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დრო ნიადაგწარმოქმნის უმთავრესი ფაქტორია. ნიადაგს, ისევე, როგორც ყველა ბუნებრივ–
ისტორიულ სხეულს, გააჩნია გარკვეული ასაკი. მეცნიერებაში არსებობს სამართლიანი 
მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ „ნიადაგი – ლანდშაფტის სარკეა“, რომელიც ასახავს თანამედ-
როვე ეკოლოგიურ პირობებს, რომელშიც ისინი იმყოფებიან. ეს განსაზღვრება ითვლება 
ნიადაგმცოდნეობის ძირითად პოსტულატად. მაგრამ, ნიადაგის პროფილი ყოველთვის 
ადეკვატური არ არის თანამედროვე პირობებისა და ყოველთვის სარკისებურად არ ასახავს 
მხოლოდ არსებულ გარემოს. ზოგჯერ ისინი ინარჩუნებენ თვისებებს განვითარების 
წინამორბები ეტაპებისაგან, რომლებშიც ისისნი ადრე ვითარდებოდნენ. ამდენად, ნიადაგი 
გვესახება არა მხოლოდ როგორც „ლანდშაფტის სარკე“, არამედ „ლანდშაფტის მეხსიერებაც“, 
რომელიც ინარჩუნებს პალეოგეოგრაფიულ, რელიქტურ თვისებებს, „იმახსოვრებს“ ყველა 
მოვლენას ლანდშაფტის ცხოვრებაში [1]. 

ნიადაგები იყოფიან მონოგენეტურ და პოლიგენეტურად. მონოგენეტურია ნიადაგი, თუ მისი
პროფილი ერთი ასაკით ხასიათდება, ჰორიზონტები სინგენეტურია და ფორმირებულია 
ერთად და ერთდროულად; ხოლო თუ ფენების ასაკი განსხვავებულია – ნიადაგი პოლიგე-
ნეტურია [Paleopedology Glossary].

მეოთხეულ პერიოდში, როდესაც დედამიწა აქტიური გარდაქმნების პერიოდს განიცდიდა, 
ხმელეთის მხოლოდ მცირე ნაწილმა შეძლო შეენარჩუნებინა ყოფილი ნიადაგური საფარი. 
ძველი ნიადაგები ირღვეოდა, ირეცხებოდა, იმარხებოდა. ახალი ნიადაგების წარმოშობა 
შესაძლებელი გახდა მხოლოდ ჰოლოცენში. თანამედროვე ნიადაგების შეფასებისას გამოიყოფა
რამდენიმე მაჩვენებელი: ნიადაგური საფარის ასაკი, კონკრეტული პროფილის ასაკი, 
ნიადაგური ჰორიზონტის ასაკი და ა.შ.

ნიადაგს გააჩნია თვისებათა სამი კატეგორია: ლითოგენური (დედაქანიდან შთენილი),
რელიქტური პედოგენური (პედოგენეზის წინა ეტაპებიდან შთენილი) და თანამედროვე 
პედოგენური (გარემოს არსებური პირობებისას ფორმირებული). ტრადიციულად „პალეო-
სოლები“ განიხილება როგორც პალეოეკოლოგიური და პალეოკლიმატური ცვლილებების
საუკეთესო „აღმწერები“.

ნიადაგში თანამედროვე და რელიქტური თვისებების გამოვლენის ერთ–ერთ ყველაზე ინფორ-
მაციულ საშუალებას წარმოადგენს მიკროპედოლოგიური კვლევა [3]. საქართველოს ნიადაგების
მიკრომორფოლოგიური შესწავლის შედეგად დიაგნოსტირებულია ლითო– და პედორელიქ-
ტური მაჩვენებლები, გამოვლენილია პოლიგენეტური პროფილები, დადგენილია მათი 
ჰეტეროქრონულობა.  
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