების მაძღრობით. შთანთქმული კათიონებით მაქსიმალური

ტევადობა აღინიშნება ჰუმუსოვან ჰორიზონტში, დაბალია გაცვლითი მჟავიანობის მაჩვენებ-

ლები. ფუძეების მაძღრობის ხარისხი აღემატება 80%–ს რეაქცია (წყლის გამონაწურში) ცვალება-

დობს სუსტ მჟავედან ნეიტრალური არესკენ და მჟავიდან სუსტ მჟავემდე (მარილის KCL–ის

გამონაწურში) ნიადაგი – ყომრალი.

WWRRBB ((მმმმბბ)) –– ჰჰუუმმიიკკიი კკაამმბბიისსოოლლიი..

გრანულომეტრულ შედგენილობას და თიხის მომატებულ შემცველობას პროფილის შუა

ნაწილში სავარაუდოდ უნდა უკავშირდებოდეს კამბისოლის მთავარი დიაგნოსტიკური ჰორი-

ზონტის კამბიკის არსებობა, ზედაპირული ჰორიზონტი ხასიათდება მოლიკის დიაგნოსტიკური

მაჩვენებლებით: მარცვლოვანი სტრუქტურა, ფუძეებით მაღალი მაძღრობა, ორგანული ნახშირ-

ბადის შემცველობა >0,6 % –ზე. ჰუმიკი კვალიფიკატორი მიუთითებს ორგანული ნახშირბადის 1

%–ზე მეტ შემცველობაზე 50 სმ სიღრმემდე.

ჭრ.3 ბოლნისის რაიონი, სოფელი ნახიდური, სასოფლო–სამეურნეო სავარგული (ძირითადად

მოყავთ კარტოფილი) (58 კმ თბილისიდან სამხრეთ–აღმოსავლეთის მიმართულებით) მარნე-

ულის ვაკე, შუა და ზედა პლეისტოცენის ნაფენები (150–350 ათასი წელი) გადაფარული

ჰოლოცენის (10 000 – 12 000 წელი) ნაფენებით. სიმაღლე ზღვის დონიდან 480 მეტრი, დედაქანი:

ლიოსისებრი თიხნარი.

Aსახ – 0-20 სმ – 10 YR 2/2 (ძალიან მუქი ყომრალი) მარცვლოვან–ბელტოვანი, მკვრივი, თიხნარი,

გრილი, ფესვები ძალიან ცოტა, არ შხუის, გადასვლა თანდათანობითი.

A – 20-40 სმ – 10YR 3/2 (ძალიან მუქი მორუხო–ყომრალი) მარცვლოვან–კოშტოვანი, მომკვრივო,

ფესვები ძალიან ცოტა, თიხნარი, არ შხუის, გადასვლა თანდათანობითი.

AB – 40-65 სმ – 10 YR 3/3 (მუქი ყომრალი) კოშტოვანი, თიხნარი, ფესვები არ არის, შეიმჩნევა

აგრეგატების ზედაპირზე ჰუმუსის კუტანები, არ შხუის, გადასვლა თანდათანობითი.

BC – 65-80სმ – 10YR 4,5/4 (მუქი მოყვითალო ყომრალი)კოშტოვანი, მოფხვიერო, ჰუმუსის

კუტანები მცირე რაოდენობით, თიხნარი, ფესვები არ არის, არის კირის თვლები (2,5 YR 8/2 –

თეთრი) საკმაოდ შხუის, გადასვლა თანდათანობითი.

C1 – 80-100 სმ –10YR 5/6     (მოყვითალო ყომრალი) კოშტოვანი, მოფხვიერო, თიხნარი, კირის

თვლების რაოდენობა მომატებულია, ფესვები არ არის, ძლიერ შხუის, გადასვლა თანდათა-

ნობითი.
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C2 – 100-130სმ – 10 YR 5/6  (მოყვითალო ყომრალი) კოშტოვანი, მოფხვიერო, თიხნარი, კირის

თვლები საკმაოდაა, ძლიერ შხუის. გამოირჩევა მძლავრი ჰუმუსოვანი პროფილით, რაც დაკავ-

შირებული უნდა იყოს ანთროპოგენურ ფაქტორთან(მოსავალი ხშირად სამჯერ მოჰყავთ); CaCO3

გამოტუტვა უნდ იყოს დაკავშირებული ხშირ მორწყვასთან; რწყვას უნდა უკავშირდებოდეს

ასევე ბელტოვანი სტრუქტურა.

პროფილი ხასიათდება თიხა გრნულომეტრული შედგენილობით, ფუძეების მაძღრობით,

სახნავი ჰორიზონტის სუსტად მჟავე (წყლის გამონაწურში) და მჟავე (მარილის KCI-ის გამონა-

წურში) რეაქციით. სახნავი ჰორიზონტის ქვემოთ რეაქცია (წყლის გამონაწურში) ცვალებადობს

ნეიტრალურიდან ტუტემდე და სუსტ მჟავედან ნეიტრალურამდე (მარილის KCI-ის გამონა-

წურში). ორგანული ნახშირბადის შემცველობა დაბალია და აღინიშნება მისი თანდათანობით

შემცირება.კალციუმის კარბონატების საკმაოდ მაღალი შემცველობა აღინიშნება პროფილის შუა

ნაწილიდან.

ნნიიაადდააგგიი რრუუხხიი--ყყაავვიისსფფეერრიი

WWRRBB((მმმმბბ)) -- კკაალლცციისსოოლლიი..

პროფილში მეორადი კარბონატების შემცველობას სავარაუდოდ უნდა უკავშირდებოდეს

კალციკ ჰორიზონტის არსებობა. ზედაპირულ ჰორიზონტში შეიმჩნევა ანთროპოგენური

ფაქტორის ხანგრძლივი გავლენა და სავარაუდოდ გამოიყოფა ანთრიკ ჰორიზონტი, რომელშიც

ბელტოვანი სტრუქტურა და კარბონატების გამოტუტვა უნდა იყოს დაკავშირებული

მორწყვასთან.

ჭრ.2. წყალტუბოს რეგიონი.კოლხეთის მთისწინები. ქვედა პლეისტოცენის ნაფენები(500-700

ათასი წელი) გადაფარული ჰოლოცენის (10 000-12 000 წელი) ნაფენებით. სიმაღლე ზღვის

დონიდან 120 მეტრი, ექსპოზიცია აღმოსავლეთი, დაქანება 2-40. დედაქანი- ძველი ალუვიური

ნაფენები. მცენარეულობა Quercus imeretina Stev.,Carpinus caucasica Grossh. ქვეტყეში

ძირითადად -Ruscus ponticus G. Wor.

A – 0-10სმ - 7.5 YR 4/3 (ყომრალი), მარცვლოვან-კოშტოვანი, თიხნარი, მოტენიანო, მომკვრივო,

ფესვები საკმაოდ, გადასვლა ნათელი.

A21(f)-10-25სმ 7,5YR 4/4 (ყომრალი), კოშტოვანი,თიხნარი, მოტენიანო,მცირე რაოდენობით Mn-

ის კონკრეციები (7,5 YR 2,5/1 -შავი)და Fe-ის ლაქები (2,5 YR 4/6) წითელი და 5 YR 5/6 ან 5 YR

5/8(მოყვითალო წითელი), ფესვები მცირე რაოდენობით, თიხნარი, გადასვლა ნათელი.
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B1(f)- 25-50 სმ -7,5 YR 5/6 (ძლიერ ყომრალი), კოშტოვანი, თიხნარი, მოფხვიერო, მოტენიანო,

Mn-ის კონკრეციები და Fe-ის ლაქები შედარებით მომატებულია, ფესვები ცოტა, გადასვლა

თანდათანობით.

B2f 50-80 სმ - 7,5 YR 5/6 (ძლიერ ყომრალი), მოფხვიერო, თიხნარი, მოტენიანო, ფესვები ძალიან

ცოტა, Fe და Mn-ის კონკრეციები, ასევე შეიმჩნევა 7,5 YR 6/1(რუხი) ფერის ლაქები, რომელიც

მასიურად შერეულია ნიადაგის შეფერილობასთან;

BCf-80-100 სმ -7,5 YR 5/6 (ძლიერ ყომრალი)მოფხვიერო, თიხნარი, მოტენიანო,რკინა-მანგანუმის

კონკრეციების ზომა და რაოდენობა მომატებულია, გვხვდება ლების ლაქები (GIEY 7/N- ღია

რუხი და GIEY 6/4-რუხი), ასევე შეიმჩნევა 7,5 YR 6/2 (ვარდისფერ-რუხი) და 7,5 YR 6/4 (ღია

ყომრალი) შეფერილობის ლაქები, რომელიც მასიურად ერევა ნიადაგის ფერს. პროფილი არ

შხუის მთელ სიღრმეზე.

პროფილი ხასიათდება თიხნარი გრანულომეტრული შედგენილობით, პროფილის შუა

ნაწილში თიხის მომეტებით. საკმაოდ მარალია გაცვლითი მჟავიანობა და დაბალია შთან-

თქმული ფუძეების ჯამი. გაცვლითი კათიონების ტევადობა მაღალია პროფილის შუა ნაწილში.

ნიადაგი ფუძეებით არამაძღარია და მაძღრობის ხარისხი მთელ პროფილში ნაკლებია 50%ზე.

რეაქცია მჟავე (წყლის გამონაწურში) ანდა ძლიერ მჟავეა(მარილის KCI-ს გამონაწურში).

ორგანული ნიადაგი - ყვითელმიწა -ეწერი;

WWRRBB((მმმმბბ)) – სსტტააგგნნიიკკიი გგლლეეიიკკიი აალლიისსოოლლიი((SSttaaggnniicc GGlleeyyiicc AAlliissooll))..

პროფილის შუა ნაწილში თიხის მომატება და შთანთქმული კათიონების ტევადობა სავარა-

უდოდ მიუთითებს არჯიკ ჰორიზონტის არსებობაზე, რომელიც ალისოლის ძირითადი

დიაგნოსტიკური მაჩვენებელია.

სტაგნიკ და გლეიკ კვალიფიკატორები აღნიშნავენ აღდგენით პროცესებს, რომელიც გამოხა-

ტულია რკინისა და მანგანუმის ჟანგების კონკრეციებით, ლების ლაქებით.

ჭრ.1. რიკოთის უღელტეხილი. სიმაღლე ზღვის დონიდან 1050 მეტრი, ექსპოზიცია ჩრდილო-

ეთი, დაქანება 5-7%. დედაქანი გრანიტი. მცენარეულობა : ტყის – Castanea sativa Mill., Fagus

orientalis Lipsky,Carpinus caucasica A.Grossh., Acer laetum C.A.M., Pyrus caucasica An. Fed.; ქვეტყე -

Laurocerasus officinalis Roem., Rhododenadron ponticum L., Ilex colchica Pojark, Vaccinium

arctostaphylus L.;ცოცხალ საფარში ჭარბობს Pteridium tauricum (Presl).

A0 – 1-5 სმ – მკვდარი საფარი გამხმარი, დაუშლელი ფოთლებით (0,5სმ), ნახევრად გახრწნილი

ფოთლებით და ტოტებით;
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A1 – 5-15 სმ – 7,5 YR 2,5-2 (ძალიან მუქი ყომრალი), მარცვლოვანი, თიხნარი, ფესვები დიდი

რაოდენობით, ფხვიერი, მოტენიანო, გადასვლა ნათელი.

A21B – 15-33 – 7,5 YR 5/6 (ძლიერ ყომრალი), კოშტოვანი, თიხნარი, ფესვები ცოტა, მკვრივი,

მოტენიანო, მცირე ზომის რკინის ლაქები ( 5 YR 5/6 და 5 YR 5/8 - მოყვითალო წითელი) და Mn -

ის კონკრეციები (5Y2,5/1 – შავი), გადასვლა შესამჩნევი.

B – 33-70 სმ – 5YR 5/6 (მოყვითალო წითელი), კოშტოვანი, თიხნარი, მომკვრივო, ფესვები ძალიან

ცოტა, რკინის ლაქების რაოდენობა მატულობს, გადასვლა თანდათანობითი;

BC1 – 70-105 სმ – 5 YR 5/8 კოშტოვანი, თიხნარი, მომკვრივო, მოტენიანო, რკინის ლაქების

რაოდენობა კიდევ უფრო მატულობს, შეიმჩნევა ლების ლაქები (GLEY 1 7/N – ღია რუხი),

გადასვლა თანდათანობითი;

BC2 – 105-130 სმ – 5YR 5/8 (მოყვითალო წითელი), თიხნარი, მომკვრივო, რკინის და ლების

ლაქები წინა ჰორიზონტებისგან განსხვავებით მატულობს და სტრუქტურა კი უარესდება;

პროფილი არ შხუის მთელ სიღრმეზე 10% HCI-ით.

პროფილი ხასიათდება მძიმე მექანიკური შემადგენლობით, ზედაპირიდან სიღრმეში თიხის

ფრაქციის რაოდენობის მატების ტენდენციით, შთანთქმის მაღალი ტევადობით. რეაქცია

მერყეობს მჟავედან ნეიტრალურამდე(წყლის გამონაწურში) და ძლიერ მჟავედან მჟავემდე

(მარილის KCI-ის გამონაწურში). ორგანული ნახშირბადის შემცველობა სიღრმეში თანდათან

კლებულობს. შთანთქმული ფუძეების რაოდენობა მინიმალურია A2IB ჰორიზონტში, გაცვლითი

მჟავიანობის მაქსიმალური მაჩვენებელი აღინიშნება B ჰორიზონტში. პროფილი ფუძეებით

არამაძღარია. ფუძეებით მაძღრობის ხარისხი 50%ზე მეტი დაბალია ზედაპირულ და შუა

ჰორიზონტებში, 50%–ს აღემატება სირრმით ჰორიზონტებში.

ნნიიაადდააგგიი ყყვვიითთეელლ--ყყოომმრრაალლიი

WWRRBB ((მმმმბბ)) სსტტააგგნნიიკკიი გგლლეეიიკკ ლლუუვვიისსოოლლიი (( SSttaaggnniicc GGlleeyyiicc LLuuvviissooll))..

პროფილის შუა ნაწილში არჯიკ ჰორიზონტის, როგორც ლუვისოლის მთავარი დიაგნოს-

ტიკური მახასიათებლის, არსებობაზე მიუთითებს: ტექსტურული დიფერენციაცია, თიხნარი

გრანულომეტრული შემადგენლობა, თიხის მომატება ზედა ჰორიზონტთან შედარებით, მისი

რაოდენობა მეტია 8%–ზე, გაცვლითი კათიონების ტევადობა > 24 სანტიმოლი/ კგ-ზე(cmol/kg);

სტაგნიკი კვალიფიკატორი მიუთითებს აღდგენით პირობებზე, რკინის ლაქების და მანგანუმის

ჟანგების არსებობაზე.

გლეიკი კვალიფიკატორი მიუთითებს აღდგენით პირობებზე და გლეიკ ფერის არსებობაზე, რაც

გამოიხატება ლების ლაქებით.
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ჭრ.7. წეროვანი, მუხრანის, შუა და ზედა პლეისტოცენის ნაფენები

(150-350 ათასი წელი) გადაფარული ჰოლოცენის (10 000-12 000

წელი) ნაფენებით. სიმაღლე ზღვის დონიდან 530 მეტრი, დაქანება

7-90. დედაქანი კარბონატული დელუვიურ-პროლუვიური ნაფენები;

A-0-25 სმ 10YR 2,5/1 (შავსა და ძალიან მუქ რუხს შორის),

კოშტოვან-მარცვლოვანი, ძლიერ ხირხატიანი, თიხნარი, ფესვები

ბევრი, მომკვრივო, შიშინებს 10% HCI-ის მოქმედებით, გადასვლა

თანდათანობით.

AB – 25-40 სმ -10YR 2,5/1,5 (შავსა და ძალიან მუქ ყომრალს შორის),

ხირხატი საკმაოდ, მარცვლოვან-კოშტოვანი, ფესვები საკმაოდ,

ძლიერ შიშინებს, გადასვლა ნათელი.

BC 40-60 სმ 10YR 3/2 (ძალიან მუქი მორუხო ყომრალი), ხირხატი საკმაოდ, კოშტოვანი,

თიხნარი, ფესვები ცოტა, კირის თვლები (10YR  8/1 -თეთრი), ძლიერ შხუის 10% HCI-ის მოქმე-

დებით, გადასვლა თანდათანობითი.

C>60 სმ – 10YR 6/3 (ყომრალი), არამყარი კოშტოვანი, თიხნარი, ძლიერ ხირხატიანი, კარბონა-

ტების მაღალი შემცველობით, მომკვრივო, ძლიერ შიშინებს 10% HCI-ის მოქმედებით.

პროფილისათვის დამახასიათებელია მძიმე გრანულომეტრული შედგენილობა, თიხის მომატება

პროფილის შუა ნაწილში და ფუძეებით მაძღრობა. რეაქცია (წყლის გამონაწურში) ცვალებადობს

ნეიტრალურიდან ტუტე არემდე. ზედაპირიდანვე აღინიშნება კარბონატები, თუმცა მათი

მკვეთრი რაოდენობრივი ცვლილება არ ფიქსირდება პროფილში. თიხის მატებასთან ერთად

შეიმჩნევა შთანთქმული ფუძეების რაოდენობის მომატება. ორგანული ნახშირბადის შემცვე-

ლობა თანდათანობით მცირდება.

ნნიიაადდააგგიი -- მმდდეელლოოსს ყყაავვიისსფფეერრიი..

WWRRBB -- ლლუუვვიიკკიიკკააშშტტაანნააზზიიოომმიი ((სსკკეელლეეტტიიკკიი)) ((LLuuvviicc KKaassttaannoozzeemm,, sskkeelleettiicc))..

პროფილში დაფიქსირდა კაშტანაზოიმისთვის დამახასიათებელი დიაგნოსტიკური მაჩვენებ-

ლები: კარბონატების ახალწარმოქმნების არსებობა და 50%ზე მაღალი ფუძეებით მაძღრობის

ხარისხი. არჯიკ ჰორიზონტის არსებობაზე მიუთითებს ლუვიკ კვალიფიკატორი. პროფილის

შუა ნაწილისათვის დამახასიათებელია არჯიკის დიაგნოსტიკური მაჩვენებლები: რომელსაც

ახასიათებს თიხის 8%ზე მეტი შემცველობა და ფუძეების მაძღრობის ხარისხი 50%-ზე მაღალი.

სკელეტიკ კვალიფიკატორი გულისხმობს საკმაოდ დიდი რაოდენობის ხირხატის არსებობას

ზედაპირიდან.
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ჭრ. 6. ლისის ტბის მიდამოებში. თრიალეთის ქედი, სიმაღლე ზღვის

დონიდან 750 მეტრი , ჩრდილოეთი ექსპოზიცია, დაქანება 7-90.

დედაქანი - დელუვიური ნაფენები. მცენარეულობა ტყის - Pinus

eldarica  Medw., pinus pinus nigra Arn, bushes –Paliurus spina- cristi Mill.,

Rhamnus Pallasii F. et M., Spiraea crenata L. ბალახეულ საფარში -

Andropogon ischaemum L., Arsitela bromoides Bert, Stipa  capillata L.,

Artemisia Sosnowskyi H. Krasch.

A1/ - 0-15 სმ - 10YR  3/2 (ძალიან მუქი რუხ ყომრალი) მარცვლოვანი,

ფესვები ბევრი, მომკვრივო, თიხნარი, არ შხუის, გადასვლა თანდათა-

ნობითი.

A1// – 15-25 სმ 10YR 3/2,5 (ძალიან მუქი რუხ ყომრალსა და მუქ ყომრალს შორის), მარცვლოვანი,

თიხნარი, მომკვრივო, ფესვები საკმაოდ, შხუის 10% HCL-ის მოქმედებით;

AB – 25-40სმ 10 YR 4/3 (ყომრალი) მომკვრივო, კოშტოვანი, თიხნარი, ფესვები ცოტა, შხუის 10%

HCL-ის მოქმედებით, გადასვლა ნათელი;

BC – 40-75 სმ 10  YR 4,5/1(მუქ რუხს და რუხს შორის) კოშტოვანი, თიხნარი, ფესვები არ არის,

შეიმჩნევა კირის ძარღვები(10 YR 8/1) - თეთრი, ძლიერ შხუის 10% HCL-ის მოქმედებით,

გადასვლა ტანდათანობით

C – 75-110 სმ, 10 YR 5/2 (მორუხო ყომრალი) კოშტოვანი, თიხნარი, კირის ძარღვები მომატე-

ბულია, ზლიერ შხუის 10% HCL-ის მოქმედებით;

პროფილი ხასიათდება თიხნარი მექანიკური შედგენილობით და ფუძეების მაძღრობით.

რეაქცია (წყლის გამონაწურში) ცვალებადობს ნეიტრალურიდან ტუტემე,კალციუმის კარბონა-

ტების რაოდენობა სიღრმეში მკვეთრად მატულობს. ორგანული ნახშირბადის შემცველობა კი

თანდათანობით მცირდება.

ნნიიაადდააგგიი-- ყყაავვიისსფფეერრიი

ნნიიაადდააგგქქაარრმმოომმქქმმნნეელლიი ქქაანნიი -- დდეელლუუვვიიუურრიი ნნააფფეენნეებბიი..

WWRRBB ((მმმმბბ)) ლლუუვვიიკკ კკააშშტტაანნააზზიიოომმიი ((LLuuvviicc KKaassttaannoozzeemm))

პროფილში დაფიქსირდა კაშტანაზიომისთვის დამახასიათებელი დიაგნოსტიკურ მაჩვენებ-

ლები: კარბონატების ახალწარმონაქმნების არსებობა და 50%–ზე მაღალი ფუძეებით მაძღრობის

ხარისხი. ზედაპირული ჰუმუსოვანი ჰორიზონტი სავარაუდოდ მიეკუთვნებიან მოლიკ-დიაგ-

ნოსტიკურ ჰორიზონტს რომელსაც ახასიათებს: მარცვლოვანი სტრუქტურა, ფუძეებით მაძღრობის

ხარისხი >50%-ზე და ორგანულ ნახშირბადს შეიცავს 0,6%-ზე მეტი რაოდენობით. ლუვიკ
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კვალიფიკატორის თანახმად პროფილის შუა ნაილში სავარაუდოდ გამოიყოფა არჯიკ ჰორი-

ზონტი, რომელსაც ახასიათებს თიხის 8%ზე მეტი შემცველობა და ფუძეებით მაძღრობის

ხარისხი 50%-ზე მაღალი.

ჭრ.4 ქარსანი. თრიალეთის ქედი. მთის ძირი, სიმაღლე ზღვის დონიდან 480 მეტრი, ექსპოზი-

ციის აღმოსავლეთი, დაქანება 2-150. დედაქანი - დელუვიური ნაფენი.

მცენარეულობა - Juniperus polycarpos C. Koch, Pistacia mutica F. et M., Oyrrus salicifolia Pall., Celtis

caucasica W., ბუჩქებიდან: from bushes – punica granatum L., Prhamnus  Pallasii F et M., Paliurus

spina-Christi Mill, Spiraea crenata L., Berberis  vulgaris L., ბალახებიდან - Andropogon  ischaemum

L., Stipa capillata L., Artemisia Sosnowskyi H. Krasch.

A – 0-30სმ – 10 YR4/4 (მუქი მოყვითალო ყომრალი), მარცვლოვან-კოშტოვანი, თიხნარი, ხირხატი

ცოტა, მშრალი, მომკვრივო, ფესვები დიდი რაოდენობით, ძლიერ შიშინებს, გადასვლა ნათელი.

B1 30-60 სმ – 10 YR 5/6 (მოყვითალო-ყომრალი), კოშტოვანი, თიხნარი, ხირხატი ცოტა, მშრალი.

მკვრივი, კირის თვლები (5YR 8/2 PALE YELLOW), ფესვები ცოტა, ძლიერ შიშინებს, გადასვლა

თანდათანობითი.

B2 – 60-80 სმ – 10 YR 5/6 (მოყვითალო-ყომრალი), კოშტოვანი, თიხნარი, ხირხატი ცოტა, მშრალი.

მკვრივი, კირის თვლები მატულობს, ფესვები ცოტა, ძლიერ შიშინებს, გადასვლა თანდათანობითი.

BC – 80-110 სმ 10 YR 5/8(მოყვითალო-ყომრალი), კოშტოვანი, თიხნარი,კირის თვლები, ფესვები

ძალიან ცოტა , გრილი,მომკვრივო, ძლლიერ შიშნებს. გადასვლა თანდათანობითი.

C – 110-140 სმ 10 YR 5/8 (მოყვითალო-ყომრალი), კოშტოვანი, (შეიმჩნევა გამტვრიანება),

თიხნარი, კირის თვლები, მოფხვიერო, ძლიერ შიშინებს.

პროფილი ხასიათდება თიხნარი გრანულომეტრული შედგენილობით, თიხის სტაბილური

განაწილებით ზედაპრიდან სიღრმეში, ფუძეების მაძღრობით. რეაქცია (წყლის გამონაწურში)

ნეიტრალური და სუსტად ტუტეა. კალციუმის კარბონატის შემცველობა მაღალია ზედაპირი-

დანვე დასიღრმეში მატებას განიცდის. ორგანული ნახშირბადის რაოდენობა თანდათან იკლებს.

ნნიიაადდააგგიი--ყყაავვიისსფფეერრიი..

WWRRBB ((მმმმბბ)) ჰჰააპპლლიიკკ კკააშშტტაანნააზზიიოომმიი ((HHaapplliicc KKaassttaannoozzeemm))

პროფილში დაფიქსირდა კაშტანაზიომისთვის დამახასიათებელი დიაგნოსტიკურ მაჩვენებ-

ლები: კარბონატების ახალწარმონაქმნების არსებობა და 50%ზე მაღალი ფუძეებით მაძღრობის

ხარისხი. კალციკ კვალიფიკატორი ასევე მიუთითებს პროფილში მეორადი კარბონატების

დაგროვებაზე.
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თავი 4. საქართველოს ნიადაგების კორელაცია
WRB საერთაშორისო სისტემებთან

WRB თავის მეგზურად იყენებს გადამუშავებული ლეგენდის სქემას. მათ შორის შეიმჩნევა

ბევრი მსგავსება. ნომენკლატურა მიღებულია და აუციელბელია დაცული იქნას მიღებული

წესები. WRB–ში დიაგნოსტიკური ჰორიზონტებისა და თვისებების ცნებები შეივსო ნიადაგების

დიაგნოსტიკური ნივთიერებების შემოტანით.

„ფაო“–ს ლეგენდა შეიქმნა მსოფლიოს ნიადაგმცოდნეთა გამოცდილების და ცოდნის

საფუძველზე. მასში ასახულია რიგი საკლასიფიკაციო სისტემებიდან მიღებული კონსესუსები.

მაგალითად, „გრეიოზიომების“, „ჩერნოზიომების„ და „კაშტანოზიომების“ ცნებები შემოღე-

ბულია რუსული უძველესი კლასიფიკაციიდან, რომლებიც გულისხმობენ ტყის რუხ ნიადაგებს,

შავმიწებს და წაბლა ნიადაგებს. „კამბისოლები“ ემსგავსება გერმანულ და ფრანგულ ყომრალებს

(“Braunerde” გერმანულად, “sols bruns” ფრანგულად და ნიშნავს ყომრალ ნიადაგებს); ამერიკული

„ოქსისოლების“ და ბრაზილიური „ლატოსოლების“ ცნებათა მიმდევარია „ფერალსოლები“ .

ნიადაგის რესურსებისათვის მსოფლიო მონაცემების ბაზა კვლავ აგრძელებს განვითარებას,

არსებულ საკლასიფიკაციო სისტემებზე დაყრდნობით. მაგ: „ანთროსოლები“ მოიცავენ ბევრ

ელემენტს ჩინეთის ნიადაგების ტაქსონომიური კლასიფიკაციის სისტემებიდან (CSTC მკვლევა-

რთა ჯგუფი, 1995). ანდოსოლების აღწერა და განსაზღვრა ახლოსაა ფრანგულ „ანდისოლების“

ჯგუფთან.  (AFES, 1995) ანალოგიური მსგავსება აღინიშნება „პოდზოლებსა“ და ფრანგულ

„პოდზოლებს“ შორის. ხოლო „სოლონჩაკების“, „გლეისოლების“, „პლინტოსოლების“, „ფერალ-

სოლების“, „დურისოლების“, „ალისოლების“, „უმბრისოლების“ და „რეგოსოლების“ საკლასიფი-

კაციო სისტემა შეიქმნა ახალ იდეებზე და არა პირველად წყაროებზე დაყრდნობით.

4.1. ნიადაგის მონაცემთა ჯგუფების ქვედანაყოფების კლასიფიცირება.

მსოფლიო ნიადაგური რუკის ლეგენდის (FAO 1974) შექმნის შემდეგ, ნიადაგის კლასიფიკა-

ციაში და ლეგენდაში გაიზარდა დაბალი დონის ერთეულების რიცხვი: 1974 წელს, მსოფლიო

ნიადაგური რუკის გადამიშავებულ ლეგენდაში აღნიშნულ ერთეულების რიცხვი 106-დან 152-

მდე გაიზარდა. ხოლო ნიდაგის რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზის ჯერ კიდევ პირველ

პროექტში მათი რიცხვი 209 მიუახლოვდა. მეორე დონის ერთეულების რიცხვი კიდევ უფრო

გაფართოვდა მესამე დონის ერთეულების შემოღებით მსოფლიო მონაცემთა ბაზაში (WRB),

ნიადაგის ერთეულებისა და ქვეერთეულების შემდგომმა ზრდამ, გააძნელა ნიადაგური ჯგუფის

მონაცემის გამოყენებისა და განსაზღვრის გახსენება.
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სირთულეს ისიც წარმოადგენს, რომ WRB პროექტში ერთეულების უმეტესი სახელი და მათი

გამსაზღვრელები გადმოტანილია „ფაო“-ს ლეგენდიდან და ისინი განმარტებულია იმ ჯგუფში,

რომელშიც ისინი გვხვდება. მაგალითად, „დისტრიკ“ (Distic) ნიადაგის ერთეული გულისხმობს:

„...ახასიაათებდეს 75% ნაკლები ფუძეებით მაძღრობა“ („დიტრიკ“ ვეტრისოლებში), ან „...ახასი-

ათებდეს 50% ნაკლები ფუძეებით მაძღრობა“ სხვადასხვა საკონტროლო ჭრილებში (მაგ.,

„დისტრიკ“ პანასოლებისა და „დისტრიკ“ კამბისოლების სხვადასხვა საკონტროლო ჭრილებში).

სხვა ნიშანდობლივი ზღვარი, რაც მჭიდროდ უკავშირდება მსოფლიო ნიადაგური რუკის

ლეგენდას არის ის, რომ იგი ხშირად გამოიყენებოდა, როგორც ნიადაგის საკლასიფიკაციო

სისტემა. „ფაო“-ს სისტემის ძირითადი მიზანი იყო ლეგენდის გამოყენება (ან მოხმარება)

სპეციფიკური რუკისთვის, რამაც გამოიწვია გარკვეულ წილად მისი გამარტივება. მაგალითად,

„კლაციკგლეისოლებში“ გაერთიანდა „გიფსიკ“ ჰორიზონტიანი ნიადაგები. ანალოგიურად,

„უმბრიკ“ „ფლუვისოლები“ დაჯგიფდა „უმბრიკ“ ჰორიზონტით ალვურ ნიადაგებთან და

არამაძღარ „ჰისტიკ“ ჰორიზონტიანი „ფლუვისოლებთან“. ამის შედეგად შემცირდა ინფორმაცია,

რამაც განაზოგადა ლეგენდა.

და ბოლოს, გამოთქმულია აზრი, რომ ერთმანეთისაგან მკაფიოდ უნდა გაიმიჯნოს WRB-ის

გაორმაგებული მიზნები; WRB ერთი მხრივ, უნდა იყოს ნიადაგის მონაცემთა სისტემა

გეოგრაფებისათვის, აგრონომებისათვის და სხვა მომხმარებლებისათვის, რომლებიც დაინტერე-

სებულნი არიან არატექნიკური ტერმინების ზოგადი ახსნით, მეორეს მხრივ, კი WRB უნდა იყოს

დახვეწილი გამოსაყენებელი საშუალება ეროვნული ნიადაგების კლასიფიკაციის სისტემებისთვის.

გადაწყდა გამოინახოს ყოველი ქვედანაყოფისთვის სტანდარტული განსაზღვრებები და

შეიქმნას კლასიფიკაციის ისეთი მოხერხებული სისტემა, რომელიც მოახდენს ნიადაგის

პროფილის შესახებ ინფორმაციის მაქსიმალურ გავრცელებას. ამიტომ WRB-ის ქვედანაყოფე-

ბისთვის მოხდა სახელების რაოდენობის შეზღუდვა, რომელიც შესაძლოა გამოყენებულ იქნას

რანჟირებისთვის (მწკრივში თანმომდევრობით დალაგება), რათა მოხდეს თითოეული ჯგუფის

დაბალი დონეების კლასიფიცირება. უფრო მეტიც, თითოეული გამსაზღვრელის გამოყენების

გამარტივებისათვის. გამოიყენება მათი ერთადერთი განსაზღვრა, ასევე სტანდარტული

სიღრმეები და სისქეები. ამავდროულად ნაწილობრივ დაიკარგა კავსშირი ახლად განსაზ-

ღვრულ ნიადაგურ ერთეულებას და 1994 წლის „ფაო“-ს ნიადაგურ ერთეულებს შორის. მაგრამ

ამ დანაკლისს ავსებს ბევრად უფრო გასაგები და მოსახერხებელი თანამედროვე მიდგომა.

სტანდარტული ქვედანაყოფების კიდევ ერთი უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ ის

აადვილებს და აფართოებს ნიადაგის კორელაციებსა და ტექნოლოგიების ტეანსფორმაციას
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ქვეყნებსა და რეგიონებს შორის. გარდა ამისა, იგი უნდა მოემსახუროს სასარგებლო მიზნებს

(მიწის შეფასება და მიწის გამოყენების დაგეგმა) და ხელი შეუწყოს ნიადაგური რესურსების

უკეთ შესწავლას.

„ფაო“-ს (1988), „ნიადაგმცოდნეთა ჯგუფისა“ (1996) და WRB (ISSS-ISRIC-FAO, 1994)-ს მიერ

გადამოწმდა ბოსტვანის, ჩრდილო-აღმოსავლეთ აფრიკის, ბანგლადეშის და ევროპის კავშირის

(CEC, 1985) ნიადაგის კლასიფიკაციებში მეორე და მესამე დონის სახლები, ასევე მათ მიერ

განხორციელდა ყველა ნიადაგური მონაცემთა ჯგუფის ხელახალი კლასიფიცირება, რის

საფუძველზეც შეიქმნა ნიადაგების სახელწოდებების განმარტებები და მათი სია.

დაბალი დონის ერთეულების განსხვავებისთვის საჭირო ძირითადი პრინციპები.

ნიადაგის ქვეერთეულების გასარჩევად, სისტემის გასამარტივებლად და მისი ადვილად

გამოყენების მიზნით, შერჩეულ იქნა გარკვეული კრიტერიუმები. ეს კრიტერიუმები მჭიდრო

კავშირშია პირველ დონეზე განსაზღვრულ დიაგნოსტიკურ კრიტერიუმებთან.

ახლად განხილული კრიტერიუმები ემატება ნიადაგის თვისებებს, რომლებიც მთლიან შესაბა-

მისობაშია დაბალ დონესთან. კლასიფიკაციის დაბალი დონეების განმსზღვრელი კრიტერი-

უმები, არსებული რიგით, გამოყენებულ უნდა იქნან მინიმალურად. თუმცა, რამდენიმე

მათგანი შეტანილია დროებითი სახელების სიაში.

ზზოოგგაადდიი წწეესსეებბიი..

ზოგადი წესები, რომლებიც უნდა დავიცვთ დაბალი დონის ელემენტების განსხვავების დროს:

1. დაბალ დონისთვის გამოსაყენებელი დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები მონაცემთა ჯგუფები-

სათვის მიიღება უკვე დადგენილი დიაგნოსტიკური ჰორიზონტებიდან, თვისებებიდან და სხვა

განსაზღვრული მახასიათებლებიდან. ამის გარდა, მათ რიცხვში შეიძლება დამატებული იყოს

კრიტერიუმების ახალი ელემენტები, რომლებიც გამოიყენება მღალი დონეების განსაზღვრისა-

თვის.

2. დაბალი დონის ერთეულების განსაზღვრა და მათი სახელწოდებების მინიჭება შესაძ-

ლებელია არსებული დიაგნოსტიკური ჰორიზონტების საფუძველზე. ზოგადად, სუსტად ან

არასრულფასოვნად გამოვლენილი მახასიათებლები განმასხვავებელ ნიშნებად არ მიიღება.

3. კლიმატი, დედაქანი, მცენარეულობა, ეროზია ან ისეთი ფიზიკური-გეოგრაფიული მახასია-

თებლები, როგორიცაა ფერდობი ან გეომორფოლოგია განმასხვავებელ კრიტერიუმებად არ

გამოიყენება.იგივე შეიძლება ითქვას ნიადაგი-წყლის ურთიერთკავშირებიდან მიღებულ ისეთ

კრიტერიუმებზე, როგორიცაა გრუნტის წყლის დონის სიღრმე ან დრენირება. ნიადაგის ზედა
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ნაილის (სადაც მიმდინარეობს ნიადაგწარმომქმნელი პროცესები) ან ცალკეული ჰორიზონტების

მორფოლოგია და სისქე, სიღრმეში ახლად დალექილი ფენები დაბალიდონის ერტეულების

განმასხვავებელ დიაგნოსტიკურ კრიტერიუმებად არ მიიჩნევა.

4. დაბალი დონის ერთეულების განსაზღვრითვის არსებობს დიაგნოსტიკური კრიტერიუმების

ერთი ჯგუფი. სახელი მოიცავს დიაგნოსტიკურ კრიტერიუმებას და ფუნქციებს, რომლებიც

ამავე დროს წარმოგვიდგება მეორე და მესამე დონის დამატებითი მნიშვნელობებით. ნიადაგის

ყოველ განმსაზღვრელს აქვს ერთადერთი მნიშვნელობა, რომელიც გამოსაყენებელია ნიადაგის

ყველა მონაცემთა ჯგუფებისთვის, რომლებშიც ის გვხვდება.

5. ყველა დაბალი დონის განსაზღვრისთვის გამოყენებულ უნდა იქნას ერთი სახელი. თუმცა, ამ

სახელების გამოყენება შესაძლებელია სიღრმის, სისქის და მათი ინტენსივობის მაჩვენებლების

კომბინაციით. თუ საჭიროა დამატებითი სახელების გამოყენება, ნიადაგის მონაცემთა ჯგუფის

სახელების შემდეგ, ისინი ფრჩხილებში ჩასმით უნდა იქნეს მითითებული,. მაგ:“აკრ-გერიკ

ფერალსოლ“(„აბრაფტიკ“ და „ქსანთიკ“).

6. დაბალი დონის ერთეულების განმარტებები არ უნდა მეთხვეოდეს ან უნდა ეწინააღმდეგე-

ბოდეს სხვა ნიადაგის ქვეერთეულებს ან ნიადაგის მონაცემთა ჯგუფების განმარტებებს.

მაგალითად „დისკრიტ-პეტრიკ კალისცოლი“ (Dystri-Petric Calcisol) ეწინააღმდეგება, ხოლო

„ეუთრიკ-პეტრიკ კალცისოლი“ (Eutri-Petric Calcisol) ნაწილობრივ ემთხვევა „კალცისოლის“

განმარტებას, თუმცა სახელი „ეუთრილ“ არ იძლევა სრულ ინფორმაციას ამ ნიადაგურ ჯგუფზე.

ახალი შეიძლება შემოღებულ იქნას მხოლოდ ნიადაგის პროფილის აღწერებისა და

ლაბორატორიული ანალიზების ზუსტი მონაცემების შემდეგ.

7. ნიადაგის დაბალი დონის სახელების გამოყენების პრიორიტეტული წესები მკაცრად უნდა

იქნას დაცული გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად. ტექსტის ბოლოში მაცემულია

ცალკეული ნიადაგის მონაცემთა ჯგუფების ზუსტი რანჟირებები (თანმიმდევრული წუბა)

მაგალითი:

„ვერტისოლ“-ებში, პრიორიტეტების წესების დაცვით, ცნობილია შემდეგი გამსაზღვრელები:

1. „თიონიკ“ გარდამავალი მჟავე სულფატებიან „გელისოლ“-ებში და ფლუვისოლ“-ებში

2. „სალიკ“ გარდამავალი „სლონჩაკ“ ნიადაგის მონაცემთა ჯგუფში

3. „ნატრიკ“ გარდამავალ „სოლონეც“ ნიადაგის მონაცემთა ჯგუფში

4. „გიფსიკ“ გარდამავალი „გიფსისოლ“ ნიადაგის მონაცემთა ჯგუფში

5. „დურიკ“ გარდამავალი „დურისოლ“ნიადაგის მონაცემთა ჯგუფში

6. „კალციკ“ გარდამავალი „კალცისოლ“ნიადაგის მონაცემთა ჯგუფში



49

7. „ალიკ“ გარდამავალი „ალისოლ“ნიადაგის მონაცემთა ჯგუფში

8. „გიფსირიკ“ (Gypsiric) თაბაშირის შემცველი

9. „ პელიკ“ (Pellic) მუქი ფერის, ხშირად ცუდად დრენირებადი

10. „გრუმიკ“ (Geumic) მულიჩირებული ზედაპირული ჰორიზონტი

11.“მაზიკ“ (Mazic) ძალიან მტკიცე ზედაპირული ჰორიზონტი; ძნელად მუშავდება

12. „ქრომიკ“ (Chromic) მოწითალო ფერი

13. „მეზოთროფიკ“ (Mesotropic)  75 % ნაკლები ფუძეებით მაძღრობა (გავრცელებულია

ვენესუელაშ)

14. „ჰიპოსოდიკ“ (Hyposodic) გაცვლითი ნატრიუმის 6-15%-მდე შემცველობა

15. „ეუთრიკ“ (Eutric)  75% ან მეტი ფუძეებით მაძღრობა

16. «ჰაპლიკ“ (Haplic) არავითარი სპეციფიური მახასიათებლები.

მოწითალო ფერის „ვერტისოლ“-ის „კალციკ“ ჰორიზონტთან დასაჯგუფებლად უნდა დავიცვათ

პრიორიტეტული წესები და გამოვიყვანოთ 6 და 12 გამსაზღვრელი. მაშასადამე, ნიადაგი

კლასიფიცირდება როგორც „ქრომიკ-კალციკ ვერტისოლად“ (Chromi-Epicalcic Vertisol). მაგრამ

თუ არსებობს კალციკ ჰორიზონტის სიღრმისა და ინტენსივობის შესახებ ისეთი ინფორმაცია,

როგორიცაა „გვხვდება ზედაპირთან ახლოს „ , მაშინ ნიადაგი კლასიფიცირდება, როგორც

„ქრომი–ეპიკალციკ ვერტისოლი“ (CHROMI-EPICALCIC vertisol) ამ შემთხვევის მინიშნებით კი

ვხვდებით, რომ ველზე „კალციკ“ ჰორიზონტი ზედაპირიდან 50 სლ სიღრმეშია.

როდესაც საჭიროა ორზე მეტი განმსაზღვრებლი, ისინი შეიძლება ჩაისვას ფრჩხილებში,

სტანდარტული სახელის შემდეგ: მაგალითად თუ უკვე განხილულ „ვერტისოლს“ აქვს ძალიან

მტკიცე ზედაპირული ჰორიზონტი (განმსაზღვრელი 11) ნიადაგს დაერქმევა „მაზი–კალციკ

ვერტისოლი„ („ქრომიკ“)  Mazi-calcic Vertisol (Chromic))

დაბალი დონის ერთეულების შექმნისთვის სჭირო ელემენტების განსაზღვრებები.

ქვემოთ იხილავთ დიაგნოსტიკურ ჰორიზონტებს, უმეტეს სიტუაციაში შესაძლებელი იქნება

კომბინაციების მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობის გამოყენება, რადგანაც განსაზღვრებების

უმეტესობა ურთიერთგამომრიცხავია.

„აბრატიკ“ (Abruptic) გულისხმობს მექანიკური შედგენილების მკვეთრ ცვლილებას. „აქერიკ“

(Aceric) გულისხმობს pH (1:1) წყალში მაჩვენებელს 3,5 და 5 შორის; ნიადაგის ზედაპირიდან 100

სმ სისქეში (მხოლოდ „სოლონჩაკ“-ებში) იაროზიტის ლაქების არსებობას.
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„აქრიკ“ (Acric) გულისხმობს „ფერალიკ“ ჰორიზონტის არსებობას, რომეშიც ერთიანდება თიხის

ზრდის კრიტერიუმების მქონე „არჯიკ“ ჰორიზონტიც და მასში 50% ნაკლები ფუძეებით

მაძღრობა (1M NH4OAC-ს მიხედვით) შეინიშნება ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში

(მხოლოდ „ფერალსოლ“-ებში), B ჰორიზონტის მცირე ნაწილში.

„აქროქსიკ“ (Acroxic) გულისხმობს 2-ზე ნაკლებ სანტიმოლი კგ-1 წვრილმიწა გაცვლით ფუძეებს

მიმატებულ 1M KCI გაცვლით ალუმინის რაოდენობა იმ ერთ ან მეტ ჰორიზონტში, რომელიც

უნდა შეგვხვდეს ნიადაგის ზედაპირიდან (მხოლოდ „ანდოსოლებში“) 100 სმ სისქეში, 30 სმ ან

მეტი სისქეების კომბინაციით.

„ალბიკ“ (Albic) გულისხმობს ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში „ალბიკ“ ჰორიზონსტის

არსებობას.

„ჰიპერალბიკ“ (Hyperalbic) გულისხმობს „ალბიკ“ ჰორიზონტის არესბობას ნიადაგის ზედაპ-

რიდან 50 სმ სისქეში და ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში კი მცირე საზღვრიან „ალბიკ“

ჰორიზონტის არსებობას.

„გლოსალბიკ“ (Glossalbic) გულისხმობს „არჯიკ“ ან „ნატრიკ“ ჰორიზონტებში „ალბიკ“ ენების

გამოჩენას.

„ალკალიკ“(Alcalic) გულისხმობს pH (წყალში) 8,5 ან მეტ მაჩვენებელს ნიადაგის ზედაპირიდან

50 სმ სისქეში.

„ალიკ“ (Alic) გულისხმობს „არჯიკ“ ჰორიზონტის არსებობას, რომეშიც მთლიანად გაცვლითი

კათიონის ტევადობა არის 24 ან მეტი სანტიმოლიკკგ-1 თიხა, ხოლო მტვერი/თიხის ფარდობა 0,6

ნაკლებია და A1 მაძღრობა 50% მეტია.

„აბრაპტი“ „ფერალიკ“ „ლიქსიკ“ „როდიკ“
„აქერიკ“ „ფერიკ“                            „ლუვიკ“ „რაბიკ“

„აქრიკ“ „ფიბრიკ“ „მაგნეზიკ“ „რაფთიკ“

„აქროკსიკ“ „ფოლიკ“ „მაზიკ“ „რასთიკ“

„ალბიკ“ „ფლუვიკ“ „მელანიკ“ „სალიკ“

„ალკალიკ“ „ფრაჯიკ“ „მეზოთროფიკ“ „საფრიკ“

„ალიკ“ ფულვიკ“ „მოლიკ“ „სილიკ“

„ალუმიკ“ „გარბიკ“ „ნატრიკ“ „სილთიკ“

„ანდიკ“ „გელიკ“ „ნიტიკ“ „სკელეტიკ“

„ანთრაქვიკ“ „გელისტაგნიკ“ „ოქრიკ“ „სოდიკ“

„ანთრიკ“ „გერიკ“ „ ომბრიკ“ „ სპოდიკ“

„ანთროპიკ“ „გიბსიკ“                         „ოქსიაქვიკ“ „სპოლიკ“
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„არენიკ“ „გლაციკ“ „პაჩიკ“ „სტაგნიკ“

„არიკ“ „გლეიკ“ „პელიკ“ „სულფატიკ“

„არიდიკ“ „გლოსიკ“ „პეტრიკ“ „თაკირიკ“

„არზიკ“ „გრეიკ“ „პეტროკალციკ“ „ტეფრიკ“

„კალკარიკ“ „გრუმიკ“ „პეტროდურიკ“ „ტერიკ“

„კალციკ“ „გიფსიკ“ „პეტროგიფსიკ“ „თიონიკ“

„კარბიკ“ „გიფსირიკ“                „პეტროპლინთიკ“ „ტოქსიკ“

„კარბონატიკ“ „ჰაპლიკ“ „პეტროსალიკ“ „ტარბიკ“

„ჩერნიკ“ „ჰისტიკ“ „პლაციკ“ „უმბრიკ“

„ქლორიდიკ“ „ჰორთიკ“ „პლაჯიკ“ „ურბიკ“

„ქრომიკ“ „ჰუმიკ „ „პლანიკ“ „ვეტიკ“

„ქრაიკ“ „ჰიდრაკრიკ“ „პლინთიკ“ „ვერმიკ“

„კუტანიკ“ „ჰიდრიკ“ „პოზიკ“ „ვერტიკ“

„დენსიკ“ „ჰიპეროქრიკ“ „პროფონდიკ“ „ვიტრიკ“

„დურიკ“ „ჰიპერსკელეტიკ“ „პროთიკ“ „ქსანთიკ“

„დისტრიკ“ „ირაგრიკ“ „რედაქტიკ“ „იერმიკ“

ენთიკ“ „ლამელიკ“ „რეჯიკ“

„ეუთრიკ“ „ლეპრიკ“ „რენძიკ“

„ეუთრისილიკ“ „ლითიკ“ „რეიკ“

სადაც ქვემოთ მოცემული პრეფიქსების გამოყენებით შესაძლებელი ხდება შესაბამისი სახელების
განსაზღვრა, მაგალითად „ეპიგლეი“ „პროტოთიონი“. გამოსაყენებელი პრეფიქსებია

„ბათი“ „ეპი“ „ორთი“ „ტაფტო“

„კულუმი“ „ჰიპერ“ „პარა“

„ენდო“ „ჰიპო“ „ფროტო“

ნიადაგის დაბალი დონის სახელების სია:

„ალუმიკ“ (Alumic) გულისხმობს B ჰორიზონტის მინიმუმ რამდენიმე ნაწილში, ნიადაგის

ზედაპირიდან 50-100 სმ სისქეების შორის A1 50% ან მეტ მაძღრობას.

„ანდიკ“ (Andic) გულისხმობს ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში „ანდიკ“ ჰორიზონტის

არსებობას.

„ალუანდიკ“ (Aluandic) გულისხმობს ისეთი „ანდიკ“ ჰორიზონტის არსებობას, რომელიც

შეიცავს ოქსალატის მჟავაში (pH 3) ექსტრაგირებად კაჟმიწას 0,6 % ნაკლები შემცველობით ან

ALPY31/ALOX.32ფარდობა 0,5 ნაკლებია.

„ანთრიკ“ ( Anthric) გულისხმობს ადამიანის გავლენის ნშნებს, როგორიცაა კულტივაცია.
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„ანთროფიკ“ (Anthropic) გულისხმობს „ანთროფოგეომორფიკ“ ნიადაგურ ნივთიერებას ან

აჩვენებს ნიადაგის ძირეულ შეცვლას, რომელიც გამოწყვეულია ადამიანის ზემოქმედებით,

კერძოდ კულტივაციით (მხოლოდ რეგოსოლებში) ან სხვა ფაქტებით.

„არიკ“ (Aric) გულისხმობს დიაგნოსტიკური ჰორიზონტების მხოლოდ ნარჩენების არსებობას,

რასაც იწვევს განმეორებითი ღრმა ხვნა.

„არენიკ“ (Arenic) გულისხმობს წვრვრილმარცვლოვანი ქვიშა თიხნარი ან უფრო მსუბუქი

მექანიკური შემადგენლობის არსებობას ნიადაგის ზედა 50 სმ სისქეში მთლიანად. „არიდიკ“

(Aridic) გულისხმობს:

„არიდიკ“ თვისებების არსებობას „თაკირიკ“ ან „იერმიკ“ ჰორიზონტების გარეშე.

„არზიკ“ (Arzic) გულისხმობს სულფატებით მდიდარი მიწისქვეშა წყლის დგომის სიღრმეს

ნიადაგის ზედაპირიდან 50 სმ სისქეში, წლის განმავლობაში რამდენჯერმე და შეიცავს

საშუალოდ 15 ან მეტი პროცენტის ოდენობით თაბაშირს 100 სმ სიღრმის ზევით (მხოლოდ

„გიფსისოლ“-ებში).

„კალკარიკ“ (Calcaric) გულისხმობს ზედაპირიდან სულ ცოტა 20-50 სმ სიღრმეებს შორის კირის

არსებობას.

„კალციკ“ (Calcic) გულისხმობს „კალციკ“ ჰორიზონტის ან მეორადი კარბონატების კონცენტ-

რაციების არსებობას ნიადაგის ზედაპირიდან 50-100 სმ შორის.

„ჰიპერკალციკ“ (Hypercalcic) გულისხმობს „კალციკ“ ჰორიზონტის არსებობას, რომელიც

შეიცავს CaCO350% ან მეტი ექვივალენტურ რაოდენობას.

„ჰიპოკალციკ“ (Hypocalcic) გულისხმობს ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში მხოლოდ

მეორადი კარბონატების კონცენტრაციების არსებობას.

„ორთოკალციკ“ (Orthicalcic) გულისხმობს ნიადაგის ხედაპირიდან 100სმ სისქეში „კალციკ“

ჰორიზონტის არსებობას.

„ქარბიკ“ (Carbic) გულისხმობს შეცემენტებული „სპოდიკ“ ჰორიზონტის არსებობას, რომელიც

არ შეიცავს ამორფულ რკინას ისეთი რაოდენობებით, რომ მკვეთრი წითელი შეფერილობა

მიიღოს (მხოლოდ „პოდზოლებში“).

„კარბონატიკ“ (Carbonatic) გულისხმობს ნიადაგის ხსნარში pH > 8,5 (1:1 წყალში) და HCO3 > SO4 >

C1 მაჩვენებლებს (მხოლოდ „სოლონჩაკებში“)
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„ჩერნიკ“ (Chernic) გულისხმობს „ჩერნიკ“ ჰორიზონტის არსებობას (მხოლოდ „ჩერნოზიომებში“)

„ქლორდიკ“ (Chlordic) იგულისხმება (1:1 წყალში) C1 > SO4 > HCO3 (მხოლოდ სოლონჩაკებში)

მაჩვენებლებით.

„ქრომიკ“ (Chromic) იგულისხმება, როდესაც 7,5YR ელეფერისაა ან უფრო წითელია და ფერის

ინტენსივობა ნოტიო მდგომარეობაში 4-ზე მეტია.

„ქრაიკ“ (Cryic) იგულისხმება ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში „ქრაიკ“ ჰორიზონტის

არსებობა.

„კუტანიკ“ (Cutanic) იგულისხმება “არჯიკ“ ჰორიზონტში თიხის აფსკების (მხოლოდ „ლუვისო-

ლებში“) არსებობა.

„დენსიკ“ (Densic) იგულისხმება შეცემენტებული „სპოდიკ“ ჰორიზონტის („ორტშტეინი“)

არსებობა (მხოლოდ „პოდზოლებში“).

„დურიკ“ (Duric) იგულისხმება ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში „დურიკ“ ჰორიზონტის

არსებობა.

„დისტრიკ“ (Dystric) იგულისხმება 50% ნაკლები ფუძეებით მაძღრობა (1MNH4OAC-ს მიხედვით)

ნიადაგის ზედაპირიდან სულ ცოტა რამდენიმე ნაწილში, 20-100 სმ შორის ან „ლეპტოსოლებში“

უშუალოდ 5 სმ სისქის ფენის ქანთან შეხების ზედა ნაწილში.

„ეპიდისტრიკ“ (Epidystric) იგულისხმება ნიადაგის ზედაპირიდან 20-50 სმ სიღრმეებს შორის 50

% ნაკლები ფუძეებით მაძღრობა (1MNH4OAC-ს მიხედვით).

„ჰიპერდისტრიკ“ (Hyperdystric) იგულისხმება 50 % ნაკლები ფუძეებით მოძრაობა (1M NH4OAC-ს

მიხედვით) ნიადაგის ზედაპირიდან 20-50 სმ შორის ყველა ნაწილში და 20% ნაკლები

ფუძეებითმაძღრობა ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სისქის რამდენიმე ნაწილში. „ორთი-

დისტრიკ“ (Orthidystric) იგულისხმება 50% ნაკლები ფუძეებით მაძღრობა (1M  NH4OAC-ს

მიხედვით) ნიადაგის ზედაპირიდან 20-50 სმ სისქეებს შორის ყველა ნაწილში.

„ენთიკ“ (Eutric) გლისხმობს „ალბიკ“ ჰორიზონტის არ არსებობას და ფხვიერი „სპოდიკ“

ჰორიზონტის ( მხოლოდ „პოდზოლ“-ებში) არსებობას.

„ეუთრიკ“ (Eutric) გულისხმობს 50 % ან მეტი ფუძეებით მაძღრობას (1MNH4OAC-ს მიხედვით)

ნიადაგის ზედაპირიდან მინიმუმ 20-100 სმ შორის ან „ლეპტოსოლებში“ 5 სმ სისქის ფენის

„ლითიკ“-თან კონტაქტის ზედა ნაწილში 50% ან მეტი ფუძეებით მაძღრობას (1M  NH4OAC-ს

მიხედვით).
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„ენდოეუთრიკ“ (Endoeutric) გულისხმობს 50 % ან მეტ ფუძეებით მაძღრობას (1M NH4OAC-ს

მიხედვით) ნიადაგის ზედაპირიდან 50-100 სმ შოღის ყველა ნაწილში.

„ჰიპერეუთრიკ“ (Eypereutric) გულისხმობს 80% ან მეტი ფუძეებით მაძღრობას (1M NH4OAC-ს

მიხედვით) ნიადაგის ზედაპირიდან 20-100 სმ შორის ყველა ნაწილში.

„ორთიეუთრიკ“ (Orthieutric) გულისხმობს 50 % ან მეტი ფუძეებით მაძღრობს (1M NH4OAC-ს

მიხედვით) ნადაგის ზედაპირიდან 20-100 სმ სისქეებს შორის ყველა ნაწილში. „ ეუთრიკსილიკ“

(Eutrisilic) გულისხმობს „სილ-ანდიკ“ ჰორიზონტების არსებობას და 25 ან მეტი სანტიმოლიკკგ-1

წვრილმიწა გაცვლითი ფუძეების ჯამს, ნიადაგის ზედაპირიდან 30 სმ სისქეში. „ფერალიკ“

(Feralic) გულიხმობს „ფერალიკ თვისებების“ არსებობას, ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში.

“ჰიპერფერლიკ“ (Hyperferlic) გულისხმობს 16-ზე ნაკლები სანტიმოლი კგ-1 თიხა კათიონის

გაცვლის ტევადობას (1M NH4OAC-ს მიხედვით) ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში,

ზოგიერთი სიღრმით ჰორიზონტში.

„ჰიპოფერალიკ“ (Hypoferralic) გულისხმობს გაცვლითი კათიონის ტევადობას (1M  NH4OAC-ს

მიხედვით) 4-ზე ნაკლები სანტიმოლიკკგ-1 წვრილმიწა ოდენობით, ნიადაგის ზედაპირიდან

მინიმუმ 30 სმ სისქეში და „მანსელ“ სკალის მიხედვით ფერის ინტენსივობას (ნოტიო მდგომა-

რეობაში) 5 ან მეტს და/ან 10 YR-ზე (მხოლოდ „არენოსოლებში“) უფრო წითელ ელფერს.

„ფერიკ“ (Ferric) გულისხმობს ჰორიზონტის არსებობას ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში.

„ჰიპერფერიკ“ (Hyperferric) გულისხმობს ერთ ან მეტ ფენას, რომელთა მთლიანი სისქე 25 სმ ან

მეტია. ისინი უნდა შეიცავდნენ 40 % ან მეტი ოდენობის Fe/Mn-ის ოქსიდებიან კონკრეციებს

ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში.

„ფიბრიკ“ (Fibric) გულისხმობს ნიადაგის ორგანული ნივთიერების (მოცულობით) 2/3 მეტ ოდე-

ნობას, რომელშიც აშკარად უნდა ჩანდეს მცენარეული ნარჩენი (მხოლოდ „ჰისტოსოლ“-ებში).

„ფოლიკ“ (Folic) გულისხმობს „ფოლიკ“ ჰორიზონტის (მხოლოდ „ჰისტოსოლ“–ებში) არსებობას.

„ფლუვიკ“ (Fluvic) გულისხმობს „ფლუვიკ ნიადაგის ნივთიერებები“-ის არსებობას ნიადაგის

ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში.

„ფრაჯიკ“ (Fragic) გულისხმობს „ფრაჯიკ“ ჰორიზონტის არსებობას ნიადაგის ზედაპირიდან 100

სმ სისქეში. „ფულვიკ“ (Fulvic) გულისხმობს.

„ფულვიკ“ ჰორიზონტის არსებობას ნიადაგის ზედაპირიდან 30 სმ სისქეში.
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„გარბიკ“ (Garbic) გულისხმობს „ანთროფოგეომორფიკ“ ნიადაგურ ნივთიერებების აკუმლა-

ციებს, რომლებიც შეიცავენ ორგანული ნივთიერებების ნარჩენებს (მხოლოდ „ანთროფიკ“

„რეგოსოლ“-ებში) 35%-ზე მეტ (მოცულობით) რაოდენობას.

„გელიკ“ (Gelic) იგულისხმება ნიადაგის ზედაპირიდან 200 სმ სისქეში მზრალობის არსებობა.

„გელისტაგნიკ“ (Gelistagnic) გულისხმობს ზედაპირის წყლით გაჟღენთვას დროებით, რაც

გამოწვეულია გაყინული ქვენიადაგით.

„გერიკ“ (Geric) ლისხმობს „გერიკ თვისებები“–ს არსებობას ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ

სისქეში, მინიმუმ რამდენიმე ჰორიზონტში.

„გიბსიკ“ (Gibbsic) გულისხმობს 30 სმ მეტი სისქის ფენის არსებობას, რომელიც მდებარეობს

ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში და მისი წვრილმიწა შეიცავს 25 % მეტ თაბაშირს.

„გლაციკ“ (Galcic) გულისხმობს ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში 30 სმ ან მეტი სისქის

ჰორიზონტის არსებობას, რომელიც შეიცავს 95% ან მეტ (მოცულობით) ყინულს. „გლეიკ“

(Gleyic) გულისხმობს.

„გლეიკ თვისებები“-ის არსებობას ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში.

„ენდოგლეიკ“ (Endogleyic) გულისხმობს „გლეიკ თვისებები“-ის არსებობას ნიადაგის ზედაპი-

რიდან 50-100 სმ შორის.

„ეპიგლეიკ“ (Epigleyic) გულისხმობს „გლეიკ თვისებებ“-ის არსებობას ნიადაგის ზედაპირიდან

50 სმ სისქეში.

„გლოსიკ“ (Glossic) გულისხმობს „მოლიკ“ და „უმბრიკ“ ჰორიზონტის ენების გამოჩენას

ქვეშმდებარე B ჰორიზონტში ან საპროლიტის შემცველ ქანში.

„მოლიგლოსიკ“ (Molliglosic) გულისხმობს „მოლიკ“ ჰორიზონტის ენის გამოჩენას ქვეშმდებარე

B ჰორიზონტში ან საპროლიტის შემცველ ქანში.

„უმბრიგლოსიკ“ (Umbriglosic) გულისხმობს „უმბრიკ“ ჰორიზონტის ენის გამოჩენას ქვეშმდე-

ბარე B ჰორიზონტში ან საპროლიტის შემცველ ქანში.

„გრეიკ“ (Greyc) გულისხმობს „მოლიკ“ ჰორიზონტში (მხოლოდ „ფაეოზომ“-ებში) სტრუქტუ-

რული აგრეგატების ზედაპირზე მტვრისა და ქვიშის მარცვლების არსებობას საფარის გარეშე.
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„გრუმიკ“ (Grumic) გულისხმობს 3 სმ ან მეტი სისქის ზედაპირული ფენის არსებობას, რომელსაც

ახასიათებს მკვეთრად გამოხატული წვრილმარჩვლოვანი სტრუქთურა (მხოლოდ „ვერტისოლ“-

ებში).

„გიფსიკ“ (Gypsic) გულისხმობს „გიფსიკ“ ჰორიზონტის არსებობას ნიადაგის ზედაპირიდან 100

სმ სისქეში.

„ჰიპერგიფსიკ“ (Hypergypsic) გულისხმობს 60 % ან მეტი შემცველობის მქონე თაბაშირიანი

„გიფსიკ“ ჰორიზონტის არსებობას.

„გიფსირიკ“ (Gypsiric) გულისხმობს „გიფსირიკ ნიადაგური ნივთიერების“ არსებობას ნიადაგის

ზედაპირიდან მინიმუმ 20 – 50 სმ შორის.

„ჰაპლიკ“ (Haplic) გულისხმობს გარკვეული თვისებების ტიპურს (ტიპურში იგულისხმება მისთვის

დამახასითებელი სპეციფიური თვისებები) გამოხატულებას. „ჰისტიკ“ (Histic) იგულისხმება

„ჰისტიკ“ ჰორიზონტის არსებობა ნიადაგის ზედაპირიდან 40 სმ სისქეში.

„ფიბრიჰისტიკ“ (Fibrihistic) გულისხმობს „ჰისტიკ“ ჰორიზონტის არსებობას ნიადაგის ზედაპი-

რიდან 40 სმ სისქეში, რომელიც 2/3 მეტი (მოცულობით) რაოდენობით შეიცავს მცენარეული

ნარჩენით წარმოქმნილ ორგანულ ნივთიერებას.

„საპრიჰისტიკ“ (Saprihistic) გულისხმობს „ჰისტიკ“ ჰორიზონტის არსებობას ნიადაგის ზედაპი-

რიდან 40 სმ სისქეში, რომელიც 1/6-ზე ნაკლები (მოცულობით) რაოდენობით შეიცავს მცენარე-

ული ნარჩენებისგან წარმოქმნილ ორგანულ ნივთიერებას და აქვს ძალიან მუქი შეფერილობა,

გარდამავალი ნაცრისფერიდან შავამდე.

„ტაფტოჰისტიკ“ (Thaptohistic) გულისხმობს დამარხული „ჰისტიკ“ ჰორიზონტის არსებობას

ნიადაგის ზედაპირიდან 40 და 100 სმ შორის.

„ჰორთიკ“ (Hortic) გულისხმობს „ჰისტიკ“ ჰორიზონტის არსებობას: „ანთროსოლ“-ებში 50 სმ ან

მეტი სისქით, ხოლო სხვა ნიადაგებში 50 სმ ნაკლები სისქით.

„ჰუმიკ“ (Humic) გულისხმობს ორგანული ნახშირბდის მაღალ შემცველობას: „ფერასოლ“-ებსა

და „ნიტისოლ“-ებში, ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სიღრმის ზედა ნაწილის წვრილმიწაში,

საშუალოდ (წონით) ორგანული ნახშირბადის 1,4 მეტ რაოდენობას; „ლეპტოსოლ“-ებში

ნიადაგის ზედაპირიდან 25 სიღრმესთან წვრილმიწაში, ორგანული ნახშირბადის (წონით) 2%

მეტ შემცველობას და სხვა დანარჩენ ნიადაგებში კი ზედაპირიდან 50 სმ სიღრმესთან წვრილ-

მიწაში, ორგანული ნახშირბადის (წონით) 1% მეტ შემცველობას.
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„მოლიჰუმიკ“ (Mollihumic) გულისხმობს „მოლიკ“ ჰორიზონტების არსებობას და ორგანულ C

განსაზღვრულ რაოდენობას (იხ. „ჰუმიკ“ გამსაზღვრელი).

„უმბრიჰუმიკ“ (Umbrihumic) გულისხმობს „უმბრიკ“ ჰორიზონტის არსებობას და ორგანული C

განსაზღვრულ რაოდენობას (იხ. „ ჰუმიკ“ გამსაზღვრელი).

„ჰიდრაგრიკ“ (Hydrargric) გულისხმობს „ანთრაქვიკ“ ჰორიზონტს და მასთან დაკავშირებული

„ჰიდრაგრიკ“ ჰორიზონტის არსებობას. ეს უკანასკნელი კი შეიმჩნევა ნიადაგის ზედაპირიდან

100 სმ სისქეში (მხოლოდ „ანთროსოლ“-ებში).

„ჰიდრიკ“ (Hydric) გულისხმობს ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში ერთი ან მეტი ფენის

არსებობას, რომელთა მთლიანი სისქე 35 სმ ან მეტია და მათ მიერ წყლის დაკავება 100% ან

მეტია 1500 კპა წნევის დროს (არაგამომშრალ ნიმუშებში) (მხოლოდ „ანდოსოლ“-ებში).

„ჰიპერსკელეტიკ“ (Hyperskeletic) გულისხმობს 90 % მეტი (მოცულობით) ოდენობის ხრეშის ან

სხვა მსხვილი ფრაგმენტების არსებობას 75 სმ სიღრმესთან ან დაურღვეველ მკვრივ ქანთან

(მხოლოდ „ლეპტოსოლ“-ებში).

„ირაგრიკ“ (Iragric) გულისხმოს „ირაგრიკ“ ჰორიზონტის არსებობას: „ანთროსლ“-ებში 50 სმ ან

მეტი სისქით, ხოლო სხვა დანარჩენ ნიდაგებში 50 სმ ნაკლები სისქით.

„ლამელიკ“ (Lamellic) გულისხმობს სულ ცოტა 15 სმ სისქის კომბინირებულ ფენას ილვიურ

თიხიან შრესთან, ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში.

„ლეპტიკ“ (Leptic) გულისხობს დარღვეული მკვრივი ქანის არსებობას ნიადაგის ზედაპირიდან

25-100 სმ სისქეში.

„ენდოლეპტიკ“ (Endoleptic) გულისხმობს დარღვეული მკვრივი ქანის არსებობას ნიადაგის

ზედაპირიდან 50-100 სმ შორის.

„ეპილეპტიკ“ (Epileptic) გულისხმობს დარღვეული მკვრივი ქანის არსებობას ნიადაგის ზედაპი-

რიდან 25-50 სმ შორის.

„ლითიკ“ (Lithic) გულისხმობს დარღვეული მკვრივი ქანის არსებობას ნიადაგის ზედაპირიდან

10 სმ სისქეში.

„პარალითიკ“ (Paralithic) გულისხმობს ნიადაგის ზედაპირიდან 10 სმ სისქეში ქანის ნატეხებთან

კონტაქტს, რომლის ნაპრალების ზომა 10 სმ ნაკლებია და სწორედ მათი გავლით ხდება

მცენარის ფესვების შეღწევა ქვეშ მდებარე ქანში.
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„ლიქსიკ“ (Lixic) გულისხმობს „ფერალიკ“ ჰორიზონტის არსებობას, რომელიც შეხებაშია

„არჯიკ“ ჰორიზონტთან (რომლის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმია თიხის რაოდენობის ზრდა)

და რომელშიც ფუძეებით მაძღრობა (1M  NH4OAC-ის მიხედვით) მთლიანად B ჰორიზონტში,

ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სიღრმესთან, 50% ან მეტია.

„ლუვიკ“ (Luvic) გულისხმობს „არჯიკ“ ჰორიზონტის არსებობას, რომელსაც ახასიათებს 24 ან

მეტი სანტიმოლიკკგ-1 თიხა გაცვლითი კათიონის ტევადობა და 50% ან მეტი უძეებით მაძღრობა

(1M  NH4OAC-ს მიხედვით) მთლიან ჰორიზონტშუ, ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სიღრმესთან.

„ჰიპოლუვიკ“ (Hypoluvic) გულისხმობს თიხის ზრდას 3% ან მეტი ოდენობით ან თიხის ამავე

რაოდენობით ზრდას ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში (მხოლოდ „არენოსოლ“-ებში).

„მაგნეზიკ“ (Magnesic) გუსლიხმობს გაცვლითი Ca/MG-ის 1-ზე ნაკლებ ფარდობას ნიადაგის

ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში.

„მაზიკ“ (Mazic) გულისხმობს მასიურ სტრუქტურას და ნიადაგის 20 სმ სისქის ზედა ნაწილის

მძიმე ან ძალიან მძიმე კონსისტენციას (მხოლოდ „ვერტისოლ“-ებში).

„მელანიკ“ (Melanic) გულისხმობს „მელანიკ“ ჰორიზონტის (მხოლოდ „ანდოსოლ“-ებსი) არსებობას.

„მეზოთროფიკ“ (Mesotrophic)) გულისხმობს 75% ნაკლებ ფუძეებით მაძღრობას (1M  NH4OAC-ს

მიხედვით) 20 სმ სიღრმესთან (მხოლოდ „ვერტისოლ“-ებში).

„მოლიკ“ (Mollic) გულისხმობს „მოლიკ“ ჰორიზონტის არსებობას.

„ნატრიკ“ (Natric) გულისხმობს „ნატრიკ“ ჰორიზონტის არსებობას ნიადაგის ზედაპირიდან 100

სმ სისქეში.

„ნიტიკ“ (Nitic) გულისხმობს „ნიტიკ“ ჰორიზონტის არსებობას ნიადაგის ზდეაპირიდან 100 სმ

სისქეში.

„ოქრიკ“ (Ochric) გულისხმობს „ოქრიკ“ ჰორიზონტის არსებობას.

„ჰიპეროქრიკ“ (Hyperochrc) გულისხმობს მშრალ მდგომარეობაში ღია ან გახუნებული შეფერი-

ლობის (საერთოდ ნაცრისფერი) მქონე „ოქრიკ“ ჰორიზონტის არსებობას, რომელიც დატენიანე-

ბისას უფრო მუქდება („გახუნებული ზედაპირული ჰორიზონტები“); ამ ჰორიზონტს ახასიათებს

ორგანული ნახშირბადისა (ჩვეულებრივ < 0,4%; სამხრეთაფრიკის შედეგები) და შესაბამისად

თავისუფალი რკინის ოქსიდის დაბალი შემცველობა, მსუბუქი მექანიკური შემადგენლობა,

ფიქალოვანი სტრუქტურის ნიშნები და თხელი ზედაპირული ქერქი.
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„ომბრიკ“ (Ombric) გულისხმობს პირობით წყლის რეჟიმს, რომელსაც იწვევს ნალექების სიჭარბე

წლის უმეტეს პერიოდში (ეს განსაძღვრება მოცემულია პაულ დრისენის მიერ).

„ოქსიაქვიკ“ (Oxyaquc) გულისხმობს ყინულის ლღობის შედეგად ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ

სისქის (მხოლოდ „ქრაისოლ“-ებშ) წყლით გაჟღენთვას და ჟანგვა-აღდგენითი თვისებების არ

არსებობას.

„პაჩიკ“ (Pachic) გულისხმობს 50 სმ მეტი სისქის „მოლიკ“ ან „უმბრიკ“ ჰორიზონტის არსებობას.

„პელიკ“ (Pellic) იგულისხმება ნიადაგური მასის 30 სმ ზედა ნაწილში 3,5 ან ნაკლები ფერის

სიდიდე და 1,5 ან ნაკლები ფერის ინტენსივობა „მანსელის“ მიხედვით, ნოტიო მდგომარეობაში

(მხოლოდ „ვერტისოლ“-ებში).

„პეტრიკ“ (Petric) იგულისხმება ძლიერი ცემენტაცია ან გამკვრივება ნიადაგის ზედაპირიდან

100 სმ სისქეში.

„ენდოპეტრიკ“ (Endopertic) იგულისხმება ძლიერი ცემენტაცია ან გამკვრივება 50-100 ს შორის.

„ეპიპეტრიკ“ (Epipetric) იგულისხმება ძლიერი ცემენტაცია ან გამკვრივება, ნიადაგის ზედაპი-

რიდან 50 სმ სისქეში.

„პეტროკალციკ“ (Petricalcic იგულისხმება „პეტროკალციკ“ ჰორიზონტის არსებობა ნიადაგის

ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში.

„პეტროდურიკ“ (Pedroduric) იგულისხმება „პეტროდურიკ“ ჰორიზონტის არსებობა ნიადაგის

ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში.

„პეტროპლინტიკ“ (Petroplinthic) „პეტროპლინტიკ“ ჰორიზონტის არსებობა ნიადაგის ზედაპი-

რიდან 100 სმ სისქეში.

„პეტროსალიკ“ (Petrosalic) იგულისხმება ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში 10 სმ ან მეტი

სისქის ჰორიზონტის არსებობა, რომელიც შეცემენტებულია თაბაშირთან შედარებით უფრო

ხსნადი მარილებით.

„პლასიკ“ (Placic) იგულისხმება ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში „სპოდიკ“ ჰორიზონტის

ქვეჰორიზონტის არსებობა, რომელიც 1 სმ ან მეტი სისქისაა და რომელიც დაურღვევლად

შეცემენტებულია ორგანული ნივთიერებისა და A1 კომბინაციებით, რკინით ან მის გარეშე

(„თხელი რკინიანი ფენა“) (მხოლოდ „პოდზოლ“-ებში).

„პლაჯიკ“ (Plaggic) გულისხმობს „პლაჯიკ“ ჰორიზონტის არსებობას; „ანთროსოლ“-ებში 50 სმ ან

მეტი სისქით, ხოლო სხვა დანარჩენ ნიადაგებში 50 სმ ნაკლები სისქით.
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„ფლანიკ“ (Planic) გულისხმობს ელვური ჰორიზონტის არსებობას, რომელიც აშკარად ფარავს

სუსტად წყალგამტარ ჰორიზონტს ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში.

„პლინთიკ“ (Planthic) გულისხმობს „პლინთიკ“ ჰორიზონტის არსებობას ნიადაგის ზედაპირიდან

100 სმ სისქეში.

„ეპიპლინთიკ“ (Epiplanthic) გულისხმობს „პლინთიკ“ ჰორიზონტის არსებობას ნიადაგის

ზედაპირიდან 50 სმ სისქეში.

„ჰიპერპლინთიკ“ (Hiperplanthic) გულისხმობს „პლინთიკ“ ჰორიზონტების არსებობას, რომლის

რკინა-ქვიან უწყვეტ საფარში ადგილი აქვს შეუქცევადი გამკვრივების შედეგებს.

„ორთიპლინთიკ“ (Orthiplinthic) გულისხმობს „პლინთიკ“ ჰორიზონტის არსებობას, რომლის

ხრეშის ზომის რკინა-ქვიან ფენაში ადგილი აქვს შეუქცევადი გამკვრივების შედეგებს.

„პარაპლინთიკ“ (Paraplinthic) გულისხმობს ჰორიზონტის არსებობას, რომელიც დალაქულია

მინიმუმ 10 %  (მოცულობით) ოდენობის რკინის კონკრეციებით. ამ ნიშნით ეს ჰორიზონტი

ემსგავსება.

„პლინთიკ“ ჰორიზონტს, მაგრამ მასში განმეორებტ გამოშრობისას ან დასველებისას ადგილი

არა აქვს შეუქცევად გამკვრივებას.

„ფოსიკ“ (Posic) გულისხმობს ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სიღრმეში, 30 სმ ან მეტი სისქის

ფენაშ დელტა pH-ის ნულის ტოლ ან დადებითი მუხტის (pHKCI-pHH20) მქონე მაჩვენებლებს

(მხოლოდ „ფერალსოლ“-ები).

„პროფონდიკ“ (Profondic) გულისხმობს „არჯიკ“ ჰორიზონტის არსებობას, რომელშიც თიხის

(შესაბამისად) მაქსიმალური რაოდენობა ნიადაგის ზედაპირიდან 150 სმ სისქეში 20%.

„ფროთიკ“ (Protic) გულისხმობს, რომ ნიადაგის ზედაპირი ჯერ კიდევ არ არის საკმაოდ

განითრებული (მხოლოდ „არენოსოლ“-ებში).

„რედაქტიკ“ გულისხმობს ანაერობულ პირობებში „ანთროპოგეომორფიკ“ ნივთიერებების

აკუმლაციას, რასაც იწვევს აირების ემისია (მაგ: მეთანი, ნახშირბადის დიოქსიდი და ა.შ)

(მხოლოდ „ანთროფიკ“ „რეგოსოლ“-ებში).

„რეჯიკ“ (Regic) იგულისხმება, რომ დამარხული ჰორიზონტების (მხოლოდ „ანთროსოლ“-ებში)

გარკვევა შეუძლებელია.



61

„რენძიკ“ (Rendzic) გულისხმობს „მოლიკ“ ჰორიზონტის არსებობას, რომელიც ან თვითონ

შეიცავს ან მას ზემოდან ფარავს 40% მეტი CaCO3 აქვივალენტური შემცველობის კირიანი

ნივთიერებები (მხოლოდ „ლეპტოსოლ“-ებში).

„რეიკ“ (Rheic) გულისხმობს ზედაპირული წყლით გამოწვეულ პირობით წყლის რეჟიმს

(მხოლოდ „ჰისტოსოლ“-ებში).

„როდიკ“ (Rhodic) გულისხმობს B ჰორიზონტში, „მანსელ“-ის მიხედვით 5YR (3,5YR ან უფრო

წითელი) უფრო წითელ ელფერს ყველა ნაწილში (გარდა მცირე ნაწილისა, რომელიც

გარდამავალია A და C ჰორიზონტებში) 3,5-ზე ნაკლებ ნოტიო ფერის სიდიდეს და მშრალი

ფერის სიდიდე მაქსიმუმ ერთი ერთეულით მეტი უნდა იყოს ნოტიო ფერის სიდიდესთან

შედარებით.

„რაბიკ“ (Rubic) გულისხმობს B ჰორისზონტის (ან ისეთ ჰორიზონტს, რომელიც პირდაპირ A

ჰორიზონტის ქვემოთ მდებარეობს) არსებობას, რომელშიც დომინირებს „მანსელ“-ის მიხედვით

10 YR უფრო წითელი ელფერი და/ან 5 ან მეტი (მხოლოდ „არენოსოლ“-ებში) ნოტიო ფერის

ინტენსივობა.

“რაფთიკ“ (Ruptic) გულისხმობს ლითოლოგიური წყვეტის არსებობას ნიდაგის ზედაპირიდან

100 სმ სისქეში.

„რასთიკ“ (Rustic) გულისხმობს შეცემენტებული „სპოდიკ“ ჰორიზონტის არსებობას, რომელშიც

საკმარის რაოდენობის ამორფული რკინის შემცველობა იწვევს ჰორიზონტის მკვეთრ წითელ

ელფერს. ასეთი ჰორიზონტის ქვეშ მდებარეობს „ალბიკ“ ჰორიზონტი. „სპოდიკ“ ჰორიზონტს არ

გააჩნია ქვეჰორიზონტი. იგი არის 2,5 სმ ან მეტი სისქის, უწყვეტად შეცემენტებული ორგანული

ნივთიერებისა და A1კომბინაციით, რკინით ან მის გარეშე („რკინიანი თხელი ფენა“) (მხოლოდ

„პოდზოლ“-ებში).

„სალიკ“ (Salic) იგულისხმება „სალიკ“ ჰორიზონტის არსებობა ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ

სისქეში.

„ენდოსალიკ“ (Endosalic) გულისხმობს „სალიკ“ ჰორიზონტის არსებობას ნიადაგის ზედაპი-

რიდან 50-100 სმ შორის.

„ეპისალიკ“ (Episalic) გულისხმობს „სალიკ“ ჰორიზონტის არსებობას ნიადაგის ზედაპირიდან

25-50 სმ შორის.
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„ჰიპოსალიკ“ (Hiposalic) გულისხმობს მაძღარი ექსტრაქტის 4-ზე მედი დეცი სიმენის მ-1

ელექტრო გამტარობას 25 0C ტემპერატურის დროს, ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში,

მინიმუმ რამდენიმე სიღმით ჰორიზონტში.

„ჰიპერსალიკ“ (Hipersalic) გულისხმობს მაძღარი ექსტრაქტის 30-ზე მეტ დეცი სიმენის მ-1

ელექტრო გამტარობას 250C ტემპერატურის დროს, ნიადაგის ზედაპირიდან 100 სმ სისქეში,

მინიმუმ რამდენიმე სიღრმით ჰორიზონტში.

„საპრიკ“ (Sapric) იგულისხმება 1/6 ნაკლები მცენარეული ნარჩენების შემცველი ორგანული

ნივთიერების (მოცულობით) რაოდენობა (მხოლოდ „ანდოსოლ“-ესი).

„სილანდიკ“ (Silandic) გულისხმობს „ანდიკ“ ჰორიზონტის არსებობას, რომელიც შეიცავს

ოქსალატის მჟავაში (pH 3) ექსტრაგირებადი კაჟმიწის 0.6 % მეტს ან A1PY./A1OX<0,5. “ანთრაქვიკ“

(Anthraquic) გულისხმობს „ანთრაქვიკ“ ჰორიზონტის არსებობას.

„სილიკ“ (Silic) იგულისხმება „ანდიკ“ ჰორიზონტის არსებობა, რომელიც შეიცავს ოქსალიტის

მჟავაში (pH 3) ექსტრაგირებადი კაჟმიწის (Siox) 0,6% ან მეტ რაოდენობას ან 0,5-ზე ნაკლებ

A1py/A1oxფარდობას (მხოლოდ „ანდოსოლ“-ებში).

4.2. ნიადაგის საკლასიფიკაციო სისტემების სამომავლო გამოყენება.

აღნიშნული სისტემა იძლევა ნიადაგის მონაცემების მაქსიმალური გავრცელების შესაძ-

ლებლობას სხვადასხვა ქვეყნებში,ვინაიდან სისტემაში არსებულ ყველა გამსაზღვრელს აქვს

ერთადერთი მნიშვნელობა. მთლიანობაში მნიშვნელობების რაოდენობა მცირეა და ამდენად

მათი შესწავლა და დამახსოვრებაც ადვილია. სისტემის საფუძველზე მომავალში შევძლებთ

შევადგინოთ ლეგენდა, რომელიც შემდგომ გამოყენებული იქნება ნიადაგური რუკებისთვის.

ყოველივე აღნიშნული კი მოითხოვს რამდენიმე გამსაზღვრელის გამარტივებასა და ერთად

დაჯგუფებას. მაგალითად, გამსაზღვრელების სიაში სახელი „თიონიკ“ აერთიანებს „პროთო-

ტიონიკ“ (Protothionic) და „ორთითიონიკ“ (Orthitionic) სახელებს, მეორე მაგალითია –

გარდამავალი სახელების განხილვა წვრილმაშტაბიან რუკისთვის.

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ „გეგპ“, „ნნს“ „ნსიც“ (ISRIC) და „ფაო“-ს მიერ მსოფლიო

ნიადაგების მონაცემთა ბაზის შესაქმნელად გამოყენებული კარტოგრაფიული ერთეულები

შეიცავს ნიადაგის პროფილის შესახებ ინფორმაციასაც. ამ ინფორმაციის კლასიფიცირება

შესაძლებელია აღნიშნული სისიტემის მეშვეობით.
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ცნობილია, რომ ნიადაგური სამუშაოების წარმართვისთვის ხშირად უფრო მეტი ინფო-

რმაციაა საჭირო. კერძოდ, ნიადაგის სახნავი ფესვების მახასიათებლების და ნიადაგის

კლიმატური პირობების შესახებ. შემოთავაზებულია, რომ ამ საკითხებზე გათვალის-

წინებულ იქნას რჩევები არსებული წინადადებით. კერგძოდ, „სახნავი მიწების დახასიათება“

და გლობალური აგრო-ეკოლოგიური ზონების მეთოდოლოგიის კლიმატური რეჟიმები.

4.3. წამოჭრილი პრობლემები

WRB–ის ძირითადი ფილოსოფია შემდეგში მდგომარეობს: საბოლოო ნიადაგურმა ჯგუფებმა

უნდა აჩვენონ კავშირი გეოგრაფიულ სივრცესა და პედოგენეზისურ ხასიათს შორის.

ამიტომაც, ნიადაგები, პირველ რიგში, უნდა დახასიათდნენ მათი მორფოლოგიით და არა –

ანალიზური მონაცემებით. ყოველივე ამან განაპირობა ძირითად ნიადაგურ ჯგუფებში

დაყოფამდე და ზოგ შემთხვევაში – გაერთიანებამდე. მაგალითად „ფაო“–ს „ლეპტოსოლები“

წარმოადგენენ „სიღრმეში შეზღუდულ ნიადაგებს 0–30 სმ დაურღვეველი შეცემენტებული

ფენით“. მაგალითად „პეტროკალციკ“, „პეტროგიფსიკ“, „პეტროფერიკ“ ფენები ან დურიპენი

„კაჟმიწიანი ქვენიადაგი“ ხსენებული ფენები WRB–ში განსაზღვრულნი არიან, როგორც

ნიადაგის გენეზისური ჰორიზონტები და ამ ფენების შემცვლელი ნიადაგები, მათ შესაბამის

ჯგუფებთან ერთად, კლასებად უნდა დაიყვნენ. ამის შედეგად, მსოფლიო მონაცემების

ბაზაში, „პეტროკალციკ“ , „პეტროდურიკ“, „პეტროგიფსიკ“, „პეტროფერიკ“ ჰორიზონტებზე

მდებარე მცირე სისქიანი ნიადაგები დაჯგუფებულია შესაბამისად „კალცისოლებში“,

„დურისოლებშო“, „გიფსისოლებში“ და „პლინტოსოლებში“ გასათვალისწინებელია, რომ

„პეტროპლინტიკ“ ჰორიზონტზე არსებულმა მცირესისქიანმა ნიადაგებმა შეიძლება

სხვადასხვა პოზიციები დაიკავონ ლანდშაფტში. „პლინტიკ“ ჰორიზონტის შემცვლელი

ნიადაგები ჩვეულებრივ ვრცელდებიან დეპრესიებში და ექსტენსიურად გამოყენებულ

ვაკეებზე. მაშინ როდესაც, „პეტროპლინტიკ“ ჰორიზონტზე არსებული ნიადაგები, ხშირად

ვრცელდებიან ხოლმე რელიეფის შემაღლებულ ელემენტებზე. მაგალითად, როგორც

„კირასები“ (ანუ პანცირები) დასავლეთ აფრიკაში. რომლებიც წარმოქმნიან „ქუდის“ ფორმის

მაგვარ პლატოებს.

„ლეპტოსოლებს“ მიეკუთვნებიან ის ნიადაგები, რომლებიც დიდი რაოდენობით შეიცავენ

მსხვილ ფრაგმენტებს. ეს კომბინაცია „ლეპტოსოლებს“ ტოვებს მცირე სისქის ნიადაგების ან

შედარებით ღრმა სისქის ნიადაგების თავისებურ ჯგუფად, რომლებსაც ახასიათებთ

გამოსაყენებელი ტენიანობის შედარებით მცირე რაოდენობა. იყო ვერსია, რომ უფრო ღრმა
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„ლეპტოსოლები“ დაჯგუფებულიყო „რეგოსოლებად“ რამაც გამოიწვია „ლეპტოსოლები“–ის

ჯგუფის „გაწმენდა“, ხოლო „რეგოსოლები“– ის ჯგუფის „დაბინძურება“ მაშასადამე მსხვილ

ფრაგმენტიანი ნიადაგები კვლავ „ლეპტოსოლებში„ დააბრუნეს. დიდ მნიშვნელობას

წარმოადგენდა თუ როგორ უნდა მიდგომოდნენ ადამიანის ზეგავლენის ქვეშ მყოფ

ნიადაგებს, რომლებიც „ ანთროსოლებად“ არ იყვნენ დაჯგუფებულნი. „ პოდზოლების“ , „

უმბრისოლებისა“ და „ არენოსოლების“ ნიადაგური ჯგუფების მონაცემებში შედიან ის

ნიადაგები, რომელთა ზედაპირული ფენა განოყიერებით სახეშეცვლილია და ისინი კირით

იმდენად ნაყოფიერდებიან, რომ ქრება ფუძეებით მაძღრობის დაბალი მაჩვენებლები.

გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ფუძეებით დაბალი მაძღრობა კვლავ უბრუნდება ნიადაგს,

როგორც ბუნებრივი მოვლენა. ნიადაგის ხანმოკლე გამოყენებამ ზეგავლე არ უნდა

მოახდინოს ნიადაგის ჯგუფებზე. ასეთი სახის ნიადაგები რჩებიან „პოდზოლებში“, „

უმბრისოლებსა“ და „არენოსოლებში“ ხოლო „ანთრიკ“ მოდიფიკატორი კი შესაძლოა

გამოყენებულ იქნას ადამიანის ზეგავლენის მისანიშნებლად.

გადამუშავებულ ლეგენდაში რამდენიმე ნიადაგს შორის ზღვარი პირობითია. „ფაო“–ში

არსებული „ლუვისოლების“, „ალისოლების“, „აკრისოლების“ და „ლიქსისოლების“ დაყოფა

ძალზე გამოსადეგია, მათი განსაზღვრა ძირითადად ეფუძნება ანალიზურ მონაცემებს,

იმიტომ რომ, ველზე ამ ნიადაგებს შორის განსხვავებების დადგენა რთულია. ერთის მხრივ,

იყო მცდელობა „ლუვისოლები“ დაჯგუფებულ იყვნენ „ალისოლებთან“, ხოლო „აკრისოლები“ –

„ლიქსისოლებთან“. ამან გამოიწვია აფრიკის ორი სხვადასხვა ნიადაგის ერთ ჯგუფში

გაერთიანება, მაგ: დასავლეთ ევროპული სარტყლის ლიოსებზე გავრცელებული, განოყი-

ერებული „ლუვისოლები“ დაჯგუფდა ანდესისა ან კალიმანტანის მთისწინეთის მჟავე და

უნაყოფო „ალისოლებთან“. აღნიშნული უკუაგდებს „მმბ“–ის პრინციპს, რომელიც ეხება

ნიადაგის გეოგრაფიულ განაწილებაში ურთიერთკავშირებს. საბოლოოდ გადაწყდა, რომ

გადამუშავებულ ლეგენდაში არსებული დაყოფა უცვლელად დაეტოვებინათ. აგრეთვე

საჭირო გახდა „ალიკ“ თვისებებზე დაყრდნობით მოძებნილიყო – „ლუვისოლებსა“ და

„ალისოლებს“ შორის ძირითადი განსხვავება; გაგრძელებულიყო მორფოლოგიური და

გაერთიანებული კრიტერიუმების კვლევა, რაც გააუმჯობესებდა ველზე 4 „ლუვიკ“ ნიადაგის

ერთმანეთისაგან დასაყოფად შექმნილ განმანსხვავებელ კრიტერიუმებს. ასეთი კრიტერიუმი

შესაძლოა ეფუძნებოდეს მაგალითად, მათ სტრუქტურულ განვითარებას.

მსგავსი პრობლემა ჩნდება „ანდოსოლებსა“ და „პოდზოლებს“ შორის. აღნიშნული პრობლემა

ეხება „ანდოსოლებს“, რომელიც გამდიდრებულია ალუმო–ორგანული კომპლექსებით და
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„პოდზოლებსაც“, რომლებიც არ შეიცავენ „ალბიკ“ ჰორიზონტს. ხსენებული კრიტერიუმები

არ არის საკმარისი ჩამოთვლილი ნიადაგების განსასხვავებლად გარდა კერძო შემთხვე-

ვებისა, რომლებიც მიღებული იყო ტერიტორიის გეოგრაფიიდან. ამგვარად, ორი ნიადაგის

განსხვავების სწორი შერჩევისთვის, საჭიროა მათი შესწავლა ანალიზური კუთხითაც.

გადამუშავებულ ლეგენდაში „ფერალსოლებსა“ და „ ნიტისოლებს“ შორის დადგენილი

ზღვარი არ არის დამაკმაყოფილებელი. ბევრ „ნიტისოლების“ მსგავს ნიადაგს აქვს „ნიტიკ“

თვისებები და „ფერალიკ“ B ჰორიზონტი.რის შედეგადაც ისინი თავსდებიან „ფერალ-

სოლებში“. რაც შეეხება „ფერალსოლების“ ზოგად განმარტებას, მათ აქვთ სუსტად განვითა-

რებული სტრუქტურები და დაბალი აქტივობის “Si”, “Al”, “Fe”. ამავე დროს „ნიტიკ“

თვისებები გამოყენება იმ ნიადაგური თვისებებისთვის, რომელთაც აქვთ მძლავრი სტრუქ-

ტურა და მოძრავი “Fe” დიდი რაოდენობა. ამგვარი შეუსაბამობა გაუქმებული იქნა WRB–ში,

სადაც გამორიცხული იქნა „ნიტიკ“ ჰორიზონტების არსებობა „ფერალსოლებში“. ამავე

დროს, „ფერალსოლის“ დამახასიათებელი „ფერალიკ“ განმსაზღვრელი გაერთიანდა

„ნიტისოლებში“.

შეთანხმება მიღწეული იქნა „ფერალიკ“ ჰორიზონტებზე და თიხის დაბალი აქტივობის

შემცვლელ „არჯიკ“ ჰორიზონტებზეც. ჰორიზონტებში 16 ან ნაკლები სანმოლი კკგ–1თიხა

განსაზღვრავს „ფერალიკ“–ს, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა სხვა არსებულ მოთხოვნებს.

თუ „ფერალიკ“ ჰორიზონტს ზემოდან ადევს „არჯიკ“ ჰორიზონტის მსგავსი ჰორიზონტი, ან

ისეთი ჰორიზონტი, რომლის ზედა 30 სმ–ს შეიცავს დაახლოებით 10% ოდენობით წყალში

დინპერსირებად თიხას, მაშინ საკლასიფიკაციო მიზნებისათვის „არჯიკ“ ჰორიზონტი უფრო

პრიორიტეტული იქნება, ვიდრე მის ქვეშ მდებარე „ფერალიკ“ ჰორიზონტი.

სტანდარტული 10, 20, 25, 30, 40 , 50 , 75 , 100, 1500, 200, სმ–ის სიღრმეები გამოყენება მაშინ,

როდესაც მათ შესახებ არ არსებობს საწინააღმდეგო არგუმენტი. არგუმენტი–სიღრმეების

შეცვლა– შესაძლებელია ეროვნულ საკლასიფიკაციო სისტემებშიც, რაც დაშვებული „მმბ“–ის

მიზნებში. სიღრმეების შეცვლა დასაშვებია ნიადაგის რესურსების აღსაწერად,რომელიც

ასევე გამოყჰენებული იქნება საერთაშორისოდ მისაღებ სქემად და მას შეუერთდება

ეროვნული კლასიფიკაციები.
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დასკვნები:

– სხვადასხვა ბიოკლიმატურ პირობებში ფორმირებული ნიადაგები შეიძლება გაერთიანდნენ

WRB-კლასიფიკაციის ერთ ჯგუფში; და პირიქით – ერთი და იგივე ნიადაგური ტიპი

(ეროვნული კლასიფიკაციის შესაბამისად) შეიძლება მოხვდეს WRB-ის სხვადასხვა ჯგუფში;

–საველე კოლოკვიუმების პროცესში (უცხოელ ექსპერთა მონაწილეობით), გამოიკვეთა, რომ

რამდენიმე ნიადაგს შორის ზღვარი პირობითია;

– საქართველოს ნიადაგების კორელაცია WRB-კლასიფიკაციასთან ჯერ სრულად შეჯერებული

არ არის და დამუშავება-დახვეწის პროცესში იმყოფება.
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