
Хөрсний өнгөн үеийн шинж тэмдэгХөрсний өнгөн үеийн шинж тэмдэг

1 Ө й б й1. Өнгөн хөрсний төлөв байдал 
2. Ургамлан бүрхэвчийн ус барих ба ус салхины хүчнээс хөрс хамгаалах зэрэглэл 
3. Хөрсний элэгдэл эвдрэлийн зэрэглэл

(Онол ухагдахуун: Газрын доройтолын чухал үзүүлэлт бол өнгөн хөрсний үзүүлэлтүүд юм. Хөрсийг 
элэгдэл эвдрэлээс хамгаалах мөн тохиромжтой арга хэмжээ авхад хөрсний элэгдэл эвдрэлийн 
зэрэглэлийг мэдэх нь чухал ач холбогдолтой. Хөрс доройтсоноор өнгө цайрах, идэгдэж устах, 
доод үе нь ил гарах, бодисийг шингээх, өөртөө шүүж барих, хорт бодис саармагжуулах г.м. Үржил 
шим болон экологийн чадвараа алддаг болно)



Өнгөн хөрсний төлөв байдал, ангилал тодорхойлолт
S Бүтэцгүй сул асгарсан хөрс

So Өөр өнгөн хөрсөн дээр дарж хуримтлагдсан бүтэцгүй сул хөрс. р р д р д р ур д ү ц ү у р

SA Хөрсний өнгөн хэсэг үрлэн бүтэц үүсгэсэн, борооны дараа бүтцээ алдахгүй

WP Физик юмуу биологийн сул хөгжил, хэврэг бүтэцтэй өнгөн хөрс бөгөөд ширүүн бороонд амархан
эвдэрнэ. Хөрсний өрөмтсөн хэсгийг ховхолж харахад цианабактерийн утаслаг зүйл бага эсвэл 
байхгүй байдаг

RM Хөсрний өнгөн хэсэг чулуугаар хучигдаж хамгаалагдсан (ихэвчлэн том чулуугаар) хөрс. Цаашид 
салхиар хөрс хийсэх аюул багатай.

SP Маш хатуу гадаргуу үүсгэсэн, хөрс хагарсан, том томоор хавтгайдаа ховхордог, ус нэвтрүүлэхSP Маш хатуу гадаргуу үүсгэсэн, хөрс хагарсан, том томоор хавтгайдаа ховхордог, ус нэвтрүүлэх
чадвар муу,биологийн идэвхи султай.

CEM Хөрсний өнгөн хэсэг нь усаар угаагдсан юмуу салхиар хийссэн. цемент шиг хатуу хөрс нь гарч
ирсэн, ус нэвтрүүлэх чадваргүй.

SC Давсархаг цайрсан хөрс давсны талстууд бий болсон Магадгүй биологийн идэвхит элементтэйSC Давсархаг цайрсан хөрс, давсны талстууд бий болсон. Магадгүй биологийн идэвхит элементтэй.

PDB Доод ургамлаар энд тэндээ хучигдсан, гадаргийн сул дорой төлөв байдал. ологийн гадаргуу 
цианабактераар бүрхэгдсэн бага зэрэг бараан, хаг, замаг, хөвд агуулсан.

SDB Биологийн идэвхит элементүүд сайн хөгжсөн, цианобактер ихтэй, ерөнхийдөө бараан өнгөтэйд үүд , ц р , р д р
болсон, бусад хаг, хөвд үүссэн

CB Замаг ихтэй хаг байхгүй, хуурайдаа хуйларсан хатаж хийсэхдээ амархан1.

EP Хөрсний өнгөн хэсэг ус, салхиар элэгдэж жижиг чулуулгууд үлдсэн, чулуунууд нь хурц ирмэгтэй. 
Э бЭдгээр нь ус, салхиар элэгдэх нь бага.

DP Хөрсний өнгөн хэсэг олон зуун жил мөлгөр чулуугаар битүү хучигдаж  хуяаглагдсан гадарга 

D Хөрсний өнгөн хэсэгийн хучисан хагас ба бүтэн задарсан органик үлдэгдэл



S = Бүтэцгүй сул асгарсан хөрс эсвэл
So = Өөр өнгөн хөрсөн дээр дарж хуримтлагдсан бүтэцгүй сул хөрс. 



SA Х й б б б йSA = Хөрсний өнгөн хэсэг үрлэн бүтэц үүсгэсэн, борооны дараа бүтцээ алдахгүй



WP = Физик юмуу биологийн сул хөгжил,WP  Физик юмуу биологийн сул хөгжил, 
хэврэг бүтэцтэй өнгөн хөрс бөгөөд 
ширүүн бороонд амархан эвдэрнэ. 
Хөрсний өрөмтсөн хэсгийг ховхолж

б й йхарахад цианабактерийн утаслаг зүйл
бага эсвэл байхгүй байдаг. 



RM = Хөсрний өнгөн хэсэг чулуугаар хучигдаж хамгаалагдсан (ихэвчлэн том 
чулуугаар) хөрс. Цаашид салхиар хөрс хийсэх аюул багатай.



SP = Маш хатуу гадаргуу үүсгэсэн, хөрс хагарсан, том томоор хавтгайдаа 
ховхордог, ус нэвтрүүлэх чадвар муу,биологийн идэвхи султай.



CEM = Хөрсний өнгөн хэсэг нь усаар
угаагдсан, салхиар хийссэн. В үе ба эх 
чулуулаг нь ил гарсан маш хатуурсан, 
хялбар уусах давс ихтэй, ус нэвтрүүлэх
чадваргүйчадваргүй.



SC = Хөрсий өнгөн хэсэгт давс  хуримтлал
цайрсан хөрс, давстай хужирт хөрс. 
Магадгүй биологийн идэвхит
элементтэй



PDB = Доод ургамлаар энд тэндээ 
хучигдсан, гадаргийн сул дорой 
төлөв байдал. ологийн гадаргуу 
цианабактераар бүрхэгдсэн багацианабактераар бүрхэгдсэн бага
зэрэг бараан, хаг, замаг, хөвд
агуулсан.



Moss
Lichens

Cyanobacteria & Lichens

SDB = Доод ургамлаар нэлэнхүй 
хучигдсан гадаргийн тогтвортой төлөв 
байдал Цианобактер ихтэйбайдал. Цианобактер ихтэй, 
ерөнхийдөө бараан өнгөтэй болсон, 
бусад хаг, хөвд үүссэн



SDB = Биологийн идэвхит элементүүд 
сайн хөгжсөн, цианобактер ихтэй, , ц р ,
ерөнхийдөө бараан өнгөтэй болсон, 
бусад хаг, хөвд үүссэн



CB = Замаг ихтэй хаг байхгүй, хуурайдаа хуйларсан сул шороон хучлагатай газар.  
Хуурай үед хатаж хийсэхдээ амархан



EP = Хөрсний өнгөн хэсэг ус, салхиар
элэгдэж жижиг чулуулгууд үлдсэнэлэгдэж жижиг чулуулгууд үлдсэн, 
чулуунууд нь хурц ирмэгтэй. Эдгээр
нь ус, салхиар элэгдэх нь бага.



DP = Хөрсний өнгөн хэсэг олон зуун жил 
мөлгөр чулуугаар битүү хучигдаж  
хуяаглагдсан гадаргахуяаглагдсан гадарга 



D = Хөрсний өнгөн хэсэгийг хучисан
хагас ба бүтэн задарсан органик 
үлдэгдэл



Ургамлан бүрхэвчийн ус барих ба ус салхины хүчнээс хөрс хамгаалах зэрэглэл
20 x 20 м судалгааны талбарт

1. Ургамал өтгөн шигүү хоорондоо нийлсэн халцгай газарын үргэлжлэх хэмжээ 30 см-ээс бага байна.

2. Олон наст ургамлын суурь хоорондоо ойрхон, халцгай газрын үргэлжлэх хэмжээ 30-смээс бага, 
ургамал хоорондуур ус урсах нь хязгаарлагдмал

3. Олон наст ургамлын суурь өөр хоорондоо салсан, халцгай газар нь уртаашаа сунаж үргэлжилсэн 
боловч талбайдаа хаагдаж таслагдана, иймээс ус тууштай урсах боломжгүй, тодорхой ус нь шингэдэг. 

4. Олон наст ургамлын суурь өөр хоорондоо алслагдсан байна, халцгай газар нь уртаашаа сунаж 
үргэлжилэн тухайн талбайгаасаа нэвт гарна. Тунадасны ус хөрсөнд бүрэн нэвтэрч амжихгүйн улмаас 
гадаргийн урсац үүсгэж талбайгаас гарна.

5. Халцгай газар талбайдаа холбогдон үргэлжлэхдээ олон наст ургамлын сууриар хааяа хоорондоо
тусгаарлагдана. Тунадасны ус хөрсөнд бүрэн нэвтэрч амжихгүйн улмаас бүх чиглэлдээ ус урсан гарна
мөн хөрс салхиар хийснэ.мөн хөрс салхиар хийснэ. 

6. Халцгай газар өөр хоорондоо нэлэнхүйдээ холбогдон үргэлжлэнэ. Олон наст ургамлын суурь энд 
тэндгүй үзэгдэнэ заримдаа бүр ургамалгүй болно.



Source: Reitkerk et.al.  2004. Science 305: 1926

1. Ургамал өтгөн шигүү хоорондоо нийлсэн халцгай газарын тойрогийн хэмжээ 30 см-ээс бага байна.



Source: Reitkerk et.al.  2004. Science 305: 1926

2. Олон наст ургамлын суурь хоорондоо ойрхон, халцгай газрын үргэлжлэх хэмжээ 30-смээс бага, 
ургамал хоорондуур ус урсах нь хязгаарлагдмал 



Source: Reitkerk et.al.  2004. Science 305: 1926

3. Олон наст ургамлын суурь өөр хоорондоо салсан, халцгай газар нь уртаашаа сунаж үргэлжилсэн 
боловч талбайдаа хаагдаж таслагдана, иймээс ус тууштай урсах боломжгүй, тодорхой ус нь
шингэдэг



Source: Reitkerk et.al.  2004. Science 305: 1926

4. Олон наст ургамлын суурь өөр хоорондоо алслагдсан байна, халцгай газар нь уртаашаа сунаж 
үргэлжилэн тухайн талбайгаасаа нэвт гарна. Тунадасны ус хөрсөнд бүрэн нэвтэрч амжихгүйн 
улмаас гадаргийн урсац үүсгэж талбайгаас гарна.



Source: Reitkerk et.al.  2004. Science 305: 1926

5. Халцгай газар талбайдаа холбогдон үргэлжлэхдээ олон наст ургамлын сууриар хааяа хоорондоо
тусгаарлагдана. Тунадасны ус хөрсөнд бүрэн нэвтэрч амжихгүйн улмаас бүх чиглэлдээ ус урсан 
гарна мөн хөрс салхиар хийснэ. 



6. Халцгай газар өөр хоорондоо нэлэнхүйдээ холбогдон үргэлжлэнэ. Олон наст ургамлын суурь 
энд тэндгүй үзэгдэнэ заримдаа бүр ургамалгүй болно. 



Хөрсний элэгдэл эвдрэлийн зэрэглэл, 20 x 20 м судалгааны талбарт
0. Маш тогтвортой, элэгдэж эвдрээгүй хөрс.

1. Хөрсний сул зэрэглэлийн элэгдэл эвдрэл. Харахад хөрсний А үе нимгэрээгүй байна. Бага зэргийн хөрсний хөдөлгөөн ургамал ба 
тогтвортой өнгөн хөрсний хоорондын зайнд ажиглагдана. Шинж тэмдэгүүд: усны урсгалын ул мөр, хагдны хөдөлгөөн ажиглагдах нь маш р р р үү у ур у р
нимгэн өнгөн хөрс бага зэргийн хөдөлгөөнд орсоныг илтгэнэ, өнгөн хэсэгт нимгэн хурдас тогтсон (салхи эсвэл усаар)

2. Хөрсний толбон сулаас дунд зэрэг элэгдэл эвдрэл. Хөрсний А үе зарим газартаа ургамал ба тогтвортой хөрсний хооронд нимгэрсэн. 
Хуримтлагдсан седимент өөр газраас эсвэл судалгааны талбараас үүсэлтэй байж болно. Шинж тэмдэгүүд: ургамлын үндэсний дээд 
хэсэг ил гарсан, чулуун дээрх хөрсний элэгдлийн мөр харагдах (чулуун дээрх хөрсөнд хамгаалагдсан байсан ба нар салхинд өнгөө 

2 б й й ) б б йалдсан 2 талбайн өнгөний ялгаа), усны урсгалын ул мөр, хагдны хөдөлгөөн маш бага хуримтлал үүссэн байх. 

3. Хөрсний дунд зэрэгийн элэгдэл эвдрэл 

a. Хөрсний дунд зэрэг элэгдэл. Харахад мэдэгдэхүйц хөрсний А үе нимгэрсэн болон хэсэг хэсэг тогтвортой ба ургамлан бүрхэцтэй хөрс. 
Седиментийн хуримтлал (элсэн хучлагаар дарагдсан) хэсэг хэсэгээр явагдсан ч байж болно явагдаагүй ч байж болно. Хуримтлагдсан 
седимент өөр газраас эсвэл судалгааны талбараас үүсэлтэй байж болно. Хөрсний элэгдэлын шинж тэмдэгүүд: хөрс элэгдэж ургамлын у у
үндэс ил гарсан, чулуун дээрх хөрсний элэгдлийн мөр харагдах (чулуун дээрх хөрсөнд хамгаалагдсан байсан ба нар салхинд өнгөө 
алдсан 2 талбайн өнгөний ялгаа), өнгөн хөрсний элэгдлээс үлдсэн хайрга чулуун үлдэгдэл, ус урссан ховил ба гуу жалга үүссэн. Мөн
хуримтлал үүссэн байж болно. 

b. Хөрсний дунд зэрэгийн хуримтлал. Нилэнхүйд нь нимгэн эсвэл хэсэг хэсэгт нь седиментийн хуримтлал үүссэн, Хуримтлагдсан 
седимент өөр газраас эсвэл судалгааны талбараас үүсэлтэй байж болно.  Судалгааны талбарт  хөрсний А үеийн элэгдэл харахад 

й Х й б й ( 10 б й) бмэдэгдэхгүй.  Хөрсний хуримтлалын шинж тэмдэгүүд: элсэн хуримтлалууд үүссэн байх (ихэвчлэн 10 см бага өндөртэй), ургамал ба 
чулуунууд хурдасаар хагас дарагдсан байх, нимгэн нилэнхүйдүү үргэлжилсэн биш хуримтлал 

4.  Хөрсний хүчтэй элэгдэл ба зузаан хуримтлал. Их хэмжээний хөрсний талхагдал ба хуримтлал үүссэн үед судалгааний талбарт доорх 
тодорхойлолтуудын аль нэгийг сонгох ёстой.  Энэ Ангилалд дараах шинж тэмдэгүүд илэрнэ: Элэгдэл хуримтлалын огцом өнцөгүүд 
үүссэн байх, илэрхий ургамлын үндэс гарсан байх, ховил ба гуу жалга, салхиар үрэгдсэн элэгдсэн шинж тэмдэгүүд, зузаан хуримтлал 
мөн дарагдсан ургамал зэрэг болномөн дарагдсан ургамал зэрэг болно. 

a. Хөрсний өнгөн үе давхрага элэгдэж доод үе давхрага нь гарсан хөрс (бага зэргийн хуримтлалтай).  илэрхий ургамлын үндэс ил гарсан
байх ба ихэвчлэн ургамал нь гандасан эсвэл үхсэн, ховил ба гуу жалгаар хөрсний доод үеүүд ил гарсан байх. Ихэвчлэн энэ нь усний 
процесстой хамааралтай байдаг.

b. Хөрсний өнгөн үе давхрага элэгдэж доод үе давхрага нь гарсан ба хэсэг хэсэг газар хуримтлалтай хөрс . Дээрхийн адил илэрхий 
б й б б й б йургамлын үндэс ил гарсан байх ба хэвчлэн ургамал нь гандасан эсвэл үхсэн, ховил ба гуу жалгаар хөрсний доод үеүүд ил гарсан байх

болон хэсэг хэсэг газар хуримтлал үүсэж элэгдсэн талбайнуудтайгаа холилдсон байна. Ихэвчлэн энэ нь усний ба салхиний 
процессуудтай хамааралтай байдаг.

c. Их хэмжээний седиментийн хуримтлал. седиментийн хуримтлал судалгааны талбарт нилэнхүйд нь тархсан, чулуу болон ургамал 
дарагдаж, жижиг жижиг манхан үүссэн байдаг. Магадгүй ухаж үзэхгүйгээр нотлоход хэцүү. Седиментийн үүсэл гарал нь судалгааны 
талбараас өөр газар байна Магадгүй ховил харагдана Ихэвчлэн энэ нь усний ба салхиний процессуудтай хамааралтай байдаг



0. Маш тогтвортой, элэгдэж эвдрээгүй хөрс.



1. Хөрсний сул зэрэглэлийн элэгдэл эвдрэл. Харахад хөрсний А үе нимгэрээгүй байна. Бага 
зэргийн хөрсний хөдөлгөөн ургамал ба тогтвортой өнгөн хөрсний хоорондын зайнд ажиглагданазэргийн хөрсний хөдөлгөөн ургамал ба тогтвортой өнгөн хөрсний хоорондын зайнд ажиглагдана. 
Шинж тэмдэгүүд: усны урсгалын ул мөр, хагдны хөдөлгөөн ажиглагдах нь маш нимгэн өнгөн хөрс 
бага зэргийн хөдөлгөөнд орсоныг илтгэнэ, өнгөн хэсэгт нимгэн хурдас тогтсон (салхи эсвэл усаар)



2. Хөрсний толбон сулаас дунд зэрэгийн элэгдэл эвдрэл. Хөрсний А үе зарим газартаа ургамал ба 
тогтвортой хөрсний хооронд нимгэрсэн. Хуримтлагдсан седимент өөр газраас эсвэл судалгааны 
талбараас үүсэлтэй байж болно Шинж тэмдэгүүд: ургамлын үндэсний дээд хэсэг ил гарсан чулуунталбараас үүсэлтэй байж болно. Шинж тэмдэгүүд: ургамлын үндэсний дээд хэсэг ил гарсан, чулуун 
дээрх хөрсний элэгдлийн мөр харагдах (чулуун дээрх хөрсөнд хамгаалагдсан байсан ба нар салхинд 
өнгөө алдсан 2 талбайн өнгөний ялгаа), усны урсгалын ул мөр, хагдны хөдөлгөөн маш бага хуримтлал 
үүссэн байх. 



3a. Хөрсний дунд зэрэгийн элэгдэл. Харахад мэдэгдэхүйц хөрсний А үе нимгэрсэн болон хэсэг 
хэсэг тогтвортой ба ургамлан бүрхэцтэй хөрс. Седиментийн хуримтлал судалгааны талбарт хэсэг 
хэсэгээр явагдсан ч байж болно явагдаагүй ч байж болно. Хуримтлагдсан седимент өөр газраас эсвэл 
судалгааны талбараас үүсэлтэй байж болно Хөрсний элэгдэлын шинж тэмдэгүүд: хөрс элэгдэжсудалгааны талбараас үүсэлтэй байж болно. Хөрсний элэгдэлын шинж тэмдэгүүд: хөрс элэгдэж 
ургамлын үндэс ил гарсан, чулуун дээрх хөрсний элэгдлийн мөр харагдах (чулуун дээрх хөрсөнд 
хамгаалагдсан байсан ба нар салхинд өнгөө алдсан 2 талбайн өнгөний ялгаа), өнгөн хөрсний 
элэгдлээс үлдсэн хайрга чулуун үлдэгдэл, ус урссан ховил ба гуу жалга үүссэн. Мөн хуримтлал үүссэн 
байж болно. 



3b. Хөрсний дунд зэрэгийн хуримтлал судалгааны талбарт. Судалгааны талбарт нилэнхүйд нь 
нимгэн эсвэл хэсэг хэсэгт нь седиментийн хуримтлал үүссэн, Хуримтлагдсан седимент өөр газраас 
эсвэл судалгааны талбараас үүсэлтэй байж болно Судалгааны талбарт хөрсний А үеийн элэгдэлэсвэл судалгааны талбараас үүсэлтэй байж болно.  Судалгааны талбарт  хөрсний А үеийн элэгдэл 
харахад мэдэгдэхгүй.  Хөрсний хуримтлалын шинж тэмдэгүүд: судалгааны талбайд элсэн 
хуримтлалууд үүссэн байх (ихэвчлэн 10 см бага өндөртэй), ургамал ба чулуунууд хурдасаар хагас 
дарагдсан байх, нимгэн нилэнхүйдүү үргэлжилсэн биш хуримтлал 



4.  Хөрсний хүчтэй элэгдэл ба зузаан хуримтлал. Их хэмжээний хөрсний талхагдал ба 
Хуримтлал үүссэн үед судалгааний талбарт доорх тодорхойлолтуудын аль нэгийг сонгох ёстой. 
Энэ ангилалд дараах шинж тэмдэгүүд илэрнэ: Элэгдэл хуримтлалын огцом өнцөгүүд үүссэн 
байх, илэрхий ургамлын үндэс гарсан байх, ховил ба гуу жалга, салхиар үрэгдсэн элэгдсэн 

э э з заа р а ө ара са р а а зэрэ бо ошинж тэмдэгүүд, зузаан хуримтлал мөн дарагдсан ургамал зэрэг болно. 

4a. Хөрсний өнгөн үе давхрага элэгдэж доод үе давхрага нь гарсан хөрс (бага зэргийн хуримтлалтай).  
илэрхий ургамлын үндэс ил гарсан байх ба ихэвчлэн ургамал нь гандасан эсвэл үхсэн, ховил ба гуу 
жалгаар хөрсний доод үеүүд ил гарсан байх. Ихэвчлэн энэ нь усний процесстой хамааралтай байдаг.



4b. Хөрсний өнгөн үе давхрага элэгдэж доод үе давхрага нь гарсан ба хэсэг хэсэг газар р ү д р д д д ү д р р р
хуримтлалтай хөрс . Дээрхийн адил илэрхий ургамлын үндэс ил гарсан байх ба ихэвчлэн ургамал нь 
гандасан эсвэл үхсэн, ховил ба гуу жалгаар хөрсний доод үеүүд ил гарсан байх болон хэсэг хэсэг 
газар хуримтлал үүсэж элэгдсэн талбайнуудтайгаа холилдсон байна. Ихэвчлэн энэ нь усний ба 
салхиний процессуудтай хамаатай байдаг.



4c. Их хэмжээний седиментийн хуримтлал. седиментийн хуримтлал судалгааны талбарт д ур д ур уд р
нилэнхүйд нь тархсан, чулуу болон ургамал дарагдаж, жижиг жижиг манхан үүссэн байдаг. Магадгүй 
ухаж үзэхгүйгээр нотлоход хэцүү. Седиментийн үүсэл гарал нь судалгааны талбараас өөр газар 
байна. Магадгүй ховил харагдана.  Ихэвчлэн энэ нь усний ба салхиний процессуудтай хамааралтай 
байдаг. 


