
 130 

საერთაשორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბუნებრივი კატასტროფები საქართველოში: მონიტორინგი, 

პრევენცია, შედეგების შერბილება“, შრომები, თბილისი, საქართველო, 12–14 დეკემბერი, 2019 წ. 

International Scientific Conference „Natural Disasters in Georgia: Monitoring, Prevention, Mitigation“,  
Proceedings, Tbilisi, Georgia, December 12-14, 2019 

  
 
 

მძიმე ლითონების კონცენტრაციების ცვალებადობა  

აღმოსავლეთ საქართველოს ზედაპირულ წყლებსა და 

 ნიადაგებში ანთროპოგენული გავლენის გათვალისწინებით 

 .ვილი ლ *,ინწკირველი ლ., **ბაქრაძე ე., **კუჭავა გ., *ბუაჩიძე ნ., *მდივანი სשავლიაש*

* საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, 
საქართველო 

** გარემოს ეროვნული სააგენტო, თბილისი, საქართველო 
shavliashvililali@yahoo.com 

ანოტაცია: שესწავლილია აღმოსავლეთ საქართველოს ზედაპირულ წყლებსა და ნიადაგებשი მძიმე 
ლითონების שემცველობის ცვალებადობა გარემოზე ანთროპოგენული დატვირთვის გათვალისწინე-
ბით 2017-2019 წწ. ყურადღება გამახვილებულია ისეთ ლითონებზე, როგორიცაა სპილენძი, ტყვია და 
ვერცხლი. ნაჩვენებია, რომ აღმოსავლეთ საქართველოს ნიადაგებשი მძიმე ლითონებიდან პრიორიტე-
ტული დამაბინძურებელი ელემენტია სპილენძი, שემდეგ ტყვია, ხოლო ვერცხლის კონცენტრაციები 
უმნიשვნელოა. რაც שეეხება მძიმე ლითონების שემცველობას წყალსაცავების წყლებשი, ისინი ნორმის 
ფარგლებשია და დაბინძურებას ადგილი არ აქვს. 

საკვანძო სიტყვები: მძიმე ლითონები, დაბინძურება, ნიადაგი, ზედაპირული წყლები. 

კახეთი სოფლის მეურნეობის ძირითად რეგიონია, სადაც ინტენსიურად გამოიყენება მი-
ნერალური სასუქები და שხამქიმიკატები. ნიადაგის ნაყოფიერების שენარჩუნებისათვის საკ-
ვები ელემენტების ანაზღაურება ხდება სხვადასხვა სასუქების שეტანით, მათთან ერთად ნია-
დაგשი მრავალი ტოქსიკური ნივთიერებაც שეიტანება. ასე მაგალითად, ფოსფორიანი სასუქე-
ბის სისტემატურად მაღალი ნორმებით გამოყენებისას ისინი ანაგვიანებენ ნიადაგს მძიმე მე-
ტალებით-ტყვიით, კადმიუმით, დარიשხანით, ვერცხლისწყლით, სპილენძით, ქრომით, თუთი-
ით, აგრეთვე რადიოაქტიური ელემენტებით სტრონციუმით, ურანით, რადიუმით და თორიუ-
მით. კალიუმიანი სასუქების უმრავლესობა იწვევს გარემოს დაბინძურებას ქლორით, ნატრი-
უმით და მნიשვნელოვანი რაოდენობით დარიשხანით და მძიმე მეტალებით ტყვიით, თუთიით, 
ქრომით და ვერცხლისწყლით, რაც დიდ საשიשროებას უქმნის ადამიანისა და ცხოველთა ჯან-
მრთელობას [1].  

გამოყენებული სასუქების 50 და პესტიციდების 90% იფანტება გარემოשი და იწვევს ეკო-
სისტემების დაბინძურებას [2]. ამავე დროს, მრავალი პესტიციდის ძირითადი שემადგენელი 
კომპონენტი სპილენძია, რომელიც ხვდება ჰაერשი, წყალשი, საკვებ პროდუქტებשი და ადამი-
ანის ორგანიზმשი. 

ტყვიის გაზრდილი კონცენტრაციები, გარდა ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვი აირები-
სა, שესაძლებელია გამოწვეული იყოს რეგიონის ეკოსისტემებשი ღრუბლებზე აქტიური ზე-
მოქმედების გავლენით (რეაგენტი – PbI2), რომელიც ინტენსიურად გამოიყენებოდა კახეთის 
რეგიონשი გასული საუკუნის 60-90-იან წლებשი. 1990 წლის שემდეგ აღნიשნული სამუשაოები 
-აოები, სადაც რეაשი განახლდა სეტყვის საწინააღმდეგო სამუשეწყდა. 2015 წლიდან კახეთש
გენტად ტყვიის იოდიდი (PbI2) აღარ გამოიყენება, ამჟამად ამ სამუשაოებשი გამოიყენება 
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ვერცხლის იოდიდი (AgI) [3]. ამიტომ ჩვენს მიერ დაგეგმილია სხვადასხვა ეკოსისტემაשი სხვა 
ელემენტებთან ერთად, ვერცხლის კონცენტრაციების განსაზღვრა.  

ვერცხლის ჭარბი שემცველობა, ისე როგორც სპილენძი და ტყვია, მავნეა როგორც გარე-
მოს ობიექტებისათვის, ისე ადამიანის ორგანიზმისათვის.  

ნორმირებული ნივთიერებების გავლენით იცვლება ნიადაგის ბუნება, მისი ქიმიური და 
ბიოლოგიური თვისებები, დეგრადირდება მიკროფლორა და ნელდება მცენარის განვითარე-
ბა. ცოცხალ ორგანიზმებשი აკუმულირების שემდეგ ისინი ხვდებიან ნივთიერებათა ცვლის 
ბიოქიმიურ ჯაჭვשი. 

მავნე ნივთიერებებით ნიადაგის დაბინძურების ხარისხის დასადგენად ნორმირებული 
ელემენტების שემცველობას ადარებენ ზღვრულად დასაשვებ კონცენტრაციას, კლარკს ან 
ფონურ მნიשვნელობებს. ამავე დროს, გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ ფიტო-
ტოქსიკური ზემოქმედება ნორმირებული ხსნადი (მოძრავი) ფორმებით არის განპირობებუ-
ლი. ნიადაგი მცირედ დაბინძურებულად ითვლება, თუ ნორმირებული ელემენტების თანა-
ფარდობა კლარკთან ნაკლებია 10-ზე; ძლიერ დაბინძურებულად, თუ ეს სიდიდე აღემატება 
30-ს [2]. ჩვენს მიერ კვლევის ობიექტად არჩეულია კახეთი, საქართველოשი სოფლის მე-
ურნეობის ძირითადი რეგიონი, სადაც ინტენსიურად მიმდინარეობს სასოფლო-სამეურ-
ნეო სამუשაოები და სადაც 5 წელია განახლდა სეტყვის ღრუბლებზე აქტიური ზემოქმე-
დების სამუשაოები. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემების მიხედვით ეს არის 
წარმატებული პროექტი და ის გაგრძელდება მრავალი წლის განმავლობაשი. ამიტომ ნიადა-
გის ნიმუשებსა და წყლის სინჯებשი ჩვენს მიერ განსაზღვრული ვერცხლის კონცენტრაციები 
-ემდგოש ვნელოვანიაשვნელობებად, რაც მეტად მეტად მნიשეიძლება მივიჩნიოთ ფონურ მნიש
მი კვლევებისათვის. 

ამ ფაქტიდან გამომდინარე მიზანשეწონილად მივიჩნიეთ კახეთის რეგიონשი ჩაგვეტარე-
ბინა ზედაპირული წყლებისა და გრუნტის წყლების, აგრეთვე ნიადაგების ქიმიური ანალიზი, 
მათשი დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კონცენტრაციების განსაზღვრის მიზნით. განსაკუთ-
რებულ ყურადღებას კი ვაქცევდით ამ ეკოსისტემებשი მძიმე ლითონების (სპილენძი, ტყვია, 
ვერცხლი) שემცველობას. 

ჩვენს მიერ მიმდინარეობს კახეთის რეგიონის ნიადაგების და ზედაპირული წყლების שეს-
წავლა წელიწადשი ორჯერ: სიღნაღისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებשი მონიტორინგის 
ჩატარებით ღრუბლებზე აქტიური ზემოქმედების და არაზემოქმედების პერიოდებשი 2017-
2019 წლებשი. ზედაპირული წყლებიდან სინჯების აღების ადგილები שერჩეულია სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტის სოფ.ძველი ანაგის ტერიტორიის მდელოს დამლაשებულ ნიადაგებზე, ხო-
ლო გურჯაანის მუნიციპალიტეტשი სოფ.ახაשნის – მდელოს ყავისფერ ნიადაგებზე.  

სიღნაღის მუნიციპალიტეტשი – სოფ. ძველი ანაგის ტერიტორიაზე שევარჩიეთ ხელოვნუ-
რი წყალსაცავების (ძველი და ახალი, სადაც ხდება სხვადასხვა ჯიשის თევზების მოשენება--
კარპი, ბრტყელשუბლა, ალაზნის ლოქო და სხვა), სასოფლო-სამეურნეო ჩამონადენის და 
გრუნტის წყლის სინჯების აღების ადგილები. სინჯების აღება მოხდა שემდეგი წერტილები-
დან: ახალი წყალსაცავი, ძველი წყალსაცავი, სასოფლო-სამეურნეო ჩამონადენი, ქვემო 
ალაზნის სარწყავი არხის წყალი და გრუნტის წყალი. ქვემო ალაზნის სარწყავი არხის წყალი 
ზამთრის თვეებשი იკეტება, ამიტომ სინჯის აღება ვერ მოხერხდა. ძველი და ახალი წყალსა-
ცავები ივსება ქვემო ალაზნის სარწყავი არხის წყლით, რომელიც მარაგდება მდ.ალაზნის 
წყლით. 

-ემო 20 მ-ის დაცილებით სხვადასხვა ადგილებიდან მოხשერჩეული წყალსაცავების გარש
და ნიადაგის ნიმუשების აღება 0-10, 10-20 სმ სიღრმეზე.  

ანალოგიური სამუשაოები ჩატარდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტשი. שერჩეულ იქნა ხე-
ლოვნური წყალსაცავი, სოფ.ახაשნის ტერიტორიაზე, სადაც ხდება კალმახის მოשენება. 
წყალსაცავი ივსება ალექსანდრეს წყაროს წყლით. წყალსაცავიდან 20 მ-ს დაცილებით მოხდა 
ნიადაგის ნიმუשების აღება იგივე სიღრმეებზე.  
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აღებულ ნიადაგის ნიმუשებשი და ზედაპირული წყლების წყლის სინჯებשი განისაზღვრა 
მძიმე ლითონები (Cu,Pb,Ag) თანამედროვე ISO (METHOD 3051A, 2007) მეთოდით პლაზმურ-
ემისიური სპექტროფოტომეტრის ICP-OES საשუალებით.  

როგორც კვლევის שედეგები გვიჩვენებს, მძიმე ლითონების שემცველობა ზედაპირულ 
წყლებשი ნორმის ფარგლებשია და დაბინძურებას ადგილი არ აქვს.  

ნახ. 1-4-ზე მოცემულია სპილენძის და ტყვიის კონცენტრაციების მნიשვნელობები სოფ. 
ძველი ანაგის და ახაשნის ნიადაგებשი. 

 
ნახ.1. სპილენძის კონცენტრაციის ცვლილების დინამიკა სიღნაღის რაიონის 
სოფ. ძველი ანაგის ხელოვნური წყალსაცავების მიმდებარე ტერიტორიების 

ნიადაგებשი თებერვალი, აგვისტო, 2017- 2019. 

 
ნახ.2. ტყვიის კონცენტრაციის ცვლილების დინამიკა სიღნაღის რაიონის 

სოფ. ძველი ანაგის ხელოვნური წყალსაცავების მიმდებარე ტერიტორიების 
 ნიადაგებשი თებერვალი, აგვისტო, 2017- 2019.  

 
ნახ.3. სპილენძის კონცენტრაციის ცვლილების დინამიკა გურჯაანის რაიონის 

სოფ. ახაשნის ხელოვნური წყალსაცავის მიმდებარე ტერიტორიის 
 ნიადაგებשი თებერვალი, აგვისტო, 2017- 2019. 
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ნახ. 4. ტყვიის კონცენტრაციის ცვლილების დინამიკა გურჯაანის რაიონის  

სოფ. ახაשენის ხელოვნური წყალსაცავის მიმდებარე ტერიტორიის 
ნიადაგებשი თებერვალი, აგვისტო, 2017- 2019. 

როგორც მონაცემებიდან ჩანს, ძველი ანაგის ნიადაგებשი სპილენძის שემცველობა ზედა 
0-10 სმ ნიადაგის ფენაשი გაცილებით მაღალია ქვედა-10-20 სმ ფენასთან שედარებით. მისი 
მაქსიმალური მნიשვნელობა שეადგენს 100,00 მგ/კგ-ს 0-10 სმ ფენაשი 2018 წ-ის აგვისტოს 
თვეשი, რაც 2-ჯერ აღემატება კლარკשი და 5-ჯერ ნიადაგשი მის საשუალო שემცველობას. 
სოფ. ახაשნის ნიადაგებשი სპილენძის მაქსიმალური მნიשვნელობა שეადგენს 49,0 მგ/კგ, ე.ი. 
2,5-ჯერ აღემატება მის საשუალო მნიשვნელობას ნიადაგשი. სოფ. ძველი ანაგის ნიადაგשი 
ტყვიის שემცველობის მაქსიმალური მნიשვნელობა שეადგენს 37,00 მგ/კგ-ს, რაც 2,3-ჯერ აღე-
მატება კლარკשი და 3,7-ჯერ ნიადაგשი მის საשუალო שემცველობას. სოფ. ახაשნის ნიადაგებ-
 ედგენს 29,0 მგ/კგ, ე.ი.1,8 -ჯერ აღემატება კლარკისש ვნელობაשი ტყვიის მაქსიმალური მნიש
და 2,9-ჯერ მის საשუალო მნიשვნელობას ნიადაგשი.  

ამრიგად, საკვლევი ნიადაგების ძლიერი დაბინძურება აღნიשნული ელემენტებით (Cu, 
Pb) არ ხდება და ითვლება მცირედ დაბინძურებულად. ვერცხლის שემცველობა დაბალია 
ორივე ტიპის ნიადაგשი და მერყეობს მეათედი და მეასედი მგ/კგ-ის ფარგლებשი. 
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CHANGE OF HEAVY METAL CONCENTRATION IN SURFACE WATERS AND SOILS OF 
EAST GEORGIA CONSIDERING THE ANTHROPOGENIC IMPACT 

Shavliashvili L., Intskirveli L., Bakradze E., Kuchava G., Buachidze N., Mdivani S. 

 Summary: The concentrations of heavy metals (copper, lead and silver) in the surface waters and soils of eastern 
Georgia were studied taking into account anthropogenic impact for the period 2017-2019. It is shown, that the 
priority soil contaminant in eastern Georgia is copper, followed by lead, and silver concentrations are not 
significant. As for the content of heavy metals in the waters of water bodies, it is within the normal range and does 
not cause pollution. 

Key words: heavy metals, pollution, soil, surface water.  




