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3. გეოლოგია, რელიეფის ფორმირებადა ნიადაგი
3.1 გეოლოგია
a) გეოლოგიური მონაცემები (“გეოლოგიური
ჩანაწერი”)
b) ქანებისფორმირებისციკლი
c) მაგმური, მეტამორფული დადანალექი ქანები
d) მჟავა ქანები, საშუალო მჟავიანობის ქანები, ფუძე
და ულტრაფუძე ქანები
e) ქანების შემქმნელიმინერალებიდა მათითვისებები
f) თიხის მინერალები, თვისებებიდა მნიშვნელობა
3.2 რელიეფის ფორმირება
a) ადგილობრივილანდშაფტის მდგომარეობა
b) დაქანებადა ექსპოზიცია
3.3 ნიადაგისფორმირება და მახასიათებლები
a) ნიადაგისფორმირებისფაქტორები
b) ნიადაგისფიზიკური მახასიათებლები
c) ნიადაგის ქიმიური მახასიათებლები
d) ნიადაგის ბიოლოგიურიმახასიათებლები/ 
დაფესვიანება
e) ნიადაგის ჩამოყალიბების პროცესი
f) ნიადაგიდა მცენარეთაზრდა
3.4 ნიადაგის ზედა ორგანული ფენა– ზოგადი
დახასიათება და ვარიაციები
3.5 მინერალური ნიადაგი – ზოგადი დახასიათება და
ვარიაციები (ტიპები)
3.6 ნიადაგის კლასიფიკაციის სისტემები
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Geology studies the history and 
development of Planet Earth, including the 
development of its materials and life forms 
and their potentials of use.

Development of Life, its diversification and 
biogeographical destribution to the 
present-day has been tightly linked to de 
geological development of the Earth, to 
the arrangement of  the continents and the 
external (solar) inputs which contributed to 
water reserves and the Earth climate.

The different geological layers which we 
can find  at almost any place on the 
continents, demonstrate the different 
successions of rocks  (mostly from 
sediments) formed during different, 
datable time periods of the Earth’s history.

The names ascribed to the different 
periods may vary locally or regionally.

გეოლოგია შეისწავლის ჩვენი პლანეტის ისტორიასა და
განვითარებას, მატერიის, სიცოცხლის ფორმების და მათი
გამოყენების პოტენციალის განვითარების ჩეთვლით.
სიცოცხლის განვითარება, მისი მრავალფეროვნებისა და
ბიოგეოგრაფიული გავრცელება დღევანდელ დღემდე
მჭიდროდ იყო დაკავშირებული დედამიწის გეოლოგიურ
განვითარებასთან, კონტინენტების განაწილებასა და
გარეგან ძალებთან (მზე), რომლებიც განაპირობებენ
წყლის რესურსებსა და დედამიწის კლიმატს.
განსხვავებული გეოლოგიური ფენები, რომლებიც
გვხვდება კონტინენტებზე თითქმის ყველგან, ასახავს
ქანების (უმეტესად დანალექი) განსხვავებულ
თანმიმდევრობას რომლებიც ჩამოყალიბდა დედამიწის
ისტორიის სხვადასხვა პერიოდში. 

სხვადასხვა პერიოდებისთვის მინიჭებული
სახელწოდებები ვარირებს ადგილობრივად და
რეგიონალურად.
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Geology defines parent material of soil 
formation, since weathered and 
transformed surface and rock material 
form the physical basis of a soil.

Knowledge of REGIONAL AND LOCAL 
GEOLOGY together with the in-situ 
identification of landform plus climatic 
and/or vegetation history features provide 
basic information for the prediction of soil 
occurrence at a specific site.

გეოლოგია განსაზღვრავს ნიადაგის ფორმირების
პირველად მასალას (დედაქანი),   რადგან
გამომშრალი და გარდაქმნილი ზედაპირი და
კლდოვანი მატერია წარმოადგენს ნიადაგის
ფიზიკურ საფუძველს.

რეგიონული და ადგილობრივი გეოლოგიის
ცოდნა, რელიეფის ფორმირების ინ-სიტუ
(ადგილზე) იდენტიფიკაციასთან ერთად, პლუს
კლიმატური და/ან მცენარეულობის ისტორია
გვაძლევს საბაზო ინფორმაციას, განვსაზღვროთ
ნიადაგის წარმომავლობა კონკრეტულ უბანზე.
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The current Cenocoic Era (0-65 
million years B.P.) represents the 
age of the mammals and recently, 
humans, containing most of the 
epochs (e.g. Paleocene, Eocene, 
Oligocene, Miocene, Pliocene, 
Pleistocene), during which the 
substrates developed, from which 
a large fraction of today’s soils are 
derived.

The Mesozoic Era (65-245 million 
years B.P.) was marked by the 
mass extinction of species, 
presumably caused by asteroid 
impact (at the beginning and at the 
end of the Era), the break-up of 
Pangea into smaller continental 
units and the development and 
dominance of dinosaurs.

ამჟამინდელი კაინოზოური
ერა (0-65 მლნ წ.წინ)
წარმოადგენს
ძუძუმწოვრების და უახლოეს
ხანაში ადამიანების
დომინირების პერიოდს, და
მოიცავს იმ უმეტეს ეპოქებს
(მაგ.პალეოცენი, 
ეოცენი,ოლიგოცენი, 
მიოცენი, პლიოცენი, 
პლეისტოცენი) რომლის
დროსაც ვითარდებოდა
სუბსტრატები, 
რომლებიდანაც დღევანდელი
ნიადაგის უმეტესი წილი
წარმოიქმნა.

მეზოზოური ერა (65-245 მლნ
წ.წინ) გამოირჩევა სახეობების
მასობრივი გადაშენებით, რაც
სავარაუდოდ ასტეროიდის
მიზეზით მოხდა (ერის
დასაწყისსა და
ბოლოსათვის),პანგეას
დაშლით მცირე
კონტინენტურ ერთეულებად
და დინოზავრების
დომინირებით.
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The development of primitive, land 
plants, up to the extensive 
formation of coal (from fossil 
plants) and the assembly of the 
first ‘super’continent PANGEA, 
charaterise the Paleozoic Era 
(245-570 million years B.P.).

The Precambrian Era (570-4.600 
million years B.P.) represents the 
initial time of Earth formation, 
settlements of the oceans and first 
life on Earth. – soils which 
developed from rocks of this era 
are among the poorest and their 
ecosystems among the most 
fragile, as consequence of long 
periods of weathering and nutirent 
leaching.

ხმელეთის პრიმიტიული
მცენარეების განვითარებით, 
ქვანახშირის აქტიურ
ფორმირებამდე
(განამახებული
მცენარეებიდან) და პირველი
„სუპერ“ კონტინენტის -
პანგეას ჩამოყალიბებით
ხასიათდება პალეოზური ერა
(245-570 მლნ წ. წინ)

კემბრულ ერამდელი -
პრეკემბრული ერა ( 570-4.600
მლნ წ. წინ ) წარმოადგენს
დედამიწის ფორმირების
საწყის ეტაპს, ოკეანეების
ჩამოყალიბებისა და
დედამიწაზე პირველი
სიცოცხლის გაჩენის პერიოდს.
– ნიადაგი, რომელიც
განვითარდა ამ ერის
ქანებისგან, განეკუთვნება
ყველაზე ღარიბ ნიაგს, ხოლო
მისი ეკოსისტემები ყველაზე
მოწყვლადია, ამის მიზეზია
გამოფიტვის ხანგრძლივი
პერიოდი და საკვები
ნივთიერებების გამოტუტვა.
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3.1 Geology

b) The Cycle of Rock Formation

Rock and sediments which  form the Earths 
surface arise from and can be transformed 
through processes of melting, heating and 
pressure, cooling, uplift and burial at higher 
depths as well as through weathering, 
erosion and precipitation aboveground and in 
the Oceans. 
On the Earth surface, we can find igneous 
rocks formed from magma, metamorphic 
rocks formed through heat and pressure, or 
sedimentary rocks formed through burial 
and lithification, as well as sediments, 
formed by weathering and/or erosion from 
any other rock type.
75% of the Earth surface consists of 
sediments, although  the full volume of the 
lithosphere  (Earth’s crust) only contains 8% 
of sediments.

ქანები და დანალექი ფენები რომლებიც ქმნიან
დედამიწის ზედაპირს, ფორმირდება და შეიძლება
გარდაქმნილ იქნას დნობის, გახურების, წნევის,
გაციების, ზედაპირის აწევის (მიწისქვეშა ფენების
ზედაპირზე ამოზნექვა) და დაწევის, გამოფიტვის, 
ეროზიის, ხმელეთსა და ოკეანეზე მოსული ნალექების
შედეგად.

დედამიწის ზედაპირზე ვპოულობთ მაგმურ ქანებს, 
ძლიერი სიცხისა და წნევის შედეგად ფორმირებულ
მეტამორფულ ქანებს ან დანალექ ქანებს, რომლებიც
ფორმირდება განამარხებით ან გაქვავებით. ასევე სხვა
ტიპის ქანების გამოფიტვის და/ან ეროზიის შედეგად.

დედამიწის ზედაპირის 75%-ი შედგება დანალექი
ქანებისაგან, თუმცა მთელი ლითოსფეროს მხოლოდ
8%-ია ამ ტიპის.
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Another illustration of the Cycle of Rock Formation:
Relieve and Landforms genertated by weathering & erosion
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transport

sedimentation
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3.1 Geology

b) The Cycle of Rock Formation

The Theory of “Continental drift”, now further 
developed into the Theory of Plate Tectonics, 
helps to explain many of our planets 
changing surface and basic biogeographical 
features (shift of continental plates, volcanic 
activity of volcanoes and earthquakes, 
distribution of old plant and animal taxa). 
The basics were first developed (and initially 
widely criticized) in 1912 by a meteorologist, 
Alfred Wegener.
Plate tectonics is the driving force behind 
most geological change, with gravity being 
the force behind plate tectonics. It explains 
the movement and development of 
“continental plates” which constitute the main 
segments of the lithosphere.

“კონტინენტების დრეიფის” თეორია, შემდგომში
განვითარებული, როგორც ფილების
ტექტონიკის თეორია, გვეხმარება ავხსნათ ჩვენი
პლანეტის ზედაპირის ცვლილება და ძირითადი
ბიოგეოგრაფიული მახასიათებლები
(კონტინენტური ფილების გადაადგილება,  
ვულკანური აქტივობა და მიწისძვრები, უძველეს
მცენარეთა და ცხოველების ტაქსონების
განაწილება). 
საფუძვლები თავდაპირველად განვითარდა (და
ფართო კრიტიკის ქვეშ მოიქცა) 1912 წელს, 
მეტეოროლოგ ალფრედ ვეგენერის მიერ.
ფილების ტექტონიკა არის უმეტესი
გეოლოგიური ცვლილებების მამოძრავებელი
ძალა, გრავიტაცია კი არის ფილების ტექტონიკის
მიღმა არსებული ძალა. იგი ხსნის
“კონტინენტური ფილების” მოძრაობასა და
განვითარებას, რაც ლიოსფეროს მნიშვნელოვან
სეგმენტს შეადგენს.
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Mountain ranges such as the Andes and the 
Zagros-Taurus mountains (including Mount 
Ararat) consist entirely of volcanoes erupted 
along the margins of subducting oceanic crust. 
Other mountain ranges – from relatively young 
ones such as the Caucasus*, Alps and 
Himalayas to ancient ones such as the more 
subdued Appalachians – are the result of 
collisions between continental plates.
Such collision zones are also the places where 
earthquakes occur, as the strain of two 
adjacent plates grinding in opposite directions 
is suddenly released.

მთათა სისტემები, როგორიცაა ანდები და
ზაგროს - ტაურუსის მთები (რომელიც მოიცავს
არარატის მთას) მთლიანად შედგება,
ოკეანის კიდეების გასწვრივ ამოფრქვეული
ვულკანებისგან.
სხვა მთათა სისტემები შედარებით
ახალგაზრდებიდან, როგორიცაა კავკასიონი, 
ალპები და ჰიმალაი, უძველესებამდე,
როგორიცაა აპალაჩები - წარმოადგენენ
კონტინენტური ფილების შეჯახების შედეგს.
შეჯახების ასეთ ზონებს ქმნიან აგრეთვე
მიწისძვრების ადგილები, რადგან მომიჯნავე
ფილების საწინააღმდეგოდ მიმართული ძალა
(დაჭიმულობა) უმალ თავისუფლდება.

http://nees.org/resources/2751
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The main differences between types of rocks are due to their genesis:

Relieve and Landforms genertated by weathering & erosion

uplift

transport

sedimentation

magma formation by melting

metamorphosis

diagenesisfold
granite

Fig.: Emergence and cycling of rocksmagma lift

burial



Extrusive & pyroclastic igneous rocks
(from flowing lava or explosively ejected material by 
volcanic activity)

Basalt with olivine-rock inclusions, 
Andesite, Rhyolite
Volcanic Tuff with granite and 
limestone inclusions, Trachyte with 
large kalifeldspar inclusions, Obsidian 
(volcanic glass of rhyolite composite)
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ექსტრუზიული და პიროკლასტიკური
მაგმური ქანები
(ლავის ამოფრქვევის ან ვულკანური აქტივობისას
გამოფრქვეული სხვა მატერიისგან)

ბაზალტი ოლივინის დანამატებით, 
ანდეზიტი, რიოლითი
ვულკანური ტუფი გრანიტით და კირქვის
დანამატებით, ტრაქიტი მინდვრის
შპატების მსხვილი დანამატებით, 
ობსიდიანი (ვულკანური მინა რიოლითის
ნარევით)



ინტრუზიული მაგმური ქანები
(ქანები რომლებიც ძალიან ნელა - მილიონობით წლების
გნმავლობაში კრისტალიზდა მაგმისგან, წვრილი
სტრუქტურის და გამოფიტვისადმი რეზისტანტული )

გრანოდიორიტი, დიორიტი, პერიდოტიტი
გრანიტი, სიენიტი, გაბრო
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Intrusive igneous rocks
(rocks that have slowly - M yrs- cristalized  from magma, 
with small-grained structure and resistant to weathering)

Granodiorite, Diorite, Peridotite
Granite, Syenite, Gabbro
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მეტამორფული ქანები
(წინამორბედი ქანებისგან რეკრისტალიზაციით, მაღალი ან
დაბალი წნევის, ტემპერატურული ან აქროლვის
პროცესებით მიღებული)

რქატყუარა-ბიოტიტი-ფიქალი, კვარციტი, 
Glimmer- ფიქალი, 
‘eye’ გნეისი, ფილიტი, გრანატ- რქატყუარა -
Glimmerschist

Metamorphic rocks
(from recristallized pre-existing rocks due to high/low: 
pressure, temperature or volatile contents)

Hornblende-Biotite-Schist, Quartzite, 
Glimmer-Schist, 
‘eye’Gneiss, Phyllite, Granate-Hornblende-
Glimmerschist



Metamorphic rocks
(from recristallized pre-existing rocks due to high/low 
pressure, temperature or volatile contents)

Amphibolite-Emigmatite, Gneiss
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მეტამორფული ქანები
(წინამორბედი ქანებისგან რეკრისტალიზაციით, მაღალი ან
დაბალი წნევის, ტემპერატურული ან აქროლვის
პროცესებით მიღებული)

ამფიბოლიტი -ენიგმატიტი, გნეისი
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Sedimentary rocks
(formed by deposition and compression of mineral and rock 
particles, and materials of organic origin incl. shells or peat,
chemical processes incl. carbonates or evaporites, or by 
volcanogenic processes incl. pyroclastic tuffs or bentonites) 

Coloured Sandstone, Mergel, Shale with fossil plant residues

Breccia, Conglomerate, fine-layered Silt& Clay

დანალექი ქანები
(ფორმირდება მინერალებისა და ქანების ნაწილაკების
დალექვის და დატკეპნის შედეგად, და ორგანული
წარმოშობის მინერალებისგან, ტორფის ჩათვლით
ქიმიური პროცესებით ევაპორიტების ან კარბონატების
ჩათვლით, ან ვულკანური პროცესებით პიროკლასტიკური
ტუფის ან ბენტონიტის ჩათვლით) 

შეფერილი ქვიშაქვა, მერგელი, თიხოვანი ფიქალი
განამარხებული მცენარეების ნარჩენებით

ბრექჩია, კონგლომერატი, ლამი და თიხა



Sedimentary rocks

(formed by deposition and compression of mineral and rock 
particles, and materials of organic origin incl. shells or peat, 
chemical processes incl. carbonates or evaporites, or by 
volcanogenic processes incl. pyroclastic tuffs or bentonites) 

Eocenic Limestone with marine protozoic 
nummolites, Red Lias Limestone with marine 
ammonites, Coralline Limestone
Lias Sand/Limestone with belemnite,  Limestone 
Breccie with lilia &other fossils, White fine-grained 
splintery Limestone

დანალექი ქანები

(ფორმირდება მინერალებისა და ქანების ნაწილაკების
დალექვის და დატკეპნის შედეგად, და ორგანული
წარმოშობის მინერალებისგან ,ტორფის ჩათვლით
ქიმიური პროცესებით ევაპორიტების ან კარბონატების
ჩათვლით, ან ვულკანური პროცესებით პიროკლასტიკური
ტუფის ან ბენტონიტის ჩათვლით) 

ეოცენური კირქვა ზღვიური პროტოზოული
ნუმულიტებით, ლიას ეპოქის წითელი კირქვა
ზღვიური ამონიტებით, კორალინის კირქვა

ლიას ეპოქის ქვიშა/კირქვა ბელემნიტებით, კირქვა
ბრექჩია, თეთრი კირქვა
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Pure quartz (SiO2) constitutes an 
important share of ROCKS, which 
originally form from magma / igneous 
rocks; quartz compounds from metal 
oxides (silicates)  are their principal 
complement.
According to their proportion of quartz 
(SiO2) they contain, rocks can be 
characterized as:
acidic rocks: (> 65% SiO2)     
intermediate rocks: (65-52% SiO2)      
basic rocks: (52-45% SiO2) 
ultrabasic rocks: (< 45% SiO2)

ultrabasic basic intermediate acidic
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Intrusive R.
Extrusive R.

სუფთა კვარცი (SiO2) შეადგენს მაგმური
წარმოშობის ქანების მნიშვნელოვან წილს; კვარცი
შედგება მეტალის ოქსიდებისგან
(სილიკატებისგან)  რაც მათი ძირითადი
შემადგენელი კომპონენტია.
ქანები, მათ შემადგენლობაში არსებული კვარცის
(SiO2) პროპორციის შესაბამისად გამოიყოფა:
მჟავა ქანები: (> 65% SiO2)     
საშუალო მჟავიანობის ქანები : (65-52% SiO2)      
ფუძე ქანები: (52-45% SiO2) 
ულტრაფუძე ქანები: (< 45% SiO2)
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acidic rocks (78-64% SiO2) with 
very high portion of light minerals:
Granite, Granodiorite, Ryolithe, 
Quartzporphyr, Granophyrite; 
Obsidiane

intermediate rocks (65-52% SiO2) 
with portion of light minerals: 
Trachyte, Porphyr, Andesite, Syenite, 
Diorite, Trachyandesite, Monzonite, 
Bimsstone, Vitrophyrite, Pechstone

basic rocks (54-43% SiO2) with higher 
portion of dark minerals:             
Basalt, Diabas, Melaphyrite, Gabbro, 
Norite

ultrabasic rocks (46-40% SiO2) with 
very high portion of dark minerals:
Peridotite, Pyroxenite, Hornblende

მჟავა ქანები (78-64% SiO2) ღია ფერის
მინერალების ძალიან მაღალი შემცველობით:
გრანიტი, გრანოდიორიტი, რიოლითი, 
კვარც- პორფირი, გრანოფირიტი; ობსიდიანი

საშუალო მჟავიანობის ქანები (65-52% SiO2) 
ღია ფერის მინერალების შემცველობით: 
ტრაქიტი, პორფირი, ანდეზიტი, სიენიტი, 
დიორიტი, ანდეზიტ-ტრაქიტი, მონცონიტი, 
ბიმს-სტოუნი, ვიტროფირიტი, პეჩსტოუნი

ფუძე ქანები (54-43% SiO2) მუქი ფერის
მინერალების მაღალი შემცველობით:
ბაზალტი, დიაბაზი, მელაფირიტი, გაბრო, 
ნორიტი

ულტრაფუძე ქანები(46-40% SiO2) მუქი ფერის
მინერალების ძალიან მაღალი შემცველობით: 
პერიდოტიტი, პიროქსენიტი, რქატყუარა

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tc8Cds8iFtOXSM&tbnid=wOUY8oo1azE4EM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvolcano.oregonstate.edu%2Fvwdocs%2Fvwlessons%2Fvolcanic_rocks.html&ei=_CscU8XzLIOqtAb7xoCQBw&bvm=bv.62578216,d.Yms&psig=AFQjCNGMx82URxb5ZajhfLw24wB_avelZg&ust=1394441473871101
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MINERALS form the main ingredient of 
the Earth’s crust, either as constituents of 
rocks or as cristals which had the chance 
to ‘grow’ unrestrictedly in the cracks or 
fissures of rocks during the process of 
cooling. 
There exist different types of minerals, 
from extreme soft – extreme hard (talc –
diamond) and from 
easily to less easily weathered (eg calcite 
– quartz); 
also colour, specific density (g/cm3) are 
distiguishable characteristics of minerals.

მინერალები შეადგენენ დედამიწის ქერქის
მთავარ ინგრედიენტს, როგორც ქანების
შემადგენლები ან როგორც კრისტალები
რომლებსაც შეუზღუდავი ‘ზრდის’ საშუალება
მიეცათ ქანების ნაპრალებში გაცივების
პროცესისას. 
არსებობს განსხვავებული ტიპის მინერალები,
უკიდურესად რბილიდან – უკიდურესად
მკვრივამდე (ტალკი - ალმასი) და
ადვილად გამოფიტვადიდან ნაკლებად
გამოფიტვადამდე (მაგ. კალციტი - კვარცი); 
ასევე ფერი, სპეციფიკური სიმკვრივე (გრ/სმ3) 
არის მინერალების განმასხვავებელი
მახასიათებლები.
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SOIL FORMING MINERALS are based 
on mineral substances formed by some 
14 principal chemical elements that 
participate in rock formation. 

მინერალები რომლებიც ნიადაგის ფორმირებას
ახდენენ არიან იმ 14 ძირითადი ქიმიური
ელემენტის მიერ შექმნილ მინერალურ
სუბსტრატზე დაფუძნებული, რომლებიც
მონაწილეობენ ქანების ფორმირებაში. 



თორმეტამდე მინერალი, რომელიც გვხვდება
სხვებთან ერთად, შეადგენს მთელი მაგმური
ქანების, ასევე მეტამორფული და დანალექი
ქანბის ძირითად მასას :

მაგმურ ქანებში:
კვარცი (სუფთა SiO2), ორთოკლაზი
(K-Al სილიკატი), პლაგიოკლაზები
(Na, Ca-Al silicate), მუსკოვიტი ქარსი(K-Al 
სილიკატი), ფერომანგანუმი ქარსი (პიროქსენი, 
ამფიბილი, ოლივინი)

მეტამორფულ ქანებში:
გრანატ-კალციუმ-ალუმინი (Fe სილიკატი, 
გავრცელებული ფიქლებში) (რომელიც
სწრაფად გადაიქცევა - ქარსი, ქლორიტ, 
სერპენტინ, კალციტ, ლიმონიტად); სეპანტინი, 
ტალკი (Mg სილიკატები)
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About a dozen of MINERALS which 
occur in association, constitute the bulk of 
all igneous rocks, and of metamorphic 
and sedimentary rocks as well:

Primarily found in IGNEOUS ROCKS:
Quartz (pure SiO2), Orthoclase (K-Al 
silicate), Plagioclase (Na, Ca-Al silicate), 
Muscovite Mica (K-Al silicate), Ferro-
Magnesium Mica (pyroxene, amphibile, 
olivine)

Primarily found in METAMORPHIC 
ROCKS:
Garnet-calcium-aluminium (Fe silicate, 
common in schists) (which alters readily 
into mica chlorite, serpentine, calcite, 
limonite); serpentine, talc (Mg silicates)

http://www.mineralogy4kids.org/sites/default/files/phyllite_0_0.jpg
http://www.mineralogy4kids.org/sites/default/files/gneiss_0.jpg
http://www.mineralogy4kids.org/sites/default/files/slate_0.jpg
http://www.mineralogy4kids.org/sites/default/files/schist_0.jpg
http://www.mineralogy4kids.org/sites/default/files/basalt_0_0.jpg
http://www.mineralogy4kids.org/sites/default/files/granite_0_0.jpg
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…About a dozen of MINERALS which 
occur in association, constitute the bulk of 
all igneous rocks, and of metamorphic 
and sedimentary rocks as well:

Primarily found in SEDIMENTARY 
ROCKS:
Apatite (Ca phosphate), Calcite (Ca 
carbonate), Dolomite (Ca carbonite with 
Mg),  Siderite (Fe carbonate), Hematite
(Fe oxide – often in forest soils where it 
imparts a reddish colour), Limonite
(hydrated Fe oxide), Gypsum (Ca 
sulfate), Pyrite (Fe sulfide which oxidizes 
readily to limonite), Glauconite (K, Mg, 
Fe silicate), Kaolinite (a prominent clay 
mineral), Montmorrillionite (a prominent 
clay mineral) 

…დაახლოებით თორმეტამდე
მინერალი რომლებიც გვხვდება
ერთობლიობაში, შეადგენს ძირითად
ნაწილს მთელი მაგმური ქანების, ასევე
მეტამორფული და დანალექი ქანების:

მაგმურ ქანებში:
აპატიტი (Ca ფოსფატი), კალციტი (Ca 
კარბონატი), დოლომიტი (Ca
კარბონატი + Mg), სედირიტი (Fe 
კარბონატი), ჰემატიტი (Fe ოქსიდი –
ხშირად ტყის ნიადაგში სადაც იძენს
მოწითალო ფერს), ლიმონიტი
(ჰიდრატირებული Fe ოქსიდი), 
თაბაშირი (Ca სულფატი), პირიტი
(Fe სულფიდი), გლაუკონიტი (K, Mg, 
Fe სილიკატი), კაოლინიტი (ცნობილი
თიხის მინერალი), მონტმორილონიტი
(ცნობილი თიხის მინერალი) 

http://www.mineralogy4kids.org/sites/default/files/sandstone_0_0.jpg
http://www.mineralogy4kids.org/sites/default/files/gypsum_0_0.jpg
http://www.mineralogy4kids.org/sites/default/files/limestone_0.jpg
http://www.mineralogy4kids.org/sites/default/files/conglomerate_0.jpg
http://www.mineralogy4kids.org/sites/default/files/shale_0.jpg
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CLAY MINERALS are “silicates” (based on 
SiO4 structures with metallic elements), 
chiefly formed by alteration or weathering of 
primary silicate minerals such as feldspars, 
pyroxenes and amphiboles. 
Their presence in a soil largely determine 
the capacity by which an ecosystem / 
vegetation can be supplied with water and 
nutrients, due to: 
ion exchange: absorption – retention –
release &
root uptake: as a root releases anions (OH-, 
HCO3

-) and cations (H+) it is able to take up 
plant nutrients -as anions and cations- (NO3

- , 
H2PO4

- -, SO4
- - & NH4

+, K+, Ca++, Mg++, PO4
+)

თიხის მინერალები "სილიკატებია" (SiO4 ფუძიანი, 
მეტალური ელემენტების შემცველი
სტრუქტურები),  რომლებიც ძირითადად
ჩამოყალიბდა ისეთი პირველადი სილიკატური
მინერალების ცვლილებების ან გამოფიტვის
შედეგად, როგორიცაა მინდვრის შპატები, 
პიროქსენები და ამფიბოლები. 
ნიადაგში მათი არსებობა დიდწილად
განსაზღვრავს რამდენად მიეწოდება ეკოსისტემას / 
მცენარეულობას საკვები ნივთიერებები, შემდეგი
პროცესებიდან გამომდნარე:
იონების მიმოცვლა: აბსორბცია – შეთვისება –
გაცემა და
ნიადაგიდან შეწოვა : როცა ფესვი გასცემს ანიონებს
(OH-, HCO3

-) და კათიონებს (H+) მას შეუძლია შეითვისოს
საკვები ნივთიერებები - ანიონების და კათიონების სახით
(NO3

- , H2PO4
- -, SO4

- - & NH4
+, K+, Ca++, Mg++, PO4

+)

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gGp_VWtawpVX8M&tbnid=gJEudTRKnxEEvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpubs.usgs.gov%2Fdds%2Fdds-033%2FUSGS_3D%2Fssx_txt%2Fheterog.htm&ei=a178Uq7pG4LStQbWlAE&bvm=bv.61379712,d.Yms&psig=AFQjCNFx_oORjzF5ykipc8DcuynGzYFofw&ust=1392357183000598
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bGbZj0tKALz_HM&tbnid=q42KKNDVgdNxoM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Forganicsoiltechnology.com%2Fph-and-organic-substrate-nutrients.html&ei=0eQ3U5KeN8fOtQbikIHoCQ&bvm=bv.63808443,d.Yms&psig=AFQjCNFG2IVaunBBv8sh3l14P5Fys158QA&ust=1396258067260562
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CLAY MINERALS such as kaolinite, 
montmorrillionite, halloysite, vermiculite
and illites, are the most relevant geogenic 
weathering products (from primary 
minerals) for plant growth, facilitating a 
permanent supply of nutrients

. თიხის მინერალები როგორიცაა კაოლინიტი, 
მონტმორილიონიტი, ჰალუაზიტი, 
ვერმიკულიტიდა ილიტი, არიან გეოგენური
გამოფიტვის ყველაზე რელევანტური
პროდუქტები (პირველადი მინერალებიდან ) 
მცენარეთა ზრდისთვის, წარმოადგენენ საკვები
ნივთიერებების მუდმივ წყაროს

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RhW6fylZkhBGIM&tbnid=dmjdTcWCY3kM3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fclaymin.geoscienceworld.org%2Fcontent%2F46%2F3%2F421%2FF5.expansion.html&ei=52D8Uv2nIcnTtQaq3ICIDQ&bvm=bv.61379712,d.Yms&psig=AFQjCNFx_oORjzF5ykipc8DcuynGzYFofw&ust=1392357183000598
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CLAY MINERALS are the main 
constituents of clay materials and 
characterised by their capacity to absorb 
substantial amounts of water and nutrient 
ions (mostly, positively charged nutrient 
ions Mg2+, Ca2+, K+,…) on the surfaces of 
their small (clay-size) particles. 

თიხის მინერალები არიან თიხის მატერიის
ძირითადი შემადგენლები და ხასიათდებიან
უნარით შეიწოვონ მნიშვნელოვანი რაოდენობის
წყალი და იონები (უმეტესად დადებითად
დამუხტული იონები Mg2+, Ca2+, K+,…) მათი
მცირე ზომის ნაწილაკების ზედაპირიდან

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NzP3BEYQiNcP8M&tbnid=UKt_B29NRHMFkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fclay.uga.edu%2Fcourses%2F8550%2FCM19.html&ei=B2D8UtauC8mZtAainYGIBA&bvm=bv.61379712,d.Yms&psig=AFQjCNFx_oORjzF5ykipc8DcuynGzYFofw&ust=1392357183000598
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Knowledge of regional and local geology 
together with the in-situ identification of 
topography / landform plus climatic and/or 
vegetation history features provide basic 
information for the prediction of soils  that 
may form at a specific site.

რეგიონული და ადგილობრივი გეოლოგიის
ცოდნა, ტოპოგრაფიისა და რელიეფის
ფორმირების ინ-სიტუ (ადგილზე) 
იდენტიფიკაციასთან ერთად, კლიმატის და
მცენარეულობის ისტორია გვაძლევს საბაზო
ინფორმაციას, განვსაზღვროთ ნიადაგის ხარისხი
კონკრეტულ ადგილზე.
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The specific micro-conditions at a site are 
not only dominated by geogenic features 
but also by climate (irradiance, hours of 
sunlight, onset of spring = duration of 
vegetation period, accumulated warmth, 
cold airflow and wind exposition, etc.). 
They all are interrelated with landform 
and of key importance for vegetation 
growth.

უმთავრეს სპეციფიკურ მიკრო-მახასიათებლებს
საიტზე წარმოადგენს არა მხოლოდ გეოგენური
ფაქტორები, არამედ ასევე კლიმატი (გამოსხივება, 
მზით განათებული საათების რაოდენობა, 
საგაზაფხულო პერიოდი - სავეგეტაციო პერიოდის
ხანგრძლივობა, აკუმულირებული სითბო, ჰაერის
ცივი ნაკადები, ქარის ექსპოზიცია, და ა.შ.). 
ეს ყველაფერი ურთიერთდაკავშირებულია და
გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მცენარეულობის
ზრდისთვის.
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Thereby, landform and the soils it shapes 
are of great importance for productivity 
(and, economic value) of land resources. 
Site quality, in agricultural but also 
forestry context, is often summarized as a 
site index or stocking index (‘bonitet’).

ამგვარად, რელიეფის ფორმირება
და ნიადაგი უმნიშვნელოვანესია
მიწის რესურსების
პროდუქტულობისთვის (და
ეკონომიკური თვალსაზრისით) 
ნაკვეთის ხარისხი, სასოფლო-
სამეურნეო და ასევე ტყის
შემთხვევაში, ხშირად ჯამდება
როგორც საიტის ინდექსი ან
stocking ინდექსი (‘bonitet’).
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SOIL is a thin layer that covers most of 
the terrestrial earth surfaces. 
In geology, SOIL is frequently considered 
as all unconsolidated material above 
bedrock
SOIL in ecological sciences is 
frequently defined as the upper layer(s) of 
geologic material with biological activity 
where the presence of organisms, air and 
humidity and offering a growing medium 
for vegetation, in some places modified or 
even prepared by man.

ნიადაგი არის თხელი ფენა, რომელიც ფარავს
ხმელეთის ზედაპირის უმეტეს ნაწილს. 

გეოლოგიაში ნიადაგი ხშირად განიხილება
როგორც არსებული არაერთგვაროვანი
გაფხვიერებული მასა ხმელეთის ზედაპირზე

ეკოლოგიურ მეცნიერებაში ნიადაგი ხშირად
განიხილება როგორც გეოლოგიური მატერიის
ზედა, ბიოლოგიურად აქტიური ფენა, სადაც
გვხვდება ცოცხალი ორგანიზმები, ჰაერი, ტენი
და მცენარეების ზრდისათვის ხელსაყრელი
პირობები, გარკვეულ ადგილებში შეცვლილი ან
გაუმჯობესებული ადამიანის მიერ. 



ECOLOGICAL SITE & SOIL ASSESSMENT    
of Forest and Land Ecosystems

3. Geology, Landform and Soils

3.3. Soil – Definition and Importance

Dr. Joachim PUHE – ISU / DAAD 2014

SOIL is important to primary production 
and plant growth as it offers the physical 
basis, water and nutrients for plants to 
develop. Soil is regarded as particularly 
important from the soil surface down the 
entire rooting zone of the present 
vegetation. 
Therefore nutrient cycling and uptake is 
considered down to the lower limit of 
biologic activity, i.e. the mean maximum 
rooting depth of native perennial plants in 
an ecosystem. 
For practical reasons, soil analyses at 
broader scales are mostly restricted to 
the most representative or active parts of 
it, e.g. down to 30 cm or 1m of soil depth.

ნიადაგი მნიშვნელოვანია მცენარეთა პირველადი
პროდუქტულობისა და ზრდისთვის, რადგან ის
წარმოადგენს ფიზიკურ საფუძველს, წყლისა და
საკვები ნივთიერებების მარაგს მცენარეთა
განვითარებისთვის. განსაკუთრებით
მნიშვნელოვნად ითვლება ნიადაგის ის ნაწილი
რომელიც მოიცავს ზედაპირიდან – არსებული
მცენარეულობის დაფესვიანების ზონამდე
მონაკვეთს.

საკვებ ნივთიერებათა მიმოცვლა და ათვისება
ხორციელდება ბიოლოგიური აქტივობის ქვედა
ზღვრამდე, ანუ ეკოსისტემაში ადგილობრივი
მრავალწლიანი მცენარეების საშუალო
მაქსიმალური დაფესვიანების სიღრმემდე. 

პრაქტიკული მიზეზების გამო ფართო მასშტაბებში
ნიადაგის ანალიზი, ძირითადად შემოიფარგლება
ტიპიური და ყველაზე აქტიური, 30 სმ სიღრმის ან
1 მ-მდე მონაკვეთებით.
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Soils derive from weathered rocks and 
sediments, according to their exposition 
to the Earth Surface. The geological 
material on which soils develop are 
regarded as PARENT MATERIAL. 
The original properties and the current 
state of weathering of the parent material 
as well as the land form have a 
substantial impact on soil formation and 
development at a specific site.

ნიადაგი წარმოიქმნა გამოფიტული ქანებისა და
დანალექისგან, როგორც ეს ჩანს დედამიწის
ზედაპირზე მისი განლაგებიდან. გეოლოგიურ
მასალას, რომლიდანაც ნიადაგი განვითარდა, 
უწოდებენ დედაქანს.
დედაქანის გამოფიტვის პირველად
მახასიათებლებს და არსებულ მდგომარეობას, 
ისევე როგორც რელიეფის ფორმირებას
მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს ნიადაგის
ფორმირებასა და განვითარებაზე კონკრეტულ
ადგილზე.
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Under restricting soil physical or chemical 
conditions (e.g. anaerobic, acidic 
conditions), recycling – i.e. effective 
decomposition and mineralization of 
nutrients for new plant uptake- is reduced 
and organic material accumulated. 
As a consequence, under woody 
vegetation and forest, a significant TOP 
ORGANIC SOIL LAYER (“Forest Floor”) 
with increasing fermentation or humic 
horizons may develop;
Under special climatic conditions (cold 
temperatures, permanent humidity) 
organic matter accumulation as PEAT 
occurs.

ნიადაგის შეზღუდულ ფიზიკურ ან ქიმიურ
პირობებში (მაგ. ანაერობული გარემო, ან მაღალი
მჟავიანობა), მკვდარი მასის დროული გახრწნა
და საკვები ნივთიერებების მინერალიზაცია
ახალი მცენარეების მომარაგებისთვის -
შეზღუდულია და გროვდება ორგანული მასა.

შედეგად,  ხემცენარეების ქვეშ ნიადაგის ზედა
ორგანული ფენა ვითარდება, სადაც
მიმდინარეობს ფერმენტაციის გააქტიურებული
პროცესი ან ჰუმუსის ფენები ყალიბდება;

განსაკუთრებულ კლიმატურ პირობებში
(დაბალი ტემპერატურები, ხშირი ნალექიანობა ) 
ორგანული მასა დაგროვებისას წარმოქმნის
ტორფს.
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Different from most agricultural natural 
grassland  or desert vegetation soils, 
FOREST SOILS frequently develop a top 
organic soil layer - which is of biogenic
origin -, also called Forest Floor. 
The structure and composition of the TOP 
ORGANIC SOIL LAYER - which can be 
found on top of the mineral soil, which is of 
geogenic origin - depends not only of the 
quality of the vegetation itself and the 
decomposability of its leaves, roots, and 
branches; 
it also depends on the climatic condition, 
parent material  and  human influence, 
such as land use and forest management, 
incl. litter extraction, grasing, and air 
pollution or fertilization. 

განსხვავებით სასოფლო მეურნეობის ან უდაბნოს
ნიადაგისგან, ტყის ნიადაგი ხშირად წარმოქმნის
ნიადაგის ზედა ორგანულ ფენას (Forest Floor), 
რომელიც ბიოგენური წარმომავლობისაა.
ნიადაგის ზედა ორგანული ფენის (რომელიც
გეოგენური წარმოშობის მინერალური ნიადაგის
ზედა ფენას წარმოადგენს) სტრუქტურა და
შემადგენლობა დამოკიდებულია არა მხოლოდ
მცენარეულობის ხარისხსა და ფოთლების, 
ფესვებისა და ტოტების გახრწნის სისწრაფეზე; 
არამედ კლიმატურ პირობებზეც, დედაქანსა და
ადამიანის ზემოქმედებაზე, როგორიცაა
მიწათსარგებლობა და ტყის მართვა, რაც მოიცავს
საფენის მოცილებას, ძოვებას და ჰაერის
დაბინძურებას ან სასუქებით განაყოფიერებს.
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However, the state of the Top Organic Soil 
is a useful indicator of the biologial quality 
and diversity of the ecosystem.

The “Top Organic Soil Layer” reflects the 
effectiveness of nutrient cycling of an 
ecosystem, as it shows the capacity of soil 
organisms to decompose organic matter 
from plant residues (leaves, needles, and 
other shed or dead organic matter) and 
small animals, to incorporate (“recycle”) it 
into the ecosystem, breakdown organic 
matter and mineralize it into inorganic 
material which can be taken up through 
roots by plants.

By definition, any Top Organic Soil Layer, 
has more than 30-35% of organic material 
(in mass). Whenever more than 65-70% 
(mass) of geogenic origin (mineral 
particles) is present, it belongs to the 
Mineral Soil !

ნიადაგის ზედა ორგანული ფენა არის
ეკოსისტემის ბიოლოგიური ხარისხისა და
მრავალფეროვნების ხელსაყრელი
ინდიკატორი.

ის ასახავს ნივთიერებათა ცვლის ეფექტურობას
ეკოსისტემაში, აჩვენებს ნიადაგის
ორგანიზმების უნარს ორგანული მასის
(მცენარეთა მკვდარი ნაწილები - ფოთლები, 
წიწვები და სხვა ჩამოცვენილი ან მკვდარი
ორგანული მასა) დაშლის თვალსაზრისით. და
ცხოველების უნარს, ჩართონ, "დააბრუნონ"  ის
ეკოსისტემაში, დაშალილი ორგანული მასის
მინერალიზაციის და არაორგანულ მასად
გარდაქმნის გზით, რასაც უკვე მცენარეები
შეითვისებენ ფესვების მეშვეობით.

განსაზღვრულია რომ, ნებისმიერი ტიპის
ნიადაგის ზედა ორგანული ფენა შეიცავს 30-
35%-ზე მეტ (მასაში) ორგანულ მატერიას. 
როდესაც გეოგენური წარმოშობის მატერია
(მინერალების ნატეხები) 65-70%-ზე მეტია
(მასაში) , ის განეკუთვნება მინერალურ
ნიადაგს!
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Soil properties are crucial for nutrient and 
water supply for the primary producers 
and the complete food chain to develop. 
These include soil chemical properties, 
biological activity, water retention/supply 
and aeration. 
Plant roots and soil biota require proper 
supply of water, nutrients and aeration to 
develop properly and recycle organic 
material for vegetation growth. 

ნიადაგის თვისებები უმნიშვნელოვანეს როლს
ასრულებს პირველადი პროდუცენტების საკვები
ნივთიერებებითა და წყლით მომარაგებაში და
მთელი კვებითი ჯაჭვის განვითარებაში. 
ეს მოიცავს ნიადაგის ქიმიურ თვისებებს, 
ბიოლოგიურ აქტიურობას, წყლის შენახვის
უნარს და აერაციას. 
მცენარეთა ფესვები და ნიადაგის ორგანიზმები
საჭიროებენ სათანადო რაოდენობის წყალს, 
საკვებ ნივთიერებებს და აერაციას, რათა
სათანადოდ განვითარდნენ და გადაამუშაონ
ნარჩენი ორგანული მასა მცენარეების
ზრდისათვის.  
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The main 5 SOIL-FORMING FACTORS 
which have to be taken into account 
regarding development of soils, their 
genesis and morphology are:
+Topography
+Parent materials 
+Climate 
+Living organisms 
+Time

ნიადაგის ფორმირებას
განსაზღვრავს 5 ძირითადი
ფაქტორი, რომლებიც მის
განვითარებასთან, წარმოშობასა
და მორფოლოგიასთანაა
დაკავშირებული:
+ ტოპოგრაფია
+ დედაქანი
+ კლიმატი
+ ცოცხალი ორგანიზმები
+ დრო
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SOIL-FORMING FACTORS
+Topography

ნიადაგის ფორმირების 5  
ძირითადი ფაქტორი
+ ტოპოგრაფია
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SOIL-FORMING FACTORS 
+Parent material

Geology defines PARENT MATERIAL of 
soil formation, since weathered and 
transformed surface and rock material 
form the physical basis of a soil.

ნიადაგის ფორმირების 5  ძირითადი
ფაქტორი
+ დედაქანი

გეოლოგია განსაზღვრავს ნიადაგის
ფორმირების პირველად მასალას, რადგან
დედაქანის გამოფიტული და გარდაქმნილი
ზედაპირი წარმოადგენს ნიადაგის ფიზიკურ
საფუძველს.

Fig. (left): The cycle of rock formation and 
weathering
(below and aboveground)
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SOIL-FORMING FACTORS
+Living organisms 

ნიადაგის ფორმირების 5  
ძირითადი ფაქტორი
+ ცოცხალი ორგანიზმები
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SOIL-FORMING FACTORS
+Climate
+Time

ნიადაგის ფორმირების 5  
ძირითადი ფაქტორი
+ კლიმატი
+ დრო
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Texture, Water Capacity & Aeration:
The proportion of non solid soil can be 
occupied by air, water and plant roots. 
It also defines the maximum capacity of 
water storage of a soil, until it gets 
saturated of water and flooded; this 
depends on the coarse and fine particles 
in the mineral soil, i.e. skeleton, sand, silt 
and clay fractions. 
The soil type is determined according to 
the (weight) proportions of the different 
particle sizes which can be estimated in 
the field or analized in the laboratory:

Clay: soil particles < 2/1000 mm
Silt: 2 – 63/1000 mm
Sand:  63/1000 – 2000/1000 mm
Skeleton: > 2 mm

ნიადაგის ტექსტურა, წყლის ტევადობა და
აერაცია:
არა-მყარი ნიადაგი შეიძლება შეიცავდეს წყალს, 
ჰაერს და მცენარის ფესვებს.

ეს მახასიათებლები ასევე განსაზღვრავს
ნიადაგის წყლის შენახვის მაქსიმალურ უნარს, 
სანამ იგი გაჯერდება წყლით, რაც
დამოკიდებულია მინერალური ნიადაგის
მსხვილ და წვრილ ნაწილაკებზე, ანუ
კენჭნარის, ქვიშის, ლამისა და თიხის
ფრაქციებზე. 

ნიადაგის ტიპი განისაზღვრება სხვადასხვა
ზომის ნაწილაკების (წონის) პროპორციის
შესაბამისად, რაც შეიძლება შეფასდეს
ადგილზე ან გამოვლინდეს ანალიზის
მეშვეობით ლაბორატორიაში:

თიხა: ნიადაგის ნაწილაკები <2/1000 მმ
ლამი : 2 - 63/1000 მმ
ქვიშა: 63/1000 - 2000/1000 მმ
კენჭნარი: > 2 მმ
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Moisturized soil samples allow to 
determine soil texture in the field, 
by identifying coherence, surface 
texture/shine and ability to resist 
rolling out of the sample during the 
finger-testing. 
As soil is commonly a mixture of 
particles of different size, this is 
reflected by the use of combined 
terms, such as: sandy clay; silty 
loam, loamy sand – which stand for 
defined proportions of particles sizes 
(see diagram)

სველი ნიადაგის ნიმუში საშუალებას იძლევა
განვსაზღვროთ ნიადაგის ტექსტურა ველზე, 
რათა განისაზღვროს წებოვნება, ზედაპირის
ტექსტურა, ბზინვარება და წინააღმდეგობის
ხარისხი გაწელვის დროს–ტესტირებისას. 
ნიადაგი ჩვეულებრივ შედგება სხვადასხვა
ზომის ნაწილაკებისაგან, ეს გამოიხატება
კომბინირებული სახელწოდებების
გამოყენებით, როგორიცაა:  ქვიშიანი თიხა, 
ლამიანი თიხა, თიხიანი ქვიშა -რაც
დაფუძნებულია ნაწილაკების ზომის
განსაზღვრულ პროპორციებზე (იხ. სქემა)
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Soil texture: 
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Plant available water is water which can 
be extracted by plant roots and which is 
not tied to the clay fraction of soil, which 
retains the water films by adsorption 
forces inaccessible for plant root uptake.
Nevertheless, soil aeration is important 
to maintain aerobe conditions in the soil, 
allowing soil organisms to develop and 
plant roots to grow, thereby efficiently 
maintaining nutrient cycling and avoiding 
ecosystem-production od methane, 
nitrous oxide and other toxic substances 
which are promoted by anaerobe soil 
conditions.

მცენარეებისათვის ათვისებადი წყლი, არის წყალი
რომელიც შეიძლება მოპოვებული იქნას მცენარეთა
ფესვების მიერ და რომელიც არ არის დაკავშირებული
ნიადაგის თიხის ფრაქციასთან, სადაც ფესვებისათვის
გაძნელებულია წყლის შეწოვა.

მიუხედავად ამისა, ნიადაგის აერაცია
მნიშვნელოვანია, რათა შენარჩუნდეს პირობები, 
რომლებიც საშუალებას იძლევა ნიადაგის
ორგანიზმების განვითარებისათვის და მცენარის
ფესვების ზრდისათვის, რითაც ეფექტურად
შენარჩუნდება საკვებ ნივთიერებათა ცვლა და
თავიდან აგვაცილებს ეკოსისტემაში ზედმეტი
მეთანის, აზოტის ოქსიდის და სხვა ტოქსიკური
ნივთიერებების წარმოშობას, რომლებიც
წარმოიქმნებიან ანაერობული ნიადაგის პირობებში.
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The Permanent Wilting Point indicates 
the soil water content below which no soil 
water is accessible for plant uptake due 
to the tension forces by which micro-
particles hold the water.
By contrast,  Field (Water) Capacity is 
the maximum volume of water which is 
retained by the soil in its natural location 
as capillar water and not lost due to 
gravitational forces.
Field capacity  (‘water holding capacity’) 
depends on Soil Texture, Soil Structure, 
Organic Matter Content (humus), type of 
soil colloids, type of adsorbed cations. 
Field capacity ranges from lower to higher 
(left to right):
Sands < Loams < Silts < Clays < Peats 

მუდმივი ხმობის კოეფიციენტი მიუთითებს ნიადაგში
წყლის სიმწირეზე, როდესაც მიკრონაწილაკების მიერ
შეკავებული წყალი მიუწვდომელია მცენარეთა
ფესვებისათვის.
და პირიქით, მინდვრის წყლის ტევადობა არის წყლის
მაქსიმალური მოცულობა, რომელიც შენარჩუნებულია
ნიადაგის მიერ როგორც კაპილარული წყალი და არ
იკარგება გრავიტაციული ძალების ზემოქმედებით.

მინდვრის წყლის ტევადობა დამოკიდებულია
ნიადაგის ტექსტურაზე, სტრუქტურაზე, ორგანული
ნივთიერებების (ჰუმუსი) შემცველობაზე ,  ნიადაგის
კოლოიდების და მითვისებული კათიონების ტიპზე.
მინდვრის წყლის ტევადობა (იზრდება მარცხნიდან
მარჯვნივ):
ქვიშა < ცხიმოვანი თიხა < ლამი < თიხა < ტორფი
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Plant Available Water Capacity gives an 
indication of water stress to which an 
ecosystem in a given climatic range might 
be subjected. 
It can be estimated at the field level by 
calculating plant available water per soil 
horizon  across the entire rooting depth.
The parameters taken into account 
include 
(i) soil texture 
(ii) bulk density 
(iii) org. matter & clay content 
(iv) exposition of site 
(v) vegetation/tree species composition 

(precipitation) 
(vi) calculated water store / underground 

ingress and runoff

მცენარეებისათვის ხელმისაწვდომი
წყლის ტევადობა
აჩვენებს წყლის სტრესს, რომელიც
ეკოსისტემაში, განსაზღვრულ კლიმატურ
პირობებში,  შეიძლება მივიღოთ. 
ეს შეიძლება შეფასდეს ველზე, 
მცენარეებისათვის ხელმისაწვდომი
წყლის მოცულობის გაანგარიშებით
ნიადაგში დაფესვიანების მთელს
სიღრმეზე.
გასათვალისწინებელი პარამეტრებია: 
i) ნიადაგის ტექსტურა
ii) სიმჭიდროვე
iii) ორგანული მასისა და თიხის
შემცველობა
iv) ადგილის ექსპოზიცია
v) მცენარეული საფარი / ხის
სახეობები (ნალექიანობა) 
vi) წყლის დაანგარიშებული მარაგი / 
მიწისქვეშა–შემსვლელი და
გამომსვლელი.
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Plant Available Water Capacity

მცენარეებისათვის ხელმისაწვდომი
წყლის ტევადობა
აჩვენებს წყლის სტრესს, რომელიც
ეკოსისტემაში, განსაზღვრულ კლიმატურ
პირობებში,  შეიძლება მივიღოთ. 
ეს შეიძლება შეფასდეს ველზე, 
მცენარეებისათვის ხელმისაწვდომი
წყლის მოცულობის გაანგარიშებით
ნიადაგში დაფესვიანების მთელს
სიღრმეზე.
გასათვალისწინებელი პარამეტრებია: 
i) ნიადაგის ტექსტურა
ii) სიმჭიდროვე
iii) ორგანული მასისა და თიხის
შემცველობა
iv) ადგილის ექსპოზიცია
v) მცენარეული საფარი / ხის
სახეობები (ნალექიანობა) 
vi) წყლის დაანგარიშებული მარაგი / 
მიწისქვეშა–შემსვლელი და
გამომსვლელი.
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მცენარეებისათვის
ხელმისაწვდომი წყლის
ტევადობა
აჩვენებს წყლის სტრესს, 
რომელიც ეკოსისტემაში, 
განსაზღვრულ კლიმატურ
პირობებში,  შეიძლება მივიღოთ. 
ეს შეიძლება შეფასდეს ველზე, 
მცენარეებისათვის
ხელმისაწვდომი წყლის
მოცულობის გაანგარიშებით
ნიადაგში დაფესვიანების მთელს
სიღრმეზე.
გასათვალისწინებელი
პარამეტრებია: 
i) ნიადაგის ტექსტურა
ii) სიმჭიდროვე
iii) ორგანული მასისა და თიხის
შემცველობა
iv) ადგილის ექსპოზიცია
v) მცენარეული საფარი / ხის
სახეობები (ნალექიანობა) 
vi) წყლის დაანგარიშებული
მარაგი / მიწისქვეშა–შემსვლელი
და გამომსვლელი.
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Soil colour: 
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Chemical properties of a soil define, apart 
from soil climate, water and aeration, the 
environmental conditions and the supply 
of nutrients for the  soil-dependant living 
organisms of any ecosystem.
These include the plants and their root 
organs, as well as the soil organisms  
who act as decomposers and  who 
mineralize nutrients from soil organic 
(humus) matter. 

კლიმატის, წყლის და აერაციის გარდა, ნიადაგის
ქიმიური მახასიათებლები განსაზღვრავს გარემოს
მახასიათებლებს და საკვები ნივთიერებების
შემცველობას ნიადაგზე დამოკიდებული
ცოცხალი ორგანიზმებისთვის ნებისმიერ
ეკოსისტემაში.
ეს მოიცავს მცენარეებს და მათ ფესვებს, ისევე
როგორც ნიადაგის ორგანიზმებს, რომლებიც
დაშლის ფუნქციას ასრულებენ და ახდენენ
საკვები ნივთიერებების მინერალიზებას ნიადაგის
ორგანული მასიდან (ჰუმუსი). 
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The principal space for the uptake of 
nutrients for plant growth is the ‘soil 
solution’ , soil water which is enriched 
by nutrient-ions according to the 
chemical state of the  soil. 
The soil solution is occupying the soil 
pores or attached to soil particles and 
available for roots.
A  dry soil is hence impeding (root) 
growth and nutrient uptake by plants. 

ძირითადი სივრცე მცენარეთა ზრდისთვის საჭირო
საკვები ნივთიერებების შეწოვისთვის არის
‘ნიადაგის ხსნარი’ , ნიადაგის წყალი რომელიც
გამდიდრებულია საკვები იონებით რაც
დამოკიდებულია ნიადაგის ქიმიურ
მდგომარეობაზე. 
ნიადაგის ხსნარი ავსებს ნიადაგის ფორებს ან
მიბმულია ნიადაგის ნაწილაკებზე და
ხელმისაწვდომია ფესვებისთვის.
მშრალი ნიადაგი არის წინაღობა მცენარისთვის
რომელიც ხელს უშლის (ფესვების) ზრდას და
საკვები ნივთიერების შეწოვას. 
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There are different soil chemical 
parameters which allow to characterise 
the chemical condition of a soil as 
growing ground for natural vegetation and 
crops:

pH
pH is a measure of the active acidity of a 
soil (H+ ion activity). 
Acidity strongly affects nutrient availability 
for plants through its effects on cation 
exchange and solubility of phosphate 
compounds and micronutrients. 
Soil pH status of an ecosystem is often 
taken as an indicator as it is closely 
related to its vigour and growth (NPP) in a 
given climatic context.  

pH
pH არის ნიადაგის აქტიური მჟავიანობის
საზომი (H + იონების აქტივობა). 
მჟავიანობა ძლიერ გავლენას ახდენს
ნივთიერებების ხელმისაწვდომობაზე
მცენარეებისათვის, კათიონების გაცვლისას, 
ფოსფატის ნაერთების და მიკრონივთიერებების
გახსნისას. 
ეკოსისტემის pH სტატუსი ხშირად მიღებულია
როგორც ინდიკატორი, რადგანაც ეს პირდაპირ
კავშირშია მის ძალასა და ზრდაზე (NPP) 
მოცემულ კლიმატურ კონტექსტში.
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Cation Exchange Capacity (CEC)
CEC reflects the capacity of a soil to hold 
exchangeable cations on the negatively 
charged surfaces of soil minerals and 
organic matter. Their exchange with 
cations in the soil solution is influenced by 
plant roots and is crucial for plant nutrient 
uptake. 
The balance of ‘basic’ and ‘acidic’ ions in 
root uptake is crucial for the plant’s 
conduction of photosynthesis, growth and 
other physiological processes and to 
resist external impacts (draught, pollution,  
etc.). 
An extreme excess of ‘acidic ‘ ions  (e.g. 
> 80%) acts poisonous on root growth  
and will  affect plant growth negatively.

კათიონების გაცვლის უნარი (CEC)
CEC ასახავს ნიადაგის შესაძლებლობას
შეინარჩუნოს მინერალური და ორგანული მასის
უარყოფითად დამუხტული ზედაპირის გაცვლითი
კათიონები. ნიადაგში კათიონების გაცვლა, რაზეც
გავლენას ახდენს მცენარის ფესვები, ძალიან
მნიშვნელოვანია საკვები ნივთიერებების
მითვისებისათვის. 

“ფუძე" და "მჟავური" იონების ბალანსი საკვები
ნივთიერებების მითვისებისას მნიშვნელოვანია
მცენარის მიერ ფოტოსინთეზის
განსახორციელებლად, ზრდისათვის და სხვა
ფიზიოლოგიური პროცესებისათვის, გარე
ზემოქმედებისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად
(გვალვა, დაბინძურება და სხვა). 
მჟავური იონების ექსტრემალური სიჭარბე (მაგ. > 
80%) არის ტოქსიკური ეფექტის მქონე ფესვების
ზრდისთვის და ზოგადად მცენარის ზრდაზე
იქონიებს უარყოფით გავლენას.
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Cation Exchange Capacity (CEC)...
The balance of available basic (Ca, Mg, 
K)  and non-basic (Al, Fe, H) cations is 
strongly dependant on:
-soil parent material, 
-past soil developmental processes, 
- nutrient exports from the ecosystem and 
inputs  into the ecosystem 

these include: 
-human use and management [wood, 
fruits and other organic matter], 
-atmospheric or geological 
inputs/outputs and other soil- and non-
soil related processes [fire, mudflow,  
flooding, groundwater effects]

კათიონების გაცვლის უნარი (CEC)...
ხელმისაწვდომი – ფუძე (Ca, Mg, K) და არა - ფუძე
(Al, Fe, H) კათიონების ბალანსი მნიშვნელონად
არის დამოკიდებული: 
ნიადაგის დედაქანზე, 
ნიადაგის განვითარების პროცესებზე წარსულში,
საკვები ნივთიერებების მიწოდება-მიღებაზე
ეკოსისტემიდან
ეს მოიცავს: 
-ადამიანის მიერ გამოყენებას და მართვას [შეშა, 
ხილი და სხვა ორგანული მასა],
-ატმოსფერული ან გეოლოგიური მოვლენები და
სხვა, ნიადაგთან დაკავშირებული და
არდაკავშირებული პროცესები [ხანძარი, მეწყერი, 
წყალდიდობა, მიწისქვეშა წყლების ეფექტი]. 
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Cation Exchange Capacity (CEC)...
BASE SATURATION, the proportion 
in ion equivalents of ‘basic ‘ ions  
(Ca++, Mg++, K+) of the total CEC per 
soil horizon, is a simple integrating 
measure of this soil characteristic.

კათიონების გაცვლის უნარი (CEC)...
ფუძე გაჯერება – იონური ექვივალენტების
თანაფარდობა ფუძე იონებისთვის (Ca++, Mg++, K+) 
მთლიანი CEC-დან, ნიადაგის ჰორიზონტზე, 
წარმოადგენს მარტივ ინტეგრირებულ საზომს
ნიადაგის დახასიათებისათვის.
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Acidification
Plant growth is one of the factors which 
acts in an ‘acidifying‘ manner on the 
plant root soil interfaces, but which is 
somehow compensated through new 
nutrient input by decomposition of the 
dead plant organic matter in ecosystems 
with permanent biomass and nutrient 
cycling. 
Net export of wood biomass and other 
plant organic matter (particularly, 
humus, leaves, bark, fruits) may cause 
net acidifying effects as does 
atmospheric deposition of  acidic 
contaminants, i.e. SO2, NOx,.

დამჟავიანება
მცენარეთა ზრდა არის ერთ–ერთი ფაქტორი, 
რომელიც მოქმედებს როგორც "მჟავიანობის
ამამაღლებელი", მაგრამ რომელიც როგორღაც
ანაზღაურდება ახალი საკვები ნივთიერებებით, 
– მკვდარი მცენარეული ორგანული მასის
დაშლითა და ეკოსისტემაში დაბრუნებით, 
მუდმივი ბიომასითა და ნივთიერებათა
ბრუნვით. 

ხის ბიომასის და სხვა მცენარეული ორგანული
მასის (კერძოდ, ჰუმუსი, ფოლები, ქერქი, 
ხილი) გატანამ შეიძლება გამოიწვიოს
მჟავიანობის ამაღლების ეფექტი, ისევე როგორც
ეს შეუძლია ატმოსფერულ ნალექებს
რომლებიც შეიცავენ მჟავურ ნაერთებს – SO2, 
NOx– ს, 
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Acidification

Such acidification of the rooted soil may 
have effects on vegetation health, 
vigour and growth as well as on 
vegetation composition (due to 
outcompeting), soil and other ecosystem 
biota, direct and indirect effects on 
water quality and presence of heavy 
metals in the water solution, and their 
effects on freshwater ecosystems, fish 
and drinking water quality. 

დამჟავიანება
მჟავიანობის ასეთი ამაღლება დაფესვიანების
უბანზე, მოახდენს გავლენას მცენარეების
ჯანმრთელობაზე, სიძლიერესა და ზრდაზე, 
ასევე მცენარეულ შემადგენლობაზე
(კონკურენციიდან გამომდინარე), ნიადაგსა და
სხვა ბიოტურ კომპონენტებზე, ექნება
პირდაპირი და ირიბი გავლენა წყლის
ხარისხზე, წყალში მძიმე ლითონების
არსებობასა და მტკნარი წყლის ეკოსისტემებზე, 
თევზებზე და სასმელი წყლის ხარისხზე.
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Eutrophication
In a similar manner, eutrophication of 
soils by inappropriate direct (fertilization) 
or indirect  (atmospheric pollution) input 
of N (and P) may not only cause 
(‘positive’) effects on vegetation growth 
and ecosystem production. 
The resulting ‘excess fertilization’ may 
also have negative effects, by disturbing 
nutrient balances within the plants and 
competitive balances between plants, 
exports (‘emissions’) from the ecosystem 
into the Hydrosphere or Atmosphere, 
often with polluting effects (Nitrates; 
Nitrous Oxide).

ეუტროფიკაცია
ანალოგიური გზით, ნიადაგის ეუტროფიკაციამ
N -ის (და P) შეუსაბამო – პირდაპირი
(სასუქებით) და არაპირდაპირი (ატმოსფერული
დაბინძურებით) დამატებით შეიძლება არა
მხოლოდ გამოიწვიოს (‘დადებითი’) გავლენა
მცენარეულობის ზრდასა და ეკოსისტემის
პროდუქტულობაზე, არამედ ‘გადაჭარბებული
განაყოფიერებით’ შეიძლება ხელიც შეუშალოს
ნივთიერებათა ცვლას და კონკურენციულ
ბალანსს მცენარეებს შორის. 
მოახდინოს "ემისიები" ეკოსისტემიდან
ჰიდროსფეროსა და ატმოსფეროში, ხშირად
დამაბინძურებელი ეფექტით (ნიტრატები, 
აზოტის ოქსიდი).
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Buffer Reactions
In temperate regions with medium to high 
CEC (>>20-50), the buffering capacities of 
soils play an important role for the growth 
and ecosystem stability of the climax 
ecosystem, i.e. Forests. 
The buffering system of a soil brings into 
play buffer substances which subsequently 
act on the soil solution as a balancing 
agent for the plant’s nutrient solution 
uptake through the root tips.

ბუფერული რეაქციები
ზომიერ კლიმატურ რეგიონებში საშუალო–
მაღალი CEC–ით (>>20-50), ნიადაგის
ბუფერულ შესაძლებლობებს მნიშვნელოვანი
როლი აქვს ზრდისათვის და ეკოსისტემის
სტაბილურობისათვის უმაღლეს
ეკოსისტემებში, ანუ ტყეებში. 
ნიადაგის ბუფერულ სისტემას შემოაქვს
პროცესში ბუფერული ნივთიერებები, 
რომლებიც შემდგომში მოქმედებს ნიადაგში, 
როგორც დამაბალანსებელი – მცენარის მიერ
საკვები ნივთიერებების მითვისებაში, ფესვის
ბოლოების მეშვეობით.
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Buffer Reactions...

Top Soil & Soil with Roots pH (CaCl2):

In soil with pH above 5 and above 4.2
Carbonates, Silicates and Cations act 
subsequently as buffer substances until 
they become exhausted due to increasingly 
acidic soil conditions (see above, 
acidification). 

Below pH 4.2, destruction of clay minerals 
and mobilisation of Fe become involved in 
the process of buffering; the dominating 
presence of  Aluminium in the soil solution 
negatively affects tree roots, plant nutrient 
uptake, soils and, due to leaching, 
freshwater biota.  

ბუფერული რეაქციები …

ნიადაგის ზედა ფენისა და ფესვების შემცველი
ნიადაგის pH (CaCl2):

5 -ზე და 4.2ზე მაღალი pH-ის მქონე ნიადაგიში
– კარბონატები, სილიკატები და კათიონები
შემდგომში მოქმედებენ როგორც ბუფერული
ნივთიერებები, სანამ ისინი ამოიწურებიან მჟავე
ნიადაგის პირობების გამო (იხ. ზემოთ, 
მჟავიანობის ამაღლება).

pH 4.2 დონის ქვემოთ, ბუფერიზაციის
პროცესის დროს იშლება თიხის მინერალები, 
მობილიზირდება Fe და ჩაერთვება
ბუფერიზაციის პროცესში; ნიადაგში ალუმინის
დიდი რაოდენობით შემცველობა უარყოფითად
მოქმედებს ხის ფესვებზე, ნივთიერებების
მითვისებაზე, ნიადაგზე და (გამოტუტვით), 
მტკნარი წყლის ბიოტაზე.
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Once exposed to environmental 
conditions of wind, rain and temperature 
changes, geologic material at the earth 
surface becomes subjected to 
weathering, which is understood as the 
physical disintegration and chemical 
decomposition of rocks and earth 
materials in place. 
Dead material of plant and animal 
organisms forms organic debris, which is 
subjected to organic decomposition. 

ნათლად ჩანს, რომ გარემო პირობების - ქარის, 
წვიმისა და ტემპერატურის ცვლილებებიდან
გამომდინარე, გეოლოგიური მასალა დედამიწის
ზედაპირზე ექვემდებარება გამოფიტვას, რაც
გულისხმობს ქანების და მატერიის ფიზიკურ და
ქიმიურ დაშლას.
მცენარეთა და ცხოველთა ორგანიზმების მკვდარი
მასა აყალიბებს ორგანულ ნარჩენებს, რომლებიც
ექვემდებარებიან ორგანულ დაშლას.
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The weathering processes can result in 
the formation of secondary minerals, 
the transformation of primary silicates 
from rock material into clay minerals, 
oxides and hydroxides. 
On the other hand, organic debris 
becomes newly integrated into the soil by 
undergoing processes of humification. 

გამოფიტვის პროცესებმა შეიძლება გამოიწვიოს
მეორადი მინერალების ფორმირება, პირველადი
სილიკატების ტრანსფორმაცია ქანებიდან თიხის
მინერალებად, ოქსიდებად და ჰიდროქსიდებად. 
მეორეს მხრივ, მოხდება ორგანული ნარჩენების
ახლად ინტეგრირება ნიადაგში, მიმდინარე
ჰუმიფიკაციისის პროცესებით.
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Parent material and climate action, 
accompanied by the interaction of 
vegetation but also animals, i.e. man, are 
therefore the main forces behind 
pedogenesis, the development of soils.
As pedogenesis soil forming proceses are 
understood which can be detected/seen 
in the soil profile.

დედაქანის და კლიმატის მოქმედება, რასაც თან
ახლავს მცენარეთა, ასევე ცხოველთა, მათ შორის
ადამიანის ზემოქმედება, წარმოადგენენ
ძირითადი მოქმედ ძალებს პედოგენეზზე
ნიადაგის განვითარებაზე. 
პედოგენეზი, ანუ ნიადაგის ფორმირების
პროცესები, აისახება და შეგვიძლია დავინახოთ
ნიადაგის პროფილში.
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During pedogenesis, which may occur 
e.g. after settlement of a new geological 
layer through volcanic outbreak, mudflow,  
avalanche, flooding, or human (e.g. 
agricultrual) action, but also after the 
retreat of permanent ice caps or water 
bodies, processes of soil transformation 
may occur in place. 
Soil transformation processes include 
weathering, organic decay and other 
physical, chemical and biological 
processes that happen. 

პედოგენეზის განმავლობაში, რომელიც შეიძლება
მოხდეს მაგალითად ახალი გეოლოგიური ფენის
ჩამოყალიბების შემდეგ, ვულკანური
ამოფრქვევის, ღვარცოფის, ზვავის, 
წყალდიდობების, ან ადამიანის (მაგ. სასოფლო
მეურნეობა) ქმედების შედეგად, ასევე
მყინვარული გუმბათის ან წყლის მასების უკან
დახევის პროცესების შედეგად, ხდება ნიადაგის
ტრანსფორმაცია.  
ნიადაგის ტრანსფორმაციის პროცესი მოიცავს
გამოფიტვას, ორგანულ ლპობას და სხვა
ფიზიკურ, ქიმიურ და ბიოლოგიურ პროცესებს..  
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In the humid temperate and sub-
continental zones, weathering of iron 
containing minerals and formation of 
iron-oxides is a principal process of soil 
development resulting in  mostly 
“brownish” soil horizons (B and upper C; 
the A horizon stays black/grey due to the 
dominance of humus substances) which 
occurs after decalcification has come to 
an end at pH <7. 

This process of “browning” is linked to 
the formation of clay particles (clay 
minerals), so that soil texture often 
becomes increasingly ‘loamy’.  

ზომიერად ტენიან და სუბკონტინენტურ ზონებში, 
რკინის შემცველი მინერალების გამოფიტვა და
რკინის ოქსიდების ფორმირება არის ნიადაგის
განვითარების ძირითადი პროცესი, შედეგად
ყალიბდება "მოყავისფრო" ნიადაგის ჰორიზონტები
(B და ზედა C; A ჰორიზონტი რჩება შავი / რუხი
ჰუმუსის სუბსტრატის დომინირების გამო), რაც
ხდება მას შემდეგ რაც დეკალციფიკაცია
დასრულდება pH <7 - თვის. 

ეს "გაყავისფრების" პროცესი უკავშირდება თიხის
ნაწილაკების (თიხის მინერალები) ჩამოყალიბებას, 
ასე რომ ნიადაგის ტექსტურა სულ უფრო თიხიანი
ხდება.
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TRANSLOCATION PROCESSES WITHIN
THE SOIL PROFILE have concrete 
impact on soil profile characteristics, e.g. 
caused by ascending,descending, 
stagnating or eroding action of water, by 
mixture of soil particles by soil animals 
and other impacts (e.g. frost). 

Translocation processes not only reflect 
historic impacts of vegetation cover (and 
use) but may have impacts on soil 
structure and chemistry, and strongly 
influence soil nutrient and water 
availability. 

ტრანსლოკაციის პროცესები ნიადაგის პროფილში
კონკრეტულ გავლენას ახდენს ნიადაგის
პროფილურ მახასიათებლებზე, მაგალითად, 
წყლის აღმასვლის, დაღმასვლის, დაგუბების ან
ეროზიის მოქმედებით გამოწვეული, ასევე
როდესაც ხდება ნიადაგის ნაწილაკების არევა, 
ნიადაგის ცხოველების, ან სხვა ზემოქმედებით
(მაგ: ყინვა ). 

ტრანსლოკაციის პროცესები არა მარტო ასახავს
მცენარეული საფარის ისტორიულ ზეგავლენას
(და გამოყენებას), არამედ შეიძლება ზემოქმედება
მოახდინოს ნიადაგის სტრუქტურასა და ქიმიურ
შემადგენლობაზე და ძლიერი ზეგავლენა
მოახდინოს ნიადაგში საკვები ნივთიერებებისა და
წყლის ხელმისაწვდომობაზე. 
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TRANSLOCATION PROCESSES WITHIN
THE SOIL PROFILE 
Most of these processes can be detected 
though formation of specific soil horizons, as 
indicated by different colours or texture:

• Salts and Carbonates can be 
leached by percolating water into the 
ground water or be accumulated in 
deeper horizons, resulting in ‘leached’ 
upper and ‘enriched’ lower layers with 
corresponding coloring, different from the 
original horizon. 
• Clay particle translocation occurs 
through leaching by percolating water to 
deeper horizons, resulting in ‘clay 
impoverished’ upper and ‘clay-enriched’ 
lower layers with correspondingly different 
texture (clay-bands, clay films) and 
sometimes coloring, different from the 
original horizon.

ტრანსლოკაციის პროცესები ნიადაგის პროფილში
ამ პროცესების უმეტესობის გამოვლენა
შესაძლებელია,  ნიადაგის სპეციფიკური
ჰორიზონტების ფორმირებით, რაც გამიოხატება
სხვადასხვა ფერითა ან ტექსტურით:

• მარილები და კარბონატები შეიძლება
გამოიტუტოს ნიადაგის წყლების გაჟონვით ან
დაგროვდეს ღრმა ჰორიზონტებში , რის
შედეგადაც გამოფიტული ზედა და
"გამდიდრებული" ქვედა ფენების შესაბამისად
შეიფეროს, განსხვავდებით თავდაპირველი
ჰორიზონტებისგან.

• თიხის ნაწილაკების ტრანსლოკაცია ხდება
გამოტუტვით ღრმა ჰორიზონტებში გაჟონილი
წყლის მიერ, რის შედეგადაც "გაღარიბებული
თიხის " ზედა და ”გამდიდრებული თიხის„ 
ქვედა ფენა , შესაბამისად, სხვადასხვა
ტექსტურისაა და ზოგჯერ შეფერილი, 
განსხვავდება თავდაპირველი ჰორიზონტებისგან.
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TRANSLOCATION PROCESSES WITHIN
THE SOIL PROFILE …
Most of these processes can be detected 
though formation of specific soil horizons, as 
indicated by different colours or texture:

• Organic substances are mostly 
translocated under acidic soil conditions 
in the form of colloids or metal-organic 
complexes. This occurs by water 
percolation from the O and A horizons 
into deeper (B”h”) horizons., with 
subsequent symptoms of ‘leaching’ and 
‘accumulation’.

• Si-, Al-, Fe- Mn- compounds can 
be translocated under specific  chemical 
(i.e. pH) and environmental (climate) 
conditions. In humid temperate climates 
(iron and manganese) translocation is the 
dominant process, resulting in signs of 
‘leached’ upper and darkbrown to black 
coloured deeper soil horizons.

ტრანსლოკაციის პროცესები ნიადაგის პროფილში
ამ პროცესების უმეტესობის გამოვლენა
შესაძლებელია,  ნიადაგის სპეციფიკური
ჰორიზონტების ფორმირებით, რაც გამიოხატება
სხვადასხვა ფერითა ან ტექსტურით :

• ორგანული ნივთიერებები მჟავე ნიადაგის
პირობებში ძირითადად გადაინაცვლებს
კოლოიდების ფორმებში ან მეტალურ-ორგანულ
კომპლექსებში.  ეს ხდება გაჟონილი წყლის მიერ
O და A  ჰორიზონტებიდან,   ღრმა (B "h") 
ჰორიზონტებში, "გამოტუტვის" და "დაგროვების"  
შემდგომი სიმპტომებით.

• Si-, Al-, Fe- Mn- ნაერთებმა კონკრეტული
ქიმიური (ანუ pH) და გარემოს პირობების
გავლენით შეიძლება ტრანსლოკაცია განიცადონ.  
ზომიერად ტენიან კლიმატურ პირობებში
(რკინის და მანგანუმის) ტრანსლოკაცია არის
დომინანტური პროცესი, რის შედეგადაც
"გამოტუტვის" ნიშნები მეტია ზედა ფენებში და
მუქი ყავისფერიდან შავ ფერში გადადის
ნიადაგის ღრმა ჰორიზონტები.
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•SOIL TURBATION, the mixture of soil 
material, occurs in three different forms (i) 
as bioturbation caused mainly by soil 
animals or humans (ii) as hydroturbation
through action of water under changing 
temperatures or as (iii) cryoturbation
due to the action of ice
•SOIL SURFACE TRANSLOCATION 
processes occur due to wind, water or 
geogenic transport of soil material at the 
earth surface, resulting in loss or gain of 
soil material at the sites. This includes the 
process of loess transport and formation, 
soil creeping, earth and debris flow.  

ნიადაგის Turbation, ნიადაგის მასების არევა, 
ხდება სამი სხვადასხვა ფორმით (i) bioturbation  
გამოწვეული ძირითადად ნიადაგის ცხოველებით
ან (ii) hydroturbation წყლის ქვეშ ტემპერატურის
ცვლილების ზემოქმედებით ან (iii) cryoturbation   
ყინულის მოქმედებით.

ნიადაგის ზედაპირის ტრანსლოკაციის პროცესები
ხდება ქარის, წყლის ან ნიადაგის მასალის
გეოგენური ტრანსპორტირებით დედამიწის
ზედაპირზე, რის შედეგადაც იკარგება ან
მატულობს ნიადაგის მასა ადგილმდებარეობების
მიხედვით. ეს გულისხმობს ნიადაგში მცოცავი
ნარჩენების ნაკადის ტრანსპორტირების და
ფორმირების პროცესს.
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• WATERLOGGING or GLEYZATION
symptoms as found in soils indicate the 
condition of a permanent or seasonally 
water saturation of soil horizons, hence 
reflecting an anaerobic soil environment 
in these strata. 
•Soil texture or permanent ingress of 
water or a water table, as well as water-
impenetrable soil horizons due to 
compaction or clay accumulation are the 
main causes. 

დაჭაობების ან GLEYZATION სიმპტომები,
აჩვენებს ნიადაგის წყლით გაჯერების მუდმივ
თუ სეზონურ მაჩვენებლებს, აქედან გამომდინარე
ასახავს ანაერობული ნიადაგის გარემოს. 

ნიადაგის ტექსტურა ან წყლის მუდმივი დინება, 
ისევე როგორც წყალგაუვალი ფენები, ნიადაგის
ჰორიზონტის დატკეპნის ან თიხის დაგროვების
ძირითადი მიზეზებია.
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• WATERLOGGING encourages the 
reduction of Fe (but also Mn and S) 
compounds by microorganisms and often 
causes the presence of grey and rust 
colours in form of a patchwork
Pseudogley – in its initial form with 
temporal restriction of soil aeration [S-
symbol for standing water]
Stagnogley / Gley in its developed form 
with more permanent water tables [G-
symbol for groundwater]  

დაჭაობება ამცირებს Fe - ს (ასევე Mn და S)
ნაერთებს, მიკროორგანიზმების მეშვეობით და
ხშირად იწვევს ნაცრისფრად და ჟანგისფერად
შეფერვას.
Pseudogley - დროებით შეზღუდულია
ნიადაგის აერაცია. [S- უძრავი წყლის სიმბოლო] 

Stagnogley / Gley მისი განვითარებული ფორმა
შეიცავს უფრო მუდმივ წყალს (water tables) [G-
მიწისქვეშა წყლის სიმბოლო].
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PODZOLIZATION characterizes an 
advanced stage of leaching, where iron 
and aluminium compounds, humus and 
clay minerals are leached from the 
surface soil horizons -and accompanied 
by strong acidification of these horizons-, 
and transported as organic leachates and 
partially deposited in lower B horizons at 
somewhat higher pH. 

PODZOLIZATION ახასიათებს გამოტუტვას, სადაც
რკინის და ალუმინის ნაერთები, ჰუმუსი და
თიხის მინერალები, რომლებიც გამოტუტულია
ნიადაგის ზედაპირიდან და ტრანსპორტირდება
როგორც ორგანული გამოტუტვა და ნაწილობრივ
ინახება ქვედა B ჰორიზონტზე გარკვეულწილად
უფრო მაღალი pH -ზე. 
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PODZOLIZATION occurs in acidic soils 
and can be identified by top organic 
layers with symptoms of low 
decomposition rates of organic matter 
(mor or raw humus) and regular to strong 
leaching sysmptoms in the lower A 
horizon (Ae or E) and accumulation 
processes of ‘sesquioxide’ or ‘humic ‘ 
leachates in the B horizon (Bs or Bh / 
Bsh).

PODZOLIZATION ხდება მჟავე ნიადაგებზე და
შეიძლება გამოვლენილ იქნას ზედა ორგანულ
ფენებზე,  ორგანული ნივთიერებების
შენელებული დაშლის სიმპტომებით (ნედლი
ჰუმუსი) და რეგულარულად ძლიერი
გამოტუტვის სიმპტომებით ქვედა A 
ჰორიზონტზე (Ae ან E), ან აკუმულირების
პროცესებით ”sesquioxide” ან " humic” B 
ჰორიზონტზე (Bs or Bh / Bsh).
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Long-lasting PODZOLIZATION
processes result in the development of 
very acidic and nutrient-poor Podsol 
(Spodosol) soils. Podsolic or Podsol soils 
are typical for cold, humid climates, and 
soils of the temperate zone subject to 
long-lasting biomass export or other 
causes of soil acidification.

ხანგრძლივი PODZOLIZATION პროცესი იწვევს
მაღალი მჟავიანობის და საკვები ნივთიერებებით
ღარიბი ნიადაგის განვითარებას. ასეთი ნიადაგი
ტიპიურია ცივი, ნესტიანი კლიმატისთვის, და
ზომიერი კლიმატისთვის თუკი ხდება ბიომასის
ხანგრძლივი ექსპორტი.
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Plant growth and vegetation development 
is best adapted to intermediate conditions 
of nutrient supply, based on a mixture 
between rocks and minerals from 
different origin.
A steady nutrient supply is provided by 
weathering of minerals and clay minerals 
& ion exchange within and between soil 
and roots via the ‘soil solution’.
Properties of the soil forming parent 
material depend on the ROCKS and their 
constituting MINERALS, from which a 
soil’s ‘parent material’ developed.
These can be (i) igneous rocks (ii) 
metamorphic (transformed) rocks, or (iii) 
sedimentary rocks.

მცენარეთა ზრდა და განვითარება საუკეთესოდ
ადაპტირებულია საშუალო რაოდენობის საკვები
ნივთიერებების შემცველობასთან, რაც
განსხვავებული წარმოშობის ქანებისა და
მინერალების ნაზავზეა დაფუძნებული.
საკვები ნივთიერებების მუდმივი მარაგი
მინერალების გამოფიტვის, და თიხიანი
მინერალების და იონების მიმოცვლის შედეგია
ნიადაგსა და ფესვებს შორის.
ნიადაგის მაფორმირებელი დედაქანი აგებულია
ქანებისა და იმ მინერალებისგან რომლებსაც
ისინი შეიცავენ
ეს შეიძლება იყოს: (i) მაგმური ქანები (ii) 
მეტამორფული (ტრანსფორმირებული) ქანები ან
(iii) დანალექი ქანები.
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Origin and supply of nutrients in the soil: 
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Influence of soil – pH on nutrient availability for plants: 
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Especially on soils solely developed form 
originally  acidic rock material or, 
alternatively, ultrabasic rock material, 
soil nutrient supply is often unbalanced 
and/or restricted:

Such soils where - due to its mineral 
constitution - a steady nutrient supply with 
specific elements (e.g. P, K, Ca, Mg …) 
from weathering is restricted, full nutrient 
availability and vegetation growth can 
only be achieved: 
-by the ecosystem itself, through long-
term accumulation of nutrients in (eg
moist tropical lowland forests) 
or
-through external inputs (naturally: from 
the air; artificially: from fertilizers & air 
pollutants).

განსაკუთრებით იმ ნიადაგებში რომლებიც
მხოლოდ ორგანული მჟავური ქანებისგან ან, 
ულტრაფუძე ქანებისგან განვითარდა, 
საკვები ნივთიერებების შემცველობა ხშირად
დაუბალანსებელი ან შეზღუდულია:

ისეთ ნიადაგში სადაც, მინერალების
შემადგენლობიდან გამომდინარე, საკვებ
ნივთიერებათა მუდმივი მარაგი, გამოფიტვით
მიღებული სპეციფიკური ელემენტებით (მაგ. P, 
K, Ca, Mg …) შეზღუდულია, სრული წვდომა
საკვებ ნივთიერებებთან და მცენარეულობის
ზრდა მიიღწევა : 
-თვით ეკოსისტემის მიერ, საკვები
ნივთიერებების ხანგრძლივი აკუმულაციის
შედეგად
ან
-გარედან შევსებით (ბუნებრივად: ჰაერიდან; 
ხელოვნურად: სასუქებით და ჰაერის
დამაბინძურებლებით).
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Finally, it is … 
i) the composition of the soil solution in nutrients 
from geogenic origin, i.e. mineral weathering, 
and provided by ion exchange from the interior 
and exterior surfaces of the clay minerals, 
ii) the presence of other required nutrients from 
mostly biogenic origin (NO3

- , NH4
+) in the soil 

solution,
iii) the ecosystem-internal cycling, retention and 
release of nutrients, as well as natural or man-
made inputs from outside and 
iv) possibly restricting factors such as poor soil 
aeration, soil acidity, poisoning or lack of water
… which decide about the growth potential 
of an ecosystem in a specific climate.
This potential can be approximated through site 
appraisal of the ecosystem state and soil 
analysis.

და ბოლოს… 
i) ნიადაგის ხსნარის შემადგენლობა
გეოგენური წარმომავლობის ნივთიერებებით, 
მაგ, მინერალების გამოფიტვა, და მიღებული
იონების გაცვლა გარეთა და შიდა ფენებს
შორის თიხიან მინერალებში
ii) ნიადაგის ხსნარში სხვა საჭირო
ნივთიერებების არესებობა , უმეტესად
ბიოგენური წარმოშობის (NO3

- , NH4
+),

iii) ეკოსისტემის ციკლი, საკვები
ნივთიერებების შენახვა და გამოყოფა, როგორც
ბუნებრივი ისე ხელოვნური ზემოქმედება და
iv) შემზღუდველი ფაქტორები როგორიცაა
ნიადაგის აერაცია, მჟავიანობა, ტოქსიკურობა
ან წყლის სინაკლებე
… რომლებიც განაპირობებენ ეკოსისტემის
ზრდის პოტენციალს მოცემულ კლიმატში
პოტენციალი შეიძლება დაახლოებით
გამოითვალოს ადგილის შეფასებითდა
ნიადაგის ანალიზით.
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Nutrient deficiencies and symptoms in trees: 
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Nutrient deficienciy levels for conifers and broadleaved trees: 
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