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გეოსფეროებიგეოსფეროები::

–ატმოსფერო
–ჰიდროსფერო
–ლითოსფერო
–ბიოსფერო
–პედოსფერო

გეოგრაფიულიგეოგრაფიული გარსისგარსის აგებულებააგებულება



დროდრო –– ნიადაგწარმოქმნისნიადაგწარმოქმნის
უმნიშვნელოვანესიუმნიშვნელოვანესი ფაქტორიფაქტორი



ნიადაგისნიადაგის თვისებებშითვისებებში აისახებააისახება
გეოგრაფიულიგეოგრაფიული ლანდშაფტისლანდშაფტის
დამახასიათებელიდამახასიათებელი ნიშნებინიშნები

ლანდშაფტისლანდშაფტის
(ბუნებრივ–ტერიტორიული კომპლექსის)

კ ო მ პონ ე ნტე ბ იკ ო მ პონ ე ნტე ბ ი ::



ნ ი ა დაგ მ ცოდნ ე ობ ისნ ი ა დაგ მ ცოდნ ე ობ ის მ თ ა ვ ა რიმ თ ა ვ ა რი პ ა რ ა დიგ მ აპ ა რ ა დიგ მ ა ::

„„ნიადაგსნიადაგს ყოველთვისყოველთვის გააჩნიაგააჩნია თავისითავისი წარმომავლობაწარმომავლობა; ; ისის ყოველთვისყოველთვის
დადა ყველგანყველგან წარმოადგენსწარმოადგენს ქანისქანის, , კლიმატისკლიმატის, , ცოცხალიცოცხალი ორგანიზმებისორგანიზმების,  ,  

რელიეფისარელიეფისა დადა ხნოვანებისხნოვანების ერთობლივიერთობლივი მოქმედებისმოქმედების შედეგსშედეგს”.”.

ფაქტორების ცვლილება განაპირობებს განსხვავებული ნიადაგების ფორმირებას



საქართველო – „ნიადაგების ბუნებრივი მუზეუმი ღია ცის ქვეშ“

გეოგრაფიულ მეცნიერებაში სწავლება ნიადაგური და ზოგადად გეოგრაფიული
ზ ო ნ ა ლ ო ბ ი ს შესახებ საქართველოს მაგალითზე, კავკასიის ნიადაგების

შესწავლის შედეგადაა ჩამოყალიბებული.



გავრცელება

ლანდშაფტი პროფილი



წითელმიწა ყვითელმიწა სუბტრ. ეწერი შავმიწა ყავისფერი

დამლაშებულიალუვიურიმთა–მტყე–დელოსმთა–დელოსყომრალიმდელოს ყავისფერი



„„ნიადაგი ნიადაგი –– ლანდშაფტისლანდშაფტის სარკესარკე““
ნიადგმცოდნეობის ძირითადი პოსტულატი

ნიადაგი წარმოადგენს არა მხოლოდ სივრცეშინიადაგი წარმოადგენს არა მხოლოდ სივრცეში ცვალებად ცვალებად 
ერთეულს, არამედ დროშიც საკმაოდ არამდგრადს.ერთეულს, არამედ დროშიც საკმაოდ არამდგრადს.

თვისებები, რომლებიც ჩამოყალიბდა ნიადაგში წარსულ თვისებები, რომლებიც ჩამოყალიბდა ნიადაგში წარსულ 
პირობებშიპირობებში ნარჩუნდება მეტნარჩუნდება მეტ--ნაკლედ ხანგრძლივი დროით. ნაკლედ ხანგრძლივი დროით. 

„„ ლანდშაფტისლანდშაფტის მეხსიერება”მეხსიერება”
“Soil is not a face, it is the core of landscape”“Soil is not a face, it is the core of landscape”



ნიადაგების თანამედროვე შეფასებისას გამოიყოფა : 
ნიადაგური საფარის ასაკი, ნიადაგური ტიპის ასაკი, 

ნიადაგური პროფილის ასაკი, ნიადაგური ჰორიზონტის ასაკი.

ნიადაგისნიადაგის თვისებებისთვისებების კატეგორიებიკატეგორიები

ლითო–
გენური

პედოგე–
ნური

პალეო–
გენური

ცენო–
გენური



მიკროპედოლოგიამიკროპედოლოგია //
ნიადაგებისნიადაგების მიკრომორფოლოგიამიკრომორფოლოგია ––

ლითოლითო- დადა პალეოპალეო- პედოლოგიურიპედოლოგიური,,
რელიქტურირელიქტური დადა თანამედრივეთანამედრივე
პროცესებისპროცესების დიაგნოსტირებისდიაგნოსტირების

ყველაზეყველაზე ინფორმაციულიინფორმაციულიყველაზეყველაზე ინფორმაციულიინფორმაციული
საშუალებასაშუალება

პოლარიზაციულ–ინტერფერეციული
მიკროსკოპი



ნიადაგი ნიადაგი –– გარემოგარემო
თვისებები თვისებები –– ფაქტორები ფაქტორები 

„ ო რ წ ე ვ რ ი ა ნ ი  ფ ო რ მ უ ლ ა  ”

„ ს ა მ წ ე ვ რ ი ა ნ ი  ფ ო რ მ უ ლ ა ”  

ნიადაგინიადაგი –– გენეზისი გენეზისი –– გარემოგარემო
ნიადაგის თვისებები ნიადაგის თვისებები –– ნიადაგური პროცესები ნიადაგური პროცესები ––

ნიადაგწარმომქმნელი ფაქტორებინიადაგწარმომქმნელი ფაქტორები

„ ს ა მ წ ე ვ რ ი ა ნ ი  ფ ო რ მ უ ლ ა ”  





მ ი კ როპე დოლ ოგ იამ ი კ როპე დოლ ოგ ია

ინფორმაციულობაინფორმაციულობა, , უტყუარობაუტყუარობა, , ვიზუალიზაციავიზუალიზაცია, , უპირატესობაუპირატესობა

მეთოდიმეთოდი ცალკეცალკე განხრაგანხრა

მაკრომაკრო--, , მეზომეზო--, , მიკრომიკრო--, , 
სუბმიკროსუბმიკრო-- კვლევებიკვლევები

მმმმ გამოყენებაგამოყენება დადა განვითარებაგანვითარება
საქართველოშისაქართველოში

სუბმიკროსუბმიკრო-- კვლევებიკვლევები

ნნ––წწ პროცესებიპროცესები::

–– გაეწრებაგაეწრება
–– ფსევდოგაეწრებაფსევდოგაეწრება
–– გალებებაგალებება
–– ლესივირებალესივირება

საწყისადსაწყისად არაერთგვაროვანიარაერთგვაროვანი
ლითოლოგიურილითოლოგიური ფონიფონი



კარტირების პრინციპის შემუშავება და საქართველოს ნიადაგებში წამყვანი პროცესების
გავრცელების, ინტენსიურობისა და ხასიათის ამსახველი რუკების სერიის შედგენა.



ჰუმუსწამოქმნა

გათიხება

გალებება

გარკინიანებაგარკინიანება

გაკარბონატება

ლესივირება წამყვანიწამყვანი ნიადაგურინიადაგური
პროცესებიპროცესები





დღევანდელობის პრობლემა: გაუდაბნოებაგაუდაბნოება

კლიმატის გლობალური ცვლილების ფონზე გაუდაბნოებისა 
და ნიადაგის დეგრადაციის საშიშროება

საქართველოს მე-2 ეროვნული შეტყობინება გაეროს
კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციისათვის

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო  
მოწყვლადი რეგიონი – დედოფლისწყარო

ინტენსიური მიწათმოქმედება, გადაჭარბებული
ძოვება, ქარსაცავი ზოლლების არარსებობა და ა.შ.).

UNFCCC  UNFCCC  – United Nations Framework Convention on Climate Change 

Georgia’s Second National Communication Georgia’s Second National Communication 
to the UNFCCCto the UNFCCC

კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციისათვის

UNCCD-2013, BRAZIL, FORTALEZA

აღმოსავლეთი საქართველო:
გ ვ ა ლ ვ აგ ვ ა ლ ვ ა

t-ის მატება, ატმ. ნალექების შემცირება, 
წყლის რესურსების ნაკლებობა

გაუდაბნოება
0.14 ჰა სახნავი მიწები 1 სულ მოსახლეზე 

Unite Nations Convention to Combat Desertification 
გაეროს ყრილობა გაუდაბნოებასთან ბრძოლაში



დღევანდელობის პრობლემა: ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის რღვევანიადაგის ნაყოფიერი ფენის რღვევა;;
ნიადაგის დაბინძურება.ნიადაგის დაბინძურება.

ტექნოგენურ ლანდშფტებში (ეკოლოგიური კატასტროფების ზონები) 
ნიადაგის აქტიური დეგრადაციის პროცესი.

ნიადაგის 
ორგანული 

ნაწილის 
რეგრესი

ანთროპოგენური ნიადაგები (>80 კვ.კმ, 0.1%)

კაზრეთის კარიერი

დაბინძურებულიდაბინძურებული ნიადაგისნიადაგის პირველადიპირველადი ბალანსისბალანსის
აღდგენასაღდგენას ძალიანძალიან დიდიდიდი დროდრო ესაჭიროვებაესაჭიროვება

საშიშროება:წყლისმიერი, ქარისმიერი ეროზია



მთავარი ტაქსონომიური ერთეული

“გენეტიკური ტიპი”

WRB (World Reference Base)

ნიადაგური რესურსების მსოფლიო 
მონაცემთა ბაზა – მსოფლიოში ყველაზე
გავრცელებული კლასიფიკაციურ-
დიაგნოსტიკური სისტემა.ქვეტიპი, სახე, სახესხვაობა და ა.შ.

ნიადაგების კლასიფიკაცია

ეროვნული საერთაშორისო

WRB – არ არის  დოგმატური, საკანონმდებლო დოკუმენტი, ესაა
განვითარებადი ღია სისტემა, რომელიც ემსახურება ნიადაგების
დიაგნოსტიკას და ეროვნული კლასიფიკაციების კორელაციას.

WRBWRB არარ ითვალისწინებსითვალისწინებს
ეროვნულიეროვნული ნიადაგურინიადაგური კლასიფიკაციებისკლასიფიკაციების ჩანაცვლებასჩანაცვლებას !!!!!!

ესაა საშულებაა ერთიან საერთაშორისო სამეცნიერო
სივრცეში მოხვედრისა და ორიენტირების.

თვისობრივი მახასიათებლები WRBWRB მიზანიმიზანი: : სხვადასხვა ქვეყნის სამეცნიერო
ურთიერთობის განვითარება და ხელშეწყობა



ნიადაგმცოდნეობა გლობალური მეცნიერებაა, ამიტომ აუცილებელი იყო 
სხვადასხვა ქვეყნის ნიადაგმცოდნეთათვის ერთიანი უნიფიცირებული “ენის” 

არსებობა – WRB – „საერთო ნიადაგური ენაა“.

ძალზე მნიშვნელოვანია საქართველოს განთავსება საერთაშორისო ნიადაგურ
საინფორმაციო სივრცეში, როგორც ნიადაგური თვასაზრისით უაღსესად

საინტერესო და მრავალფეროვანი ქვეყანისა!!!

საველე კვლევის თანამედროვე მეთოდები. 

“Description and Estimation of Soils according to
FAO-WRB Classification and German Standards”
German-Georgian Project (KfW).

2004 2004 წ.წ.
ტრენიგი და საველე კოლოქვიუმი „ნიადაგის 
აღწერა და შეფასებაWRB-კლასიფიკაციის, FAO  
და გერმანული სტანდარტების შესაბამისად“

გერმანულ–ქართული პროექტის ფარგლებში 

A-AB-B-BC-C



შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

• პროექტის ხანგრძლივობა: 3 წელი (2010-2013)
• წამყვანი ორგანიზაცია – საუ
• თანამონაწილე ორგანიზაცია – თსუ

• სამეცნიერო ხელმძღვანელი – თ. ურუშაძე;
• ძირითადი შემსრულებლები: 

– თ. ქვრივიშვილი (მენეჯერი); 10YR

10YR
8/14

10 YR10 YR

საქართველოსსაქართველოს ნიადაგებისნიადაგების გამოკვლევაგამოკვლევა / / 
სისტემატიზაციასისტემატიზაცია ნიადაგისნიადაგის რესურსებისრესურსების
მსოფლიომსოფლიო მონაცემთამონაცემთა ბაზისბაზის საფუძვლეზესაფუძვლეზე

– თ. ქვრივიშვილი (მენეჯერი);
– ე. სანაძე (ანალიზური სამუშაოების კოორდინატ.); 
– ლ. მაჭავარიანი – კამერალური სამუშაოების 

კოორდინატორი.

საქართველოს ძირითადი ნიადაგების
გამოკვლევა WRB მიხედვით

საქართველოს ნიადაგების კორელაცია / 
სისტემატიზაცია WRB ნიადაგის

ჯგუფებთან

კვლევისკვლევის მიზანიმიზანი::

10YR 5/6

10YR
5/0

კვლევისკვლევის ობიექტიობიექტი::

დასავლეთი საქართველო (2010)
აღმოსავლეთი საქართველო (2011);
სამხრეთი საქართველო (2012).

შესწავლილია: 
>50 ჭრილი, >300 ნიმუში



შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

კვლევისკვლევის ეტაპებიეტაპები::

–– ველზე ნიადაგების წინასწარი მისადაგება –
ეფუძნება დიაგნოსტიკური ჰორიზონტების და
ნიშან-თვისებების მორფოლოგიურ თავისებურებებს; 

–– ლაბორატორიული ანალიზების ჩატარება;

–– მონაცემების შეჯერება კლასიფიკაციისათვის;

– პირველადი რუკის შედგენა.

საველესაველე კვლევაკვლევა

ლაბორატორიულილაბორატორიული კვლევაკვლევა



მთა–მდელოს; ყომრალი;
მდელოს რუხი–ყავისფერი;
ყავისფერი კარბონატული;

მდელოს ყავისფერი; ყავისფერი

კამბისოლები (Cambisols)

მთა–ტყე–მდელოს (დას. საქ.)
მთა–ტყე–მდელოს (აღმ. საქ.)

უმბრისოლები (Umbrisols)
ლეპტოსოლი (Leptosols)

ყვითელ–ყომრალი;
ყვითელმიწა ლუვისოლები (Luvisols)

შ ე ს ა ბ ა მ ი ს ო ბ ა  შ ე ს ა ბ ა მ ი ს ო ბ ა  

მთა–მდელოს 
შავმიწისებრი ფაიოზიომები (Faiozems)

წითელმიწა ნიტისოლები (Nitisols)

ყვითელმიწა–ეწერი
(სუბტროპიკ. ეწერი) აკრისოლები (Acrisols)

შავმიწა ჩერნოზიომი (Chernoziom)

რუხი–ყავისფერი კაშტანოზიომები 
(Kashtanozems)

ფლუვისოლები ფლუვისოლები (Fluvisols)



1. “histosolebi; 17. “kaStanoziomebi”;

2. “qraisolebi”; 18. “faeozomebi”;

3. “anTrosolebi”; 19 “gifsisolebi”;

4. “leptosolebi”; 20 “durisolebi”;

5. “vertisolebi”; 21. “kalcisolebi”;

6. “fluvisolebi”; 22 “albeluvisolebi”;

7. “solonCakebi”; 23. “alisolebi”;

შოთაშოთა რუსთაველისრუსთაველის ეროვნულიეროვნული სამეცნიეროსამეცნიერო ფონდიფონდი

რარა გამოიკვეთაგამოიკვეთა კვლევისკვლევის დროსდროს??

8. “gleisolebi”; 24. “nitisolebi”;

9. “andosolebi”; 25. “akrisolebi”;

10. “podzolebi”; 26 “luvisolebi”;

11. “plintosolebi”; 27 “liqsisolebi”;

12. “feralsolebi”; 28. “umbrisolebi”;

13. “soloneci”; 29 “kambisolebi”;

14. “planosolebi”; 30. “arenosolebi;”

15. “Cernoziomebi”; 31. “regosolebi”;

16. “stagnosolebi”; 32. “teqnosolebi”0



შეჯერებულიშეჯერებული რუკისრუკის პრეზენტაციაპრეზენტაცია, 26.12.2012, 26.12.2012



– საერთაშორისო
FAO-WRB კლასიფი-
კაციის  გამოყენება; 
– რისკების პრევენცია;
– ღონისძიებების 
შემუშავება-გატარება;
– ორგანული სასუქის 
(კომპოსტის) დამზა-
დება-გამოყენება / 
ჩანაცვლება;
– რეკულტივაცია.....

მოსალოდნელი 
რისკები
(ბუნებრივი, 
ანთროპოგენური):
–დეგრადაცია;
–გაუდაბნოება; 
–ეროზია;
–ჰუმუსისგან 

გამოფიტვა;
–დაბინძურება... 



პედონარიუმიპედონარიუმი

1818––22 ოქტომბერი 2012, ბენგალურუ, ინდოეთი22 ოქტომბერი 2012, ბენგალურუ, ინდოეთი

მე-8 საერთაშორისო სიმპოზიუმი „მცენარე-ნიადაგის 
ურთიერთმოქმედება დაბალი pH-ისას“ 
„The 8th International Symposium on Plant-Soil Interactions 
at Low pH, PSILPH-2012

PSILPHPSILPH––20122012



ბენგალურუს უნივერსიტეტი, ინდოეთიბენგალურუს უნივერსიტეტი, ინდოეთი







“ნიადაგის ასაკი: 

წარსული, აწმყო, მომავალი”

გეოგრაფიის 

დეპარტამენტი

ლია  მაჭავარიანი

თბილისი, თსუ

25.01.2013

ENS-2013
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გეოსფეროები:



–ატმოსფერო

–ჰიდროსფერო

–ლითოსფერო

–ბიოსფერო

–პედოსფერო

გეოგრაფიული გარსის აგებულება







*









დრო – ნიადაგწარმოქმნის 

უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი

ნიადაგის ასაკი









*









ნიადაგის თვისებებში აისახება 

გეოგრაფიული ლანდშაფტის 

დამახასიათებელი ნიშნები 

ლანდშაფტის 

(ბუნებრივ–ტერიტორიული კომპლექსის)

კომპონენტები:





*





















ნიადაგმცოდნეობის მთავარი პარადიგმა:



„ნიადაგს ყოველთვის გააჩნია თავისი წარმომავლობა; ის ყოველთვის 

და ყველგან წარმოადგენს ქანის, კლიმატის, ცოცხალი ორგანიზმების,  

რელიეფისა და ხნოვანების ერთობლივი მოქმედების შედეგს”. 

ფაქტორების ცვლილება განაპირობებს განსხვავებული ნიადაგების ფორმირებას

ENS-2013





*









საქართველო  – „ნიადაგების ბუნებრივი მუზეუმი ღია ცის ქვეშ“

გეოგრაფიულ მეცნიერებაში სწავლება ნიადაგური და ზოგადად გეოგრაფიული 

ზონალობის შესახებ საქართველოს მაგალითზე, კავკასიის ნიადაგების 

შესწავლის შედეგადაა ჩამოყალიბებული.







*









გავრცელება

ლანდშაფტი

პროფილი







       წითელმიწა                     ყვითელმიწა             სუბტრ. ეწერი                   შავმიწა                    ყავისფერი 

დამლაშებული

ალუვიური

მთა–მტყე–დელოს

მთა–დელოს

ყომრალი

მდელოს ყავისფერი





*









„ნიადაგი – ლანდშაფტის სარკე“

ნიადგმცოდნეობის ძირითადი პოსტულატი

„ ლანდშაფტის მეხსიერება”                                                                

ნიადაგი წარმოადგენს არა მხოლოდ სივრცეში ცვალებად ერთეულს, არამედ დროშიც საკმაოდ არამდგრადს.

“Soil is not a face, it is the core of landscape”

თვისებები, რომლებიც ჩამოყალიბდა ნიადაგში წარსულ პირობებში ნარჩუნდება მეტ-ნაკლედ ხანგრძლივი დროით. 





*









ნიადაგების თანამედროვე შეფასებისას გამოიყოფა : 

ნიადაგური საფარის ასაკი, ნიადაგური ტიპის ასაკი, 

ნიადაგური პროფილის ასაკი, ნიადაგური ჰორიზონტის ასაკი.

ლითო–გენური

პედოგე–ნური

ნიადაგის  თვისებების კატეგორიები

პალეო–

გენური

ცენო–

გენური

ENS-2013

მონოგე–ნეტური

პოლიგე–ნეტური







*









მიკროპედოლოგია /

ნიადაგების მიკრომორფოლოგია – 

ლითო- და პალეო- პედოლოგიური,

რელიქტური და თანამედრივე პროცესების დიაგნოსტირების ყველაზე ინფორმაციული საშუალება

პოლარიზაციულ–ინტერფერეციული

მიკროსკოპი

ENS-2013





*









ნიადაგი – გარემო



თვისებები – ფაქტორები  

ნიადაგი – გენეზისი – გარემო  

ნიადაგის თვისებები – ნიადაგური პროცესები – 

ნიადაგწარმომქმნელი ფაქტორები

   „ორწევრიანი ფორმულა ”

„სამწევრიანი ფორმულა” 

I

II



წარსული

აწმყო













*













*









მიკროპედოლოგია 

 

ინფორმაციულობა, უტყუარობა, ვიზუალიზაცია, უპირატესობა

მეთოდი  

ცალკე  განხრა

მაკრო-, მეზო-, მიკრო-, სუბმიკრო- კვლევები

მმ გამოყენება და განვითარება 

საქართველოში  

ნ–წ პროცესები:



  – გაეწრება

  – ფსევდოგაეწრება

  – გალებება

  – ლესივირება

საწყისად არაერთგვაროვანი 

ლითოლოგიური ფონი



?



!







*









კარტირების პრინციპის შემუშავება და საქართველოს ნიადაგებში წამყვანი პროცესების  გავრცელების, ინტენსიურობისა და ხასიათის ამსახველი რუკების სერიის შედგენა.







ჰუმუსწამოქმნა

გათიხება

გალებება

გარკინიანება

გაკარბონატება

ლესივირება

წამყვანი ნიადაგური პროცესები























*









დღევანდელობის პრობლემა:  გაუდაბნოება



კლიმატის გლობალური ცვლილების ფონზე გაუდაბნოებისა 

და ნიადაგის დეგრადაციის საშიშროება

UNFCCC  –  United Nations Framework Convention on Climate Change 

Georgia’s Second National Communication 

to the UNFCCC 

საქართველოს მე-2 ეროვნული შეტყობინება გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციისათვის

UNCCD-2013, BRAZIL, FORTALEZA

აღმოსავლეთი საქართველო:

გვალვა

t-ის მატება, ატმ. ნალექების შემცირება, 

წყლის რესურსების ნაკლებობა 

გაუდაბნოება 

საქართველო 

მოწყვლადი რეგიონი – დედოფლისწყარო

0.14 ჰა სახნავი მიწები 1 სულ მოსახლეზე 

Unite Nations Convention to Combat Desertification 

გაეროს ყრილობა გაუდაბნოებასთან ბრძოლაში

ინტენსიური მიწათმოქმედება, გადაჭარბებული ძოვება, ქარსაცავი ზოლლების არარსებობა და ა.შ.).

ENS-2013











     დღევანდელობის პრობლემა:  ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის რღვევა;   

                                 ნიადაგის დაბინძურება.



ტექნოგენურ ლანდშფტებში (ეკოლოგიური კატასტროფების ზონები) 

ნიადაგის აქტიური დეგრადაციის პროცესი.

ანთროპოგენური ნიადაგები (>80 კვ.კმ, 0.1%)

კაზრეთის კარიერი

ნიადაგის 

ორგანული 

ნაწილის 

რეგრესი

დაბინძურებული ნიადაგის  პირველადი ბალანსის აღდგენას ძალიან დიდი დრო ესაჭიროვება

საშიშროება:წყლისმიერი, ქარისმიერი ეროზია















WRB – არ არის  დოგმატური, საკანონმდებლო დოკუმენტი, ესაა განვითარებადი ღია სისტემა, რომელიც ემსახურება ნიადაგების დიაგნოსტიკას და ეროვნული კლასიფიკაციების კორელაციას. 

მთავარი ტაქსონომიური ერთეული

“გენეტიკური ტიპი”

WRB (World Reference Base) 



ნიადაგური რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზა – მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებული კლასიფიკაციურ-დიაგნოსტიკური სისტემა.

WRB  არ ითვალისწინებს 

ეროვნული ნიადაგური კლასიფიკაციების ჩანაცვლებას !!!

ესაა საშულებაა ერთიან საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში მოხვედრისა და ორიენტირების. 

თვისობრივი მახასიათებლები

WRB  მიზანი: სხვადასხვა ქვეყნის სამეცნიერო ურთიერთობის განვითარება და ხელშეწყობა  

ქვეტიპი, სახე, სახესხვაობა და ა.შ.

ნიადაგების კლასიფიკაცია

ეროვნული

საერთაშორისო

ENS-2013







ნიადაგმცოდნეობა გლობალური მეცნიერებაა, ამიტომ აუცილებელი იყო სხვადასხვა ქვეყნის ნიადაგმცოდნეთათვის ერთიანი უნიფიცირებული “ენის” არსებობა  – WRB  – „საერთო ნიადაგური ენაა“.



ძალზე მნიშვნელოვანია საქართველოს განთავსება საერთაშორისო ნიადაგურ საინფორმაციო სივრცეში, როგორც ნიადაგური თვასაზრისით უაღსესად საინტერესო და მრავალფეროვანი ქვეყანისა!!!

საველე კვლევის თანამედროვე მეთოდები. 

“Description and Estimation of Soils according to 

FAO-WRB Classification and German Standards”

German-Georgian Project (KfW).

2004  წ.

ტრენიგი და საველე კოლოქვიუმი „ნიადაგის აღწერა და შეფასებაWRB-კლასიფიკაციის, FAO  და გერმანული სტანდარტების შესაბამისად“

გერმანულ–ქართული პროექტის ფარგლებში 

A-AB-B-BC-C

ENS-2013







შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

		პროექტის ხანგრძლივობა: 3 წელი (2010-2013)

		წამყვანი ორგანიზაცია – საუ

		თანამონაწილე ორგანიზაცია – თსუ





		სამეცნიერო ხელმძღვანელი – თ. ურუშაძე;

		ძირითადი შემსრულებლები: 



      – თ. ქვრივიშვილი (მენეჯერი);

      – ე. სანაძე (ანალიზური სამუშაოების კოორდინატ.); 

      – ლ. მაჭავარიანი – კამერალური სამუშაოების 

          კოორდინატორი.  



კვლევის მიზანი:

10 YR

კვლევის ობიექტი:

დასავლეთი საქართველო (2010)

აღმოსავლეთი საქართველო (2011);

სამხრეთი საქართველო (2012).

შესწავლილია: 

>50 ჭრილი, >300 ნიმუში

საქართველოს ნიადაგების გამოკვლევა / 

სისტემატიზაცია ნიადაგის რესურსების 

მსოფლიო მონაცემთა ბაზის საფუძვლეზე

ENS-2013

10YR 5/6

10YR 5/0

10YR 8/14







შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

საველე კვლევა

ლაბორატორიული კვლევა

                         კვლევის ეტაპები:



– ველზე ნიადაგების წინასწარი მისადაგება – ეფუძნება დიაგნოსტიკური ჰორიზონტების და      ნიშან-თვისებების მორფოლოგიურ თავისებურებებს; 

– ლაბორატორიული ანალიზების ჩატარება;

– მონაცემების შეჯერება კლასიფიკაციისათვის;

– პირველადი რუკის შედგენა. 

ENS-2013







მთა–მდელოს; ყომრალი;

მდელოს რუხი–ყავისფერი;

ყავისფერი კარბონატული;

მდელოს ყავისფერი; ყავისფერი

კამბისოლები (Cambisols)

მთა–ტყე–მდელოს (დას. საქ.)

მთა–ტყე–მდელოს (აღმ. საქ.)

უმბრისოლები (Umbrisols)

ლეპტოსოლი (Leptosols)

ყვითელ–ყომრალი;

ყვითელმიწა

ლუვისოლები (Luvisols)

წითელმიწა

ნიტისოლები (Nitisols)

ყვითელმიწა–ეწერი (სუბტროპიკ. ეწერი)

აკრისოლები (Acrisols)

შავმიწა

ჩერნოზიომი (Chernoziom)

რუხი–ყავისფერი

კაშტანოზიომები (Kashtanozems)

ფლუვისოლები

ფლუვისოლები (Fluvisols)

შესაბამისობა 

მთა–მდელოს შავმიწისებრი

ფაიოზიომები (Faiozems)























*











1.    “histosolebi; 		17. “kaStanoziomebi”; 





2.    “qraisolebi”; 		18.  “faeozomebi”; 





3.    “anTrosolebi”; 	19  “gifsisolebi”; 





4.    “leptosolebi”; 	20   “durisolebi”;



5.     “vertisolebi”;	21.   “kalcisolebi”;





6.     “fluvisolebi”; 	22   “albeluvisolebi”;





7.     “solonCakebi”; 	23.   “alisolebi”;





8.     “gleisolebi”; 	24.   “nitisolebi”;





9.     “andosolebi”; 	25.    “akrisolebi”;





10.    “podzolebi”; 	26   “luvisolebi”;





11.    “plintosolebi”; 	27   “liqsisolebi”;





12.    “feralsolebi”; 	28.   “umbrisolebi”;





13.     “soloneci”; 		29  “kambisolebi”;





14.    “planosolebi”; 	30.   “arenosolebi;”





15.    “Cernoziomebi”; 	31.   “regosolebi”;





16.    “stagnosolebi”; 	32.   “teqnosolebi”0

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

რა გამოიკვეთა კვლევის დროს?

ENS-2013







შეჯერებული რუკის პრეზენტაცია, 26.12.2012







– საერთაშორისო

FAO-WRB კლასიფი-კაციის  გამოყენება; 

– რისკების პრევენცია;

– ღონისძიებების შემუშავება-გატარება;

– ორგანული სასუქის (კომპოსტის) დამზა-დება-გამოყენება / ჩანაცვლება;

– რეკულტივაცია.....

მოსალოდნელი რისკები 

(ბუნებრივი, ანთროპოგენური):

 –დეგრადაცია;

 –გაუდაბნოება; 

–ეროზია;

–ჰუმუსისგან 

   გამოფიტვა;

–დაბინძურება... 

ENS-2013











პედონარიუმი

18–22 ოქტომბერი 2012, ბენგალურუ, ინდოეთი

PSILPH–2012

მე-8 საერთაშორისო სიმპოზიუმი „მცენარე-ნიადაგის ურთიერთმოქმედება დაბალი pH-ისას“ 

„The 8th International Symposium on Plant-Soil Interactions 

at Low pH, PSILPH-2012

ENS-2013







ბენგალურუს უნივერსიტეტი, ინდოეთი

ENS-2013







ENS-2013



ზედა ფოტო – რაჭის კავკასიონი (მარჯვნივ პიკი – მწვერვალი ჭანჭახი; ოდნავ მარცხნივ წინ – ალ. ჯავახიშვილის მწვერვალი);

ქვედა ფოტო – სვანეთის კავკასიონი (მარჯვნივ – მწვერვალი უშბა).

*









