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გარემოს ეროვნული სააგენტო 

 

გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტი 
 

ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ანალიზის 

ლაბორატორია 
 

 me-8 სართული – დავით აღმაშენებლის 150, თბილისი, საქართველო 112 
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გამოცდის ოქმი  # 79- 2015 

 

რეგისტრირებული სინჯის ნომერი:  #762-#772 

გამოცდის ოქმის გვერდების რიცხვი: 15 

დამკვეთის სახელი: გარემოს ეროვნული სააგენტო  

დამკვეთის მისამართი: ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზ. #150 

ტელ.: 995(32) 243-95-17; 243-95-02;  

ელექტრონული ფოსტა: info@gov.ge 

 

დამკვეთის მიერ მიცემული ეტიკეტი: #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11. 

სინჯის აღწერა და იდენტიფიკაცია (მატრიცა, ფორმა):  ნიადაგი 

გამოყენებული მეთოდი/ხელსაწყო: ICP-OES                                                                   

 

სინჯის მიღების თარიღი:  14.07.2015 

 

გამოცდის ჩატარების თარიღი:  14.07.2015-27.07.2015 

 

გამოცდის ოქმის გაცემის თარიღი:   28.07.2015 
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         #762 (1)             
დიდი დმანისი 

(X448292 Y4579568) 

 

 

# 
გაზომილი 

პარამეტრები 
ერთეული 

გაზომვის 

შედეგები 

ზდკ გამოყენებული

მეთოდი 

1 სპილენძი 

mg/kg 

107,29 3.0 

ISO 11885:2007 

2 კადმიუმი 2,51 - 

3 თუთია 15,69 23 

4 მანგანუმი 770,58 700 

5 კობალტი 49,63 5 

6 ნიკელი 36,10 4 

7 ტყვია 132,36 6 

8 რკინა % 3,23 - 

 

 

 

#763 (2)             
დიდი დმანისი მდინარის ქვედა კუთხე  

(X448299 Y4579602) 

 

 

# 
გაზომილი 

პარამეტრები 
ერთეული 

გაზომვის 

შედეგები 

ზდკ გამოყენებული

მეთოდი 

1 სპილენძი 

mg/kg 

377,22 3.0 

ISO 11885:2007 

2 კადმიუმი 3,51 - 

3 თუთია 140,27 23 

4 მანგანუმი 556,56 700 

5 კობალტი 46,59 5 

6 ნიკელი 136,76 4 

7 ტყვია 121,23 6 

8 რკინა % 4,12 - 
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#764 (3)             
დიდი დმანისი მდინარის ნაპირი 

(X448299 Y4579557) 

 

# 
გაზომილი 

პარამეტრები 
ერთეული 

გაზომვის 

შედეგები 

ზდკ გამოყენებული

მეთოდი 

1 სპილენძი 

mg/kg 

111,27 3.0 

ISO 11885:2007 

2 კადმიუმი 37,59 - 

3 თუთია 64,05 23 

4 მანგანუმი 506,72 700 

5 კობალტი 1,85 5 

6 ნიკელი 92,22 4 

7 ტყვია 32,58 6 

8 რკინა % 3,19 - 

 

 

 

 #765 (4)             
დიდი დმანისი ქვედა მარცხენა კუთხე 

(X448269 Y4579581) 

 

 

# 
გაზომილი 

პარამეტრები 
ერთეული 

გაზომვის 

შედეგები 

ზდკ გამოყენებული

მეთოდი 

1 სპილენძი 

mg/kg 

97,28 3.0 

ISO 11885:2007 

2 კადმიუმი 17,55 - 

3 თუთია 2,16 23 

4 მანგანუმი 903,62 700 

5 კობალტი 16,05 5 

6 ნიკელი 58,17 4 

7 ტყვია 36,61 6 

8 რკინა % 2,05 - 
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 #766 (5)             
დიდი დმანისი მდ. მაშავერიდან 20მ 

(X448267 Y4579556) 

 

# 
გაზომილი 

პარამეტრები 
ერთეული 

გაზომვის 

შედეგები 

ზდკ გამოყენებული

მეთოდი 

1 სპილენძი 

mg/kg 

182,69 3.0 

ISO 11885:2007 

2 კადმიუმი 30,62 - 

3 თუთია 9,03 23 

4 მანგანუმი 741,82 700 

5 კობალტი 353,84 5 

6 ნიკელი 24,09 4 

7 ტყვია 89,84 6 

8 რკინა % 3,67 - 

 
 

 

 #767 (6)             
N 1 აბულმიქე 

 

 

# 
გაზომილი 

პარამეტრები 
ერთეული 

გაზომვის 

შედეგები 

ზდკ გამოყენებული

მეთოდი 

1 სპილენძი 

mg/kg 

252,94 3.0 

ISO 11885:2007 

2 კადმიუმი 34,63 - 

3 თუთია 68,75 23 

4 მანგანუმი 621,30 700 

5 კობალტი 191,21 5 

6 ნიკელი 45,67 4 

7 ტყვია 153,57 6 

8 რკინა % 1,11 - 
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         #768 (7)             
N 2 აბულმიქე 

 

# 
გაზომილი 

პარამეტრები 
ერთეული 

გაზომვის 

შედეგები 

ზდკ გამოყენებული

მეთოდი 

1 სპილენძი 

mg/kg 

78,79 3.0 

ISO 11885:2007 

2 კადმიუმი 1,71 - 

3 თუთია 23,09 23 

4 მანგანუმი 743,75 700 

5 კობალტი 396,97 5 

6 ნიკელი 110,41 4 

7 ტყვია 243,90 6 

8 რკინა % 2,27 - 

 

 
 

   #769 (8)             
N 3 აბულმიქე 

 

# 
გაზომილი 

პარამეტრები 
ერთეული 

გაზომვის 

შედეგები 

ზდკ გამოყენებული

მეთოდი 

1 სპილენძი 

mg/kg 

221,71 3.0 

ISO 11885:2007 

2 კადმიუმი 19,56 - 

3 თუთია 17,05 23 

4 მანგანუმი 853,73 700 

5 კობალტი 54,67 5 

6 ნიკელი 167,54 4 

7 ტყვია 107,85 6 

8 რკინა % 2,83 - 
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   #770 (9)             
N 4 აბულმიქე 

 

 

# 
გაზომილი 

პარამეტრები 
ერთეული 

გაზომვის 

შედეგები 

ზდკ გამოყენებული

მეთოდი 

1 სპილენძი 

mg/kg 

148,52 3.0 

ISO 11885:2007 

2 კადმიუმი 1,51 - 

3 თუთია 51,18 23 

4 მანგანუმი 264,43 700 

5 კობალტი 55,69 5 

6 ნიკელი 43,65 4 

7 ტყვია 42,65 6 

8 რკინა % 2,51 - 

 

 

      #771 (10)             
N 5 აბულმიქე 

 

 

# 
გაზომილი 

პარამეტრები 
ერთეული 

გაზომვის 

შედეგები 

ზდკ გამოყენებული

მეთოდი 

1 სპილენძი 

mg/kg 

98,28 3.0 

ISO 11885:2007 

2 კადმიუმი 6,52 - 

3 თუთია 92,26 23 

4 მანგანუმი 599,18 700 

5 კობალტი 249,70 5 

6 ნიკელი 108,30 4 

7 ტყვია 84,24 6 

8 რკინა % 2,26 - 
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        #772 (11)             
N 6 აბულმიქე 

 

 

# 
გაზომილი 

პარამეტრები 
ერთეული 

გაზომვის 

შედეგები 

ზდკ გამოყენებული

მეთოდი 

1 სპილენძი 

mg/kg 

367,57 3.0 

ISO 11885:2007 

2 კადმიუმი 22,06 - 

3 თუთია 0,45 23 

4 მანგანუმი 361,05 700 

5 კობალტი 225,55 5 

6 ნიკელი 196,57 4 

7 ტყვია 14,54 6 

8 რკინა % 2,40 - 
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შ ე ფ ა ს ე ბ ა 

 

2015 წლის 14 ივლისს გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების 

მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ   ბოლნისის მუნიციპალიტეტიდან 

ატმოსფერული ჰაერის წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორიაში შემოტანილი იქნა 

ნიადაგის 11 სინჯი. სინჯებს ლაბორატორიაში მიენიჭა უნიკალური ნომრები   N 762;  N 763; 

N 764;   N 765;  N 766; N 767; N 768;  N 769; N 770; N 771; N 772.    სინჯებში ჩატარდა ქიმიური 

ანალიზი კერძოდ განსაზღვრული იქნა მძიმე მეტალების მოძრავი ფორმების 

კონცენტრაციები (სპილენძი, თუთია, ნიკელი, კადმიუმი, ტყვია, მანგანუმი, რკინა,  

კობალტი) აქსიალური ინდუქციური პლაზმის (ICP-OES) სპექტრომეტრზე. 

მიღებული კონცენტრაციები შედარდა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 თებერვლის N 38/ნ ბრძანებით დამტკიცებულ 

მეთოდური მითითებებს ნიადაგების ქიმიური ნივთიერებებით დაბინძურების საშიშროების 

ხარისხის შეფასებაზე მეთოდური მითითებები მმ 2.1.7. 004 – 03, დანართი 4. ქიმიური 

ნივთიერებების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები (ზდკ) ნიადაგში.  

სინჯში  #762 (1)   დიდი დმანისი (X448292 Y4579568) - სპილენძის კონცენტრაციამ 35,8-ჯერ 

გადააჭარბა ზდკ-ს მნიშვნელობას, მანგანუმის კონცენტრაციამ 1,1 ჯერ, კობალტის 

კონცენტრაციამ 9,9 ჯერ, ნიკელის კონცენტრაციამ 9,0 ჯერ, ხოლო ტყვიის კონცენტრაციამ -

22,0 ჯერ გადააჭარბა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციას. დანარჩენი განსაზღვრული 

ინგრედიენტები ნორმის ფარგლებში დაფიქსირდა. 

სინჯში #763 (2)   დიდი დმანისი მდინარის ქვედა კუთხე (X448299 Y4579602) - - სპილენძის 

კონცენტრაციამ 125,7-ჯერ გადააჭარბა ზდკ-ს მნიშვნელობას, თუთიის კონცენტრაციამ - 

6,1 ჯერ, კობალტის კონცენტრაციამ 9,3 - ჯერ, ნიკელის კონცენტრაციამ - 34,2 ჯერ, ხოლო 

ტყვიის კონცენტრაციამ -  20,2 ჯერ გადააჭარბა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციას. 

დანარჩენი განსაზღვრული ინგრედიენტები ნორმის ფარგლებში დაფიქსირდა. 

 

 

სინჯში #764 (3)  დიდი დმანისი მდინარის ნაპირი  (X448299 Y4579557) -  სპილენძის 
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კონცენტრაციამ 37,1-ჯერ გადააჭარბა ზდკ-ს მნიშვნელობას, თუთიის კონცენტრაციამ - 

2,8 ჯერ, ნიკელის კონცენტრაციამ - 23,1 ჯერ, ხოლო ტყვიის კონცენტრაციამ - 5,4 ჯერ 

გადააჭარბა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციას. დანარჩენი განსაზღვრული 

ინგრედიენტები ნორმის ფარგლებში დაფიქსირდა. 

სინჯში #765 (4)   დიდი დმანისი ქვედა მარცხენა კუთხე (X448269 Y4579581) - სპილენძის 

კონცენტრაციამ 32,4-ჯერ გადააჭარბა ზდკ-ს მნიშვნელობას, მანგანუმის კონცენტრაციამ - 

1,3 ჯერ, კობალტის კონცენტრაციამ - 3,2 ჯერ, ნიკელის კონცენტრაციამ - 14,5 ჯერ, ხოლო 

ტყვიის კონცენტრაციამ - 6,1 ჯერ გადააჭარბა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციას. 

დანარჩენი განსაზღვრული ინგრედიენტები ნორმის ფარგლებში დაფიქსირდა. 

სინჯში #766 (5)   დიდი დმანისი მდ. მაშავერიდან 20მ (X448267 Y4579556) - სპილენძის 

კონცენტრაციამ 60,9 -ჯერ გადააჭარბა ზდკ-ს მნიშვნელობას, მანგანუმის კონცენტრაციამ 

- 1,1 ჯერ, კობალტის კონცენტრაციამ - 70,8 ჯერ, ნიკელის კონცენტრაციამ - 6,0 ჯერ, ხოლო 

ტყვიის კონცენტრაციამ - 14,9 ჯერ გადააჭარბა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციას. 

დანარჩენი განსაზღვრული ინგრედიენტები ნორმის ფარგლებში დაფიქსირდა. 

სინჯში #767 (6)   N 1 აბულმიქე - სპილენძის კონცენტრაციამ 84,3-ჯერ გადააჭარბა ზდკ-ს 

მნიშვნელობას, თუთიის კონცენტრაციამ - 2,9 ჯერ, კობალტის კონცენტრაციამ - 38,2 ჯერ, 

ნიკელის კონცენტრაციამ - 11,4 ჯერ, ხოლო ტყვიის კონცენტრაციამ - 25,6 ჯერ გადააჭარბა 

ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციას. დანარჩენი განსაზღვრული ინგრედიენტები 

ნორმის ფარგლებში დაფიქსირდა. 

სინჯში #768 (7)  N 2 აბულმიქე - სპილენძის კონცენტრაციამ 26,3-ჯერ გადააჭარბა ზდკ-ს 

მნიშვნელობას, თუთიის კონცენტრაციამ - 1,0 ჯერ, მანგანუმის კონცენტრაციამ - 1,1 ჯერ, 

კობალტის კონცენტრაციამ - 79,4 ჯერ, ნიკელის კონცენტრაციამ - 27,6 ჯერ, ხოლო ტყვიის 

კონცენტრაციამ - 40,7 ჯერ გადააჭარბა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციას. დანარჩენი 

განსაზღვრული ინგრედიენტები ნორმის ფარგლებში დაფიქსირდა. 

 

 

სინჯში #769  (8) N 3 აბულმიქე - სპილენძის კონცენტრაციამ 73,9-ჯერ გადააჭარბა ზდკ-ს 

მნიშვნელობას, მანგანუმის კონცენტრაციამ - 1,2 ჯერ, კობალტის კონცენტრაციამ - 10,9 
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ჯერ, ნიკელის კონცენტრაციამ - 41,9 ჯერ, ხოლო ტყვიის კონცენტრაციამ - 17,9 ჯერ 

გადააჭარბა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციას. დანარჩენი განსაზღვრული 

ინგრედიენტები ნორმის ფარგლებში დაფიქსირდა. 

სინჯში #770 (9) N 4 აბულმიქე - სპილენძის კონცენტრაციამ 49,5-ჯერ გადააჭარბა ზდკ-ს 

მნიშვნელობას, თუთიის კონცენტრაციამ - 2,2 ჯერ, კობალტის კონცენტრაციამ - 11,1 ჯერ, 

ნიკელის კონცენტრაციამ - 10,9 ჯერ, ხოლო ტყვიის კონცენტრაციამ - 7,1 ჯერ გადააჭარბა 

ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციას. დანარჩენი განსაზღვრული ინგრედიენტები 

ნორმის ფარგლებში დაფიქსირდა. 

სინჯში #771 (10)  N 5 აბულმიქე - სპილენძის კონცენტრაციამ 32,8-ჯერ გადააჭარბა ზდკ-ს 

მნიშვნელობას, თუთიის კონცენტრაციამ - 4,0 ჯერ, კობალტის კონცენტრაციამ - 49,9 ჯერ, 

ნიკელის კონცენტრაციამ - 27,1 ჯერ, ხოლო ტყვიის კონცენტრაციამ - 14,0 ჯერ გადააჭარბა 

ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციას. დანარჩენი განსაზღვრული ინგრედიენტები 

ნორმის ფარგლებში დაფიქსირდა. 

სინჯში   #772  (11)  N 6 აბულმიქე - სპილენძის კონცენტრაციამ 122,5-ჯერ გადააჭარბა ზდკ-

ს მნიშვნელობას,  კობალტის კონცენტრაციამ - 45,1 ჯერ,ნიკელის კონცენტრაციამ - 49,1 

ჯერ,  ხოლო ტყვიის კონცენტრაციამ - 2,4 ჯერ გადააჭარბა ზღვრულად დასაშვებ 

კონცენტრაციას. დანარჩენი განსაზღვრული ინგრედიენტები ნორმის ფარგლებში 

დაფიქსირდა. 
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გრაფიკი1: სპილენძის შემცველობა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციასთან 
მიმართებაში 

 

 

 

გრაფიკი2: თუთიის შემცველობა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციასთან 
მიმართებაში 
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გრაფიკი3: მანგანუმის შემცველობა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციასთან 
მიმართებაში 

 

 

გრაფიკი4: კობალტის შემცველობა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციასთან 
მიმართებაში 
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გრაფიკი5: ნიკელის შემცველობა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციასთან 
მიმართებაში 

 

 

 

 

გრაფიკი6:  ტყვიის შემცველობა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციასთან 
მიმართებაში 
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