
Хөрсний судалгаа  

МОР2 төсөл 2013 оны зуны хээрийн судалгаа 



Хөрсний судалгаанд ашиглагдах багаж 

 Sharpshooter 

 Hori-Hori хутга 

 Шигшүүр-хайрга чулууг 
салгах 

 Хүчлийн дусаагууртай 
сав 

 Хөрсний механик 
бүрэлдхүүн шавар 
тодорхойлох гурвалжин 
схем 

 Хөрсний өнгө 
тодорхойлох бичиг 

 

 

 



Хөрсний зүсэлтийн судалгаа нь: 

1) Тухайн байгаль цаг уурын бүс нутгуудад ямар төрлийн 
ургамлууд хэрхэн ургах боломжтойг тогтоох 

2)  Хөрс ямар төлөв байдалд байгааг хөрсний судалгааны 
шинжлэгдхүүнүүдээр тогтоох (тухайн бэлчээр нутгийн 
менежментийн түүхийн талаар мэдээллийг хөрсний 
нягтшлын судалгаанаас харж болно) 

3) Хөрс алдагдаж байна уу хуримтлагдаж байна уу гэдгийг 
тогтоох боломжтой ингэснээр бэлчээрийн төлөв 
байдлын доройтол, түүний сэргэн хөгжих чадавхийг 
тогтоох 

4) Зүсэлтийг үед цуглуулсан хөрсний дээжний физик, 
химийн шинжилгээ нь тухайн судалгааны цэгт явагдаж 
байгаа экологийн үйл явц, менежмент болон байгалийн 
үзэгдэл үйл явцын болон ургамалжлын талаар маш их 
мэдээлэл өгдөг 

 

Хөрсний зүсэлтийг хэрхэн хийх 

 



Хөрсний судалгааны үйл явц 

1. Зүсэлт хийх 

2. Үеүүдийг тогтоох 

3. Хөрсний бүтэц, хэмжээг тогтоох (судалгааны 
хүснэгтийн багана 8,9,10) 

4. Хөрсөнд карбонатын бүтэц буй эсэхийг тогтоох 
(багана 11) 

5. Үе тус бүр дэх хайрга чулууны эзлэх хувийг тогтоох 
(багана 5) 

6. Карбонатлаг (effervescence) байдлыг HCI-н хүчил 
дусааж тогтоох (багана 7) 

7. Давхарга тус бүрийн механик бүрэлдхүүн, 
шаварлагийн хэмжээг тогтоох  

8. Давхарга тус бүрийн өнгийг Мunsel хөрсний номын 
тусламжтай тогтоох 

 

 

 

 

 

 

 



Хөрсний зүсэлтийг хэрхэн хийх 
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= Biomass sample quadrat 

= Soil pit/profile  

approximate  location 

Зүсэлтийн зузаан 70 см хүртэл /хамгийн багадаа 60см/  

Хэрвээ эх чулуулагт хүрсэн тохиолдолд зүсэлтийг зогсооно 



1. Хөрсний үе давхаргуудыг хэрхэн тогтоох 

- Хөрсний зүсэлтийг маш 

цэвэр тэгшхэн хийх хэрэгтэй 
 

- Sharpshooter-р хөрс ухах 

явцдаа мэдээлэл авах хана 

руу хөших, өнгөн хөрсөө 

талхалж гэмтээхгүй байх  
 

- Мэдээлэл авах хана нь наран 

руу харсан тал байна /өглөө, 

өдөр, орой өөр өөр байна/ 
 

- Хөрсний хутгаар зүсэлтийн 

хана руу хатгаж  мэдрэн 

давхаргуудыг тогтоох 



1. Хөрсний үе давхаргуудыг хэрхэн тогтоох 

0- органик давхарга, 

ургамал, амьтны 

үлдэгдэл ялзмагт 

А-минерал давхарга, 

ялзмаг, эрдсийн 

холимогт 

В-Минерал давхарга 

С-Эх чулуулаг, хөрс 

үүссэн анхдагч 

материал элэгдээгүй,  



Хөрсний бүтэц, хэмжээг тогтоох 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зүсэлтийн үе бүрээс хутгаар дээж авч 
шигшүүрийн саванд хийсний дараа дээрх зурагт 
үзүүлсэн бүтцээс аль болохыг тогтооно   



Хөрсний карбонатлаг хэр хэмжээ-

Effervescence 

Very slightly effervescent /Маш 

сул/:     
few bubbles seen /маш цөөн хөөс/ 

Slightly effervescent /Сул/: 
bubbles readily seen /нэлээд 

мэдэгдэхүйц хөөс/ 

Strongly effervescent /Хүчтэй/: 
bubbles form low foam /бага 

зэргийн хөөсрөлт/ 

Violently effervescent /Маш хүчтэй/: 
thick foam forms quickly /маш өтгөн 

хөөсрөлт ажиглагдана/ 

Давсны хүчлийн уусмалыг хөрсний зүсэлтийн үе тус бүрээс 

авсан дээжин дээр дусааж хэрхэн хөөсөрч байгааг үндэслэн 

хөрсний хэр карбонатлаг байгааг тогтооно (about a 1:10 dilution of 

concentrated HCL) Хөөсрөлт хэр байх нь хөрсний эрдсийн 

агууламж, карбонатлаг байдлыг илэрхийлнэ. Гэхдээ хөөсрөлтийг 

үндэслэн карбонатын агууламжийг тогтоохгүй. 4 хэлбэрийн 

хөөсрөлт байдаг. Үүнд: 



Хөрсний механик 

бүрэлдхүүнийг 

мэдрэх аргаар  

тогтооход ашиглах 

схем 



Хөрсний механик бүрэлдхүүн, шавар 

тогтооход ашиглах гурвалжин схем  



Хөрсний судалгаагаар цуглуулах мэдээлэл 

Date: _____________

Depth (cm) Hori- Horiz % Carb11

zon suffix4
GR CB ST BO clay Eff7 Grd8 Size9

stage

B

Notes:

Full taxonomic classification:

CBRM / Neighborhood Group Name: 

Data checked by: ______________ Date:_____________ Data entered 

Aspect (°):

Root restrictive horizon 12: Describe root restrictive horizon:

MOR2 Ecological Site Description (ESD) Soil Data Form

Soil pit GPS coordinates: 

SOUM: AIMAG: 

DATE:

Distance to shelter / well:

PLOT: Winter shelter: 

Elevation (m):

Landform1:

Slope shape3:      L L          L V          L C          V L          V V             V C          C L          C V          C C

A (group all)

Hillslope profile position2:

Slope (%):

Observer: Recorder:

Hydrology: Run In / 

Run Off / Neutral

Notes

Frag type5 & vol (%)

Structure10

Soil characterization                                                                                                                                                                                                

Top - Bottom Value only

Color

Optional diagnostic horizon(s):

Texture



ESD Soil Form Definitions and Choices

2Hillslope profile position: Summit, Shoulder, Backslope, Footslope, Toeslope 

4Horizon suffix: t=clay accumulation from A horizon; k= carbonate accumulation from A horizon, km = cemented calcium carbonate, 

d = root restrictive,  y = increase in gypsum, w = just change in color or structure (see pages 2-3 & 2-4 of soils sampling book for more)

9Structure size class: Depends on structure, record the smallest dimension of the structural unit:

Code Code

VN VF

TN F

M M

TK C

VK VC

SG = Single Grain, MA = Massive. Do not record Size or Grade for SG nor MA.

very coarse

2 to <5cmcoarse

GR

          Sandy clay=SC,  SIC = Silty clay=SIC,  C = clay=C      (see page 2-29)

8Grd (Grade): 0 (No structure), 1 (Barely observable), 2 (Well formed in place or hand), 3 (Distinct in place, separates cleanly)

<1mm

fine

<5mm

PL

5 to <10mm

ABK / SBKCOL / PR / WEG

very thin

1 to <2mm 1 to <2mm

3Slope shape: L (Linear), C (Concave), V (Convex); f irst letter describes the slope shape in the dow nslope direction or w ith the aspect, 

Piedmont (Alluvial fan, Fan piedmont, Erosional fan remnant, Inset fan ); Basin floor (Alluvial flat, Playa, Axial stream floodplain ); Valley 

floor (River valley, Mountain valley, Floodplain ); Sand sheet (Sand dune ); Plain (Drainageway ).  SEE DATA PROTOCOL DEFINITIONS.

1Landform  (choose one general and one specific ):  Mountain slope (Ridge, Drainageway) ; Hill (Ridge, Drainageway) ; 

very f ine<1mm

11 Carb stage (Carbonate development stage): 0 = none; 1 = f ilaments; 2 = nodules (discrete masses); 3 = partial to complete plugging (carbonates 

occupy majority or all pores); 4 = indurated petrocalcic w ith laminar cap

Size class

12Type of root restrictive horizon: Petrocalcic = Calcium carbonate, effervescent; Duripan = silica-rich, not effervescent; Lithic = solid bedrock; 

Paralithic = rocks close together, often above a lithic horizon

1 to <2cm

medium medium 2 to <5 cm2 to <5mm

10 to <50cm

5 to <10cm

>5cm

thin

second letter describes the slope shape perpendicular to the aspect (or along the contour)

5Fragment types: GR = Gravel (0.2 - 7.5 cm), CB = cobble (7.5 - 25 cm), ST = stone (25 - 60 cm), BO = Boulder (> 60 cm)
6Texture:      Sand=S,  Loamy sand=LS,           Sandy loam=SL,  Silty loam=SIL,  Loam=L,       Sandy clay loam=SCL,  Silty clay loam=SICL,  Clay loam=CL, 

7Eff (Effervescence): NE (Non-effervescent = no bubbles), VS (Very slightly effervescent = few  bubbles), SL (Slightly effervescent = many 

bubbles)
               ST (Strongly effervescent = bubbles form low  foam), VE (Violently effervescent = bubbles form thick foam)

<10mm

5 to <10mm

Size class

2 to <5mm

5 to <10mm

10Structure:  PL = Platy,  GR = Granular, COL =Columnar, PR = Prismatic, WEG = Wedge, ABK = Angular Blocky, SBK = Sub-angular Blocky

thick

>1cm >1cm

1 to <2cm

very thick

Хөрсний судалгаагаар цуглуулах мэдээлэл 



Questions? 

 If not lets do the practices! 


