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რატომ უნდა დავიცვათ 
დედამიწის წყლის რესურსები?

ჩვე ნი პლა ნე ტა წარ მო ად გენს წყლის პლა ნე ტას 
- დე და მი წის 3/4 წყალს უჭი რავს. წყა ლი წარ მო-
ად გენს შე უც ვ ლელ და უნი კა ლურ ბუ ნებ რივ რე-
სურსს, რაც გა მო არ ჩევს მას სხვა ბუ ნებ რი ვი რე-
სურ სი დან. 

წყა ლი წარ მო ად გენს ერ თ -ერთ მნიშ ვ ნე ლო-
ვან ფაქ ტორს ფი ზი კუ რი და ქი მი უ რი გა რე მოს, 

კლი მა ტი სა და ამინ დის ფორ მი რე ბა ში.  წყლის 
გა რე შე არ არ სე ბობს სი ცოცხ ლე. ცოცხა ლი ორ-
გა ნიზ მე ბი სათ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი მტკნა რი წყა-
ლი პლა ნე ტის წყლის უხ ვი რე სურ სე ბის ძა ლი ან 
მცი რე (მხოლოდ 0.014%) ნა წილს შე ად გენს. ამ-
რი გად, მთელ მსოფ ლი ო ში დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა 
ენი ჭე ბა წყლის რა ცი ო ნა ლუ რად მოხ მა რე ბას და 

და ბინ ძუ რე ბი სა გან დაც ვას.

წყა ლი შე უც ვ ლე ლი რე სურ სია სოფ ლის მე ურ-
ნე ო ბა ში და სამ რეწ ვე ლო წარ მო ე ბა ში. მა გა ლი-
თად, წყა ლი ფარ თოდ გა მო ი ყე ნე ბა სარ წყა ვად 
და თევ ზ სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბით, ასე ვე ნედ-
ლე უ ლად და  გამ ხ ს ნე ლად ტექ ნო ლო გი ურ პრო-
ცე სებ ში.

უკა ნას კ ნე ლი 200 წლის მან ძილ ზე, წყლის რე სურ-
სე ბის ინ ტენ სი ურ მა და მრა ვალ მ ხ რივ მა გა მო ყე-
ნე ბამ, რაც უმ რავ ლეს შემ თხ ვე ვა ში უყა ი რა თო და 
არა რა ცი ო ნა ლუ რი იყო, კა ცობ რი ო ბა და ა ყე ნა 
აუცი ლებ ლო ბის წი ნა შე - ეზ რუ ნათ წყლის რე სურ-
სე ბის გო ნივ რულ მარ თ ვა ზე და წარ მოქ მ ნი ლი 
გა რე მოს დაც ვი თი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა ზე.

ფაქტები და ციფრები

• ელემენტარულისაჭიროებებისათვისერთადამიანზეერთდღეშისაჭიროადაახლოებით50ლიტრიწყალი-

იმისთვის,რომშენარჩუნებულიქნესსაზოგადოებრივიჯანმრთელობისრისკებიდაბალინიშნულით.(WHO,

2017)

• დღესმსოფლიოსმოსახლეობის71%(5,2მილიარდიადამიანი)იყენებსუსაფრთხოსასმელიწყლისსერ-

ვისს.ამადამიანებიდან,3-დან1ადამიანი(1,9მილიონი)ცხოვრობსსოფლად.(WHO/UNICEF2017)

• დაახლოებით159მილიონიადამიანისასმელწყალსაგროვებსზედაპირულიწყლებიდან,როგორიცაამდი-

ნარეებიდატბები.(WHO/UNICEF2017)

• სოფლისმეურნეობა(მათშორის,ირიგაცია,მეცხოველეობადააკვაკულტურა)არისწყლისუდიდესიმომხ-

მარებელიდამასზემოდისწყლისწლიურიხარჯის69%.მრეწველობა(მათშორის,ელექტროენერგიისწარ-

მოება)შეადგენს19%-ს,ხოლოწყლისსაყოფაცხოვრებომოხმარება12%-ს.(FAO,AQUASTAT)

• ჩვეულებრივ3000-5000ლიტრიწყალიიხარჯება1კგბრინჯისმოსაყვანად,2000ლიტრი-1კგსოიოსთ-

ვის,900ლიტრი-1კგხორბლისთვისდა500ლიტრი-1კგკარტოფილისთვის.(WWF).

• ხორცისწარმოებამოითხოვს8-10-ჯერუფრომეტირაოდენობისწყალს,ვიდრემარცვლეულისწარმოება.

წყლისრესურსებზემოთხოვნისზრდაგანპირობებულიაგაზრდილიმოთხოვნითშინაურიცხოველებისკვე-

ბაზე.

• მსოფლიოშისახნავიმიწების80%ირწყვებაწვიმისწყლითდამსოფლიოშიასეთმიწებზეწარმოებულია

საკვებიპროდუქტების60%.კვლევაგვიჩვენებს,რომწვიმისწყლითმორწყვადიმიწებისდამატებითი

ირიგაციათითოეულჰექტარზეაორმაგებსანასამმაგებსმოსავალს,მაგალითად,როგორებიცაახორბა-

ლი,სორგოდასიმინდი.(HLPE,2015).
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გლობალური მიზნები მდგრადი 
განვითარებისათვის

დღეს დღე ო ბით, თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ოს ყვე-
ლა ქვე ყა ნა ორი ენ ტი რე ბუ ლია წყლის რე სურ სე ბი 
გა მო ი ყე ნოს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის პრინ ცი პე-
ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

მდგრადიგანვითარებაწარმოადგენსსაზოგა-
დოების განვითარების ისეთ სისტემას, რომე-
ლიც საზოგადოების ეკონომიკური განვითარე-
ბის ინტერესებთან ერთად ითვალისწინებს გა-
რემოს დაცვის საკითხებს, რაც უზრუნველყოფს
ადამიანისცხოვრებისდონისზრდასდამომავა-
ლითაობებისუფლებას–ისარგებლონარსებული
ბუნებრივირესურსებითადაგარემოთი.

1992 წელს, გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი-
ის ეგი დით, რი ო- დე- ჟა ნე ი რო ში ჩა ტა რე ბულ მა სა-
ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ამ მსოფ ლი ოს შეს თა-
ვა ზა ცი ვი ლი ზა ცი ის ახა ლი მო დე ლი, რო მელ საც 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბა უწო დეს. ამი ტომ, მდგრა-
დი გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცია გა რე მოს დაც ვით 
ლექ სი კონ ში ამ კონ ფე რენ ცი ის შემ დეგ გაჩ ნ და.

პრინციპი4.მდგრადიგანვითარებისმიღწევი-
სათვის აუცილებელია, რომ გარემოს დაცვა იქ-
ცესგანვითარებისპროცესისგანუყოფელნაწი-
ლადდაარგანიხილებოდესმისგანმოწყვეტით.

პრინციპი25.მშვიდობა,განვითარებადაგა-
რემოსდაცვაურთიერთდაკავშირებულიდაგანუ-
ყოფელიცნებებია.

რიო-დე-ჟანეიროსდეკლარაციაგარემოსა 
დაგანვითარებისშესახებ.1992

ფაქტები და ციფრები

• შეფასებულია,რომ2050წლისთვისმსოფლიო

წყლისმოთხოვნა55%-ითგაიზრდება,რაცძი-

რითადადგანპირობებულიამრეწველობისმხრი-

დან მოთხოვნის ზრდით (400%-იანი ზრდა).

მსოფლიო მოსახლეობის 40%-ზე მეტი 2050

წლისთვის იცხოვრებს იმ ტერიტორიებზე, სა-

დაციქნებაწყლისმწვავენაკლებობა. (OECD,

2012)

• 1.4 მილიარდ ადამიანზე მეტი ამჟამად ცხოვ-

რობსმდინარეებისაუზებში,სადაცწყლისმოხ-

მარების დონე აჭარბებს წყლების მინიმალური

შევსებისდონეს.

• ევროპულიქვეყნების60%-ში,სადაცმოსახლე-

ობა აჭარბებს 100 000-ს, მიწისქვეშა წყლე-

ბიგამოიყენებადაიხარჯებაუფროსწრაფად,

ვიდრეშესაძლებელიამისიშევსება.
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2015 წელს გა ე როს ინი ცი ა ტი ვით, ქმე დი თი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბის მიზ ნით, შე მუ შავ და 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბი და ამო ცა ნე-
ბი. 2015 წლის 25 სექ ტემ ბერს გა ე როს 193 წევ-
რი ქვე ყა ნა შე თან ხ მ და მდგრა დი გან ვი თა რე-

ბის დღის წეს რი გის დო კუ მენ ტ ზე, სა თა უ რით - 
„ჩვენი სამ ყა როს გარ დაქ მ ნა: 2030 წლის დღის 
წეს რი გი მდგრა დი გან ვი თა რე ბი სათ ვის“. ეს 
დღის წეს რი გი მო ი ცავს 17 მი ზანს და 169 ამო-
ცა ნას.
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ფაქტები და ციფრები

• მსოფლიომოსახლეობის39%(2,9მილიარდიადამიანი)იყენებსუსაფრთხოსანიტარიულსერვისს.ამადა-

მიანთაგან5-დან2ცხოვრობსსოფლად.(WHO/UNICEF2017)

• უსაფრთხოსასმელიწყლისუნივერსალურიხელმისაწვდომობადაადეკვატურისანიტარიადაჰიგიენაშეამ-

ცირებსგლობალურიდაავადებებისსიმძიმეს10%-ით.(WHO2012)

• ჰიგიენისხელშეწყობაარისყველაზეეფექტურისამედიცინოჩარევა.(WorldBank2016)

• 842000ადამიანიკვდებაყოველწელს,რაცგამოწვეულიასახიფათოწყლის,არაადეკვატურიჰიგიენური

დასანიტარულინორმებისგამო.(WHO2012)

• 263მილიონიადამიანიხარჯავსდაახლოებით30წუთსორმხრივგზაზე,რათააიღონწყალიხელმისაწვ-

დომიწყაროდან.(WHO/UNICEF2017)

მიზანი 6. სუფთა წყალი და სანიტარია
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რა იწვევს წყლის დაბინძურებას?
წყლისრესურსებისდაბინძურებასიწვევსგაუწ-
მენდავისაწარმოოდაკომუნალურ-საყოფაცხოვ-
რებოჩამდინარეწყლებისჩაშვება,ნარჩენების
არასათანადომართვადადანაგვიანება.

მდინარეები,რომელიცმიედინებაქალაქებსადა
სხვა დასახლებულ პუნქტებში, წარმოადგენენ
ზღვებისა და ოკეანეების ქიმიური ნივთიერე-
ბებითადანარჩენებითდაბინძურებისერთ-ერთ
მძლავრწყაროს.

საცხოვ რე ბე ლი და სა ზო გა დო ებ რი ვი შე ნო ბე ბი-
დან გა მო სუ ლი კო მუ ნა ლურ - სა ყო ფაცხოვ რე ბო 
ჩამ დი ნა რე წყლე ბი ხვდე ბა ზე და პი რულ წყლებ ში. 
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ტე რი ტო რი ე ბის და მეცხო-
ვე ლე ო ბის კომ პ ლექ სე ბის ჩამ დი ნა რე წყლე ბი 
შე ი ცავს ორ გა ნულ და არა ორ გა ნულ და მა ბინ ძუ-
რებ ლებს. ასე თი წყლე ბი წყალ სა ტე ვებ ში ხვდე ბი-
ან ყო ველ გ ვა რი გაწ მენ დის გა რე შე. სამ რეწ ვე ლო 
დარ გე ბის სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე ზე და პი-
რუ ლი წყლე ბის და მა ბინ ძუ რე ბე ლი კომ პო ნენ ტე-
ბი სხვა დას ხ ვა ა.

ფაქტები და ციფრები

• მსოფლიო მასშტაბით ჩამდინარე წყლების

თითქმის 80% ხვდება გარემოში ადეკვატური

გაწმენდისგარეშე(UNESCO,2017).

• 2050 წლისთვის, მსოფლიო მოსახლეობის

დაახლოებით 70% იცხოვრებს ქალაქებში

(დღესდღეობით - 50%). ამჟამად, ქალაქების

უმეტესობას არ გააჩნია ადეკვატური

ინფრასტრუქტურა და რესურსები, რომ მართოს

ჩამდინარეწყლებიეფექტურიდამდგრადიგზით.

(UNDESA,2014)

• წყლის ხელმისაწვდომობაზე ასევე მოქმედებს

დაბინძურება.წყლისხარისხთანდაკავშირებული

უმეტესიპრობლემებიგამოწვეულიაინტენსიური

სოფლისმეურნეობით,სამრეწველოწარმოებით

და სამთო მოპოვებისა და ქალაქების

გაუწმენდავიჩამდინარეწყლებით.(UN-Water,

2011)
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წყლის დაბინძურებით გამოწვეული 
გარემოსდაცვითი და ეკოლოგიური 

პრობლემები
ადა მი ა ნის ჯან მ რ თე ლო ბა ზე არა სა სურ ველ შე დე გებს იწ ვევს რო გორც დაბინძურებულ წყალ თან 
პირ და პი რი კონ ტაქ ტი (ბანაობა, რეცხ ვა, თევ ზ ჭე რა და ა.შ.), ასე ვე გრძელ კვე ბით ჯაჭ ვ ში (წყალი-
პლანქტონი-თევზი-ადამიანი ან წყა ლი- ნი ა და გი- მ ცე ნა რე- ცხო ვე ლი -ა და მი ა ნი) გა და ცე მუ ლი ტოქ სი კან-
ტის მოხ ვედ რა.

მი ნა მა ტას და ა ვა დე ბა (1956 -1968) - 
გახ მა უ რე ბუ ლი ის ტო რი უ ლი 
შემ თხ ვე ვა

1956 წელს იაპო ნი ა ში მდ. მი ნა მა ტას მი და მო ებ ში 
და ფიქ სირ და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი და ა ვა დე ბა, რო მე-

ლიც ვი თარ დე ბო და კი დუ რე ბი სა და მოძ რა ო ბის 
პა რა ლი ზე ბით, ავად მ ყო ფებს და კარ გუ ლი ჰქონ-
დათ ტკი ვი ლის შეგ რ ძ ნე ბა, და უქ ვე ით დათ მხედ ვე-
ლო ბა. ამ და ა ვა დე ბას “მინამატა” უწო დეს. ქი მი უ რი 
ანა ლი ზე ბით სა ბო ლო ოდ დად გინ და, რომ ამ და ა-
ვა დე ბის მი ზე ზი იყო ვერ ცხ ლის წყ ლით მო წამ ვ ლა, 
რო მე ლიც მდი ნა რე ში ხვდე ბო და ერ თ -ერ თი წარ-
მო ე ბი დან, გა უწ მენ და ვი ჩამ დი ნა რე წყლის ჩაშ ვე-
ბის შე დე გად. ტოქ სი კუ რი ვერ ცხ ლის წყა ლი წყლი-
დან ხვდე ბო და ცოცხალ ორ გა ნიზ მებ ში (თევზებში 
და სხვა ზღვის პრო დუქ ტებ ში) და შემ დეგ ადა მი ა-
ნის ორ გა ნიზ მ ში, რაც ძლი ერ მო წამ ვ ლას იწ ვევ და.

დაბინძურებისწყარო:სამრეწველოსაწარმო,სა-

წარმოოჩამდინარეწყლისწერტილოვანიჩაშვება

დამაბინძურებელინივთიერება: ვერცხლისწყალი

დაბინძურებისსახე: ქიმიურიდაბინძურება



10

ევტროფიკაცია

ადა მი ა ნის სა ყო ფაცხოვ რე ბო საქ მი ა ნო ბის შე დე-
გად, რო გო რი ცაა სა სუ ქე ბი სა და სა რეცხი სა შუ ა-
ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა, მეცხო ვე ლე ო ბა და აგ რა-
რუ ლი წარ მო ე ბა, წყალ ში ხვდე ბა  აზო ტის, ფოს-
ფო რის და სხვა ელე მენ ტე ბის ნა ერ თე ბი.

ზე და პი რულ წყლებ ში (მდინარეები, ტბე ბი, ზღვე-
ბი და ოკე ა ნე ე ბი) მათი მოხ ვედ რის შე დე გად  ხდე-
ბა წყალ მ ცე ნა რე ე ბის ჭარ ბი და უზო მო გან ვი თა-
რე ბა, ხო ლო შემ დეგ, წყალ მ ცე ნა რე ე ბის ხრწნის 
გა მო, გა მო ი ყო ფა სა ში ში ტოქ სი ნე ბი და მცირ-

დე ბა წყალ ში გახ ს ნი ლი ჟან გ ბა დის რა ო დე ნო ბა. 
ამ პრო ცესს ევ ტ რო ფი კა ცია ეწო დე ბა. ევ ტ რო-
ფი კა ცი ის შე დე გად უარეს დე ბა წყლის ხა რის ხი, 
რაც შე უქ ცე ვა დად მოქ მე დებს წყალ ში მცხოვ რებ 
ცოცხალ ორ გა ნიზ მებ ზე. ისი ნი იღუ პე ბი ან გა მო-
ყო ფი ლი ტოქ სი ნე ბი სა და ჟან გ ბა დის ნაკ ლე ბო-
ბის გა მო. 

ევ ტ რო ფი კა ცი ის პრობ ლე მე ბი მო ი ცავს მსოფ-
ლი ოს მრა ვალ ტბებს, ასე ვე წყალ სა ტე ვე ბი სა და 
მდი ნა რე ე ბის, გან სა კუთ რე ბით მცი რე მდი ნა რე ე-
ბის ეკო სის ტე მებს.

ფაქტები და ციფრები

• ჩამდინარე წყლების, როგორც რესურსების, გამოყენების შესაძლებლობები უზარმაზარია. ჩამდინარე

წყლებისუსაფრთხოდმართვისშედეგადშესაძლებელიაისვაქციოთწყლის,ენერგიის,ნუტრიენტებისადა

სხვააღდგენითიმასალებისხელმისაწვდომდამდგრადწყაროდ.(UNESCO,2017).

• წყალთანდაკავშირებულიდაავადებები,მათშორისქოლერადაშისტოსომოზი,ფართოდარისგავრცელებუ-

ლიგანვითარებადქვეყნებში,სადაცგარემოშიმოხვედრამდესაყოფაცხოვრებოდაურბანულიჩამდინარე

წყლებისმხოლოდმცირენაწილი(ზოგიერთშემთხვევაში5%)იწმინდება(UNESCO,2017).

• ჩამდინარეწყლებისმართვისფინანსურიხარჯიგაცილებითნაკლებია,თუგავითვალისწინებთიმსარგე-

ბელს,რაცმასმოაქვსადამიანისჯანმრთელობის,ეკონომიკისგანვითარებისდაგარემოსმდგრადობის

კუთხით,რაცქმნისახალბიზნესშესაძლებლობებსდაახალ„მწვანე“სამუშაოებს.(UN-Water,2011)

• მსოფლიომდაკარგათავისიბუნებრივიჭაობებისმოცულობის70%,რაცმოიცავსმტკნარიწყლისმნიშვ-

ნელოვანდანაკარგსბოლო100წლისგანმავლობაში.(UnitedNations,2018)

• მსოფლიომასშტაბით,2050წლისთვის20%-ითგაიზრდებასაშიშიწყალმცენარეებიანიმდინარეების

რიცხვი,(UNDESA,2012)
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რა არის წყლის ხარისხი?
ტერ მი ნი „წყლის ხა რის ხი“ გა მო ი ყე ნე ბა წყლის 
მდგო მა რე ო ბის აღ წე რის თ ვის, მი სი ქი მი უ რი, ფი-
ზი კუ რი და ბი ო ლო გი უ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბის ჩათ-
ვ ლით. წყლის რე სურ სე ბის დაც ვის მიზ ნით ქვეყ-
ნებს დად გე ნი ლი აქვს წყლე ბის ხა რის ხის მაჩ ვე-
ნებ ლე ბი კონ კ რე ტუ ლი მიზ ნის თ ვის (მაგალითად, 
სას მე ლი, სა ცუ რაო ან თევ ზა ო ბა), რო მე ლიც ით-
ვა ლის წი ნებს ჯან მ რ თე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა-
ნი ზა ცი ის (WHO) მი ერ და წე სე ბულ სა ერ თა შო რი-
სო სტან დარ ტის მოთხოვ ნებს. მა გა ლი თად, სას-
მე ლი წყლის კონ ტ რო ლი 50-ზე მე ტი პა რა მეტ რის 
მი ხედ ვით ხორ ცი ელ დე ბა. 

წყლის ხა რის ხ ზე გავ ლე ნას ახ დენს ნივ თი ე რე ბე-
ბი, რო გო რი ცაა პეს ტი ცი დე ბი ან სა სუ ქე ბი, რომ-
ლე ბიც გარ კ ვე უ ლი კონ ცენ ტ  რა ცი ის გა და ჭარ ბე-
ბის დროს უარ ყო ფი თად მოქ მე დე ბენ ზღვა ში მიმ-
დი ნა რე სა სი ცოც  ხ ლო პრო ცე სებ ზე.

წყლის ხარისხის ზოგიერთი 
მაჩვენებელი

წყლის მჟავიანობა

სას მე ლი და ზე და პი რუ ლი წყლის ხა რის ხის ერ თ -
ერ თი  მაჩ ვე ნე ბე ლია წყლის მჟა ვი ა ნო ბა. 

სუფ თა წყა ლი ქი მი უ რად ნე იტ რა ლურ გა რე მოს 
ქმნის, რად გან წყლის დი სო ცი ა ცი ის შე დე გად გა-
მო ი ყო ფა თა ნა ბა რი რა ო დე ნო ბის H+ და OH¯ იო -
ნე  ბი, რომ ლე ბიც ერ თ მა ნეთს ანე იტ რა ლე ბენ.

HOH ⇌ H+ + OH‾

მჟავა გარემო წარმოიქმნება H+ იონების მიერ.

ტუტე გარემო წარმოიქნება OH‾ იონების მიერ. 

ხსნა რის მჟა ვა თუ ტუ ტე რე აქ ცი ის ასახ ვი სათ ვის 
გა მო ი ყე ნე ბენ ე.წ. pH (potentia hydrogeni), რო მე-
ლიც ლა თი ნუ რი დან წყალ ბა დის ძა ლას ნიშ ნავს. 
ხსნა  რის pH წარ   მო  ად   გენს მას   ში წყალ   ბა  დი  ო  ნე -
ბის კონ   ცენ   ტ რა  ცი  ის ხა  რის   ხის მაჩ   ვე  ნე  ბელს. იგი 
იც   ვ ლე  ბა 1-დან 14-მდე. 

თუ ხსნარ   ში H+ და OH¯ იო  ნე  ბის კონ   ცენ   ტ რა  ცი ე-
ბი ტო  ლი ა, მა  შინ ხსნა  რი ნე  იტ   რა  ლუ  რია და მი  სი 
pH=7. 

თუ pH=1÷7, მა  შინ ხსნარ   ში ჭარ   ბობს H+ იო  ნე  ბი და 
მას აქვს მჟა  ვა  რე  აქ   ცი  ა, ამას   თან რაც უფ   რო მცი -
რეა  pH-ის მნიშ   ვ ნე  ლო  ბა, მით უფ   რო მა  ღა  ლია 
ხსნა  რის მჟა  ვი  ა  ნო  ბა. 

თუ pH=7÷14, ხსნარ   ში ჭარ   ბობს OH¯ იო  ნე  ბი და მას 

მიზანი 6. 
სუფთა წყალი და სანიტარია
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აქვს ტუ  ტე  რე  აქ   ცი  ა.  

ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ დად-
გე ნი ლი ნორ მე ბით, სას მე ლი წყლის pH ≤ 8.0, ხო-
ლო ევ რო კავ ში რის მი ერ დად გე ნი ლი ნორ მე ბით 
- pH = 6.5-8.5.

თევ ზ სა მე ურ ნეო და ზე და პი რუ ლი წყლი სათ ვის ევ-
რო კავ ში რის მი ერ დად გე ნი ლი ნორ მაა pH = 6.0-
9.0.

წყალში გახსნილი ჟანგბადი
ზე და პი რუ ლი წყლე ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბი სათ ვის 
წყალ ში გახ ს ნი ლი ჟან გ ბა დი ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი პა რა მეტ რი ა. 

ბუ ნებ რივ წყალ ში გახ ს ნი ლი ჟან გ ბა დი არ სე ბობს 
ჟან გ ბა დის მო ლე კუ ლის - O2-ის სა ხით. 

წყა ლი ჟან გ ბა დით ძი რი თა დად მდიდ რ დე ბა ატ-
მოს ფე რო დან ჟან გ ბა დის შთან თ ქ მი სა და წყალ მ-
ცე ნა რე ე ბის მი ერ ფო ტო სინ თე ზის დროს გა მო ყო-
ფი ლი ჟან გ ბა დის ხარ ჯ ზე. 

წყალ ში ჟან გ ბა დის შემ ც ვე ლო ბა მცირ დე ბა შემ-
დე გი პრო ცე სე ბის შე დე გად: ბი ო ლო გი უ რი ორ-
გა ნიზ მე ბის სუნ თ ქ ვა, ბაქ ტე რი ე ბის სუნ თ ქ ვა, ჟან გ-
ბა დის ხარ ჯი ორ გა ნუ ლი და არა ორ გა ნუ ლი ნივ-
თი ე რე ბე ბის გარ დაქ მ ნი სას (დაშლა და ქი მი უ რი 
და ჟან გ ვა). ჟან გ ბა დის ხარ ჯი იზ რ დე ბა ტემ პე რა-
ტუ რის მო მა ტე ბის, სხვა დას ხ ვა ნივ თი ე რე ბე ბის, 
ბაქ ტე რი ე ბი სა და წყალ ში მცხოვ რე ბი სხვა ორ გა-
ნიზ მე ბის რა ო დე ნო ბის გაზ რ დის დროს.

წყალ ში გახ ს ნი ლი ჟან გ ბა დი დიდ ზე გავ ლე ნას 

ახ დენს წყალ სა ტე ვის ცხოვ რე ბა ზე. ეს ჟან გ ბა დი 
სა ჭი როა წყალ ში მცხოვ რე ბი ყვე ლა ცოცხა ლი 
ორ გა ნიზ მი სათ ვის. წყალ ში გახ ს ნი ლი ჟან გ ბა დის 
მი ნი მა ლუ რი შემ ც ვე ლო ბა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ-
ყოფს თევ ზე ბის ნორ მა ლურ გან ვი თა რე ბას შე ად-
გენს 5 მგ/ლ. მი სი შემ ცი რე ბა 2 მგ/ლ-მდე იწ ვევს 
თევ ზე ბის მა სი ურ და ღუპ ვას.
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ნარჩენები ზღვებსა და ოკეანეებში

XX სა უ კუ ნის ბო ლოს წყნა რი ოკე ა ნის და სავ ლე-
თი ნა წი ლის შუ ა გულ ში, ოკე ა ნის ყვე ლა ზე ღრმა 
ად გილ ზე - 10 988 მეტ რის სიღ რ მე ზე, მყვინ თა ვებ-
მა აღ მო ა ჩი ნეს პლას ტ მა სის პარ კი. მეც ნი ე რე ბი 
თვლი ან, რომ ეს პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნი პირ ვე ლია 
მსოფ ლი ო ში, რო მე ლიც ყვე ლა ზე ღრმა ად გილ ზე 
მოხ ვ და და აქ მის დაშ ლას  400-დან 1000 წლამ დე 
დას ჭირ დე ბა.

ოკე ა ნის ფსკერ ზე ნა პოვ ნი პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნე-
ბის 89% წარ მო ად გენს ერ თ ჯე რად საგ ნებს, მა გა-
ლი თად, რო გო რი ცაა პლას ტ მა სის პარ კე ბი.

ანა ლო გი უ რად, ოკე ა ნის ზე და პი რიც  და ბინ ძუ-
რე ბუ ლია პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნე ბით, რომ ლე ბიც 
ზე და პირ ზე ტივ ტი ვე ბენ და კუნ ძუ ლის სა ხე აქვთ. 
მსოფ ლიო ოკე ა ნე ში სულ 5 ასე თი  პლას ტ მა სის 
ნარ ჩე ნე ბის ოფ შო რუ ლი კუნ ძუ ლი ა. მათ გან ნარ-

ჩე ნე ბის უდი დე სი კუნ ძუ ლი, მდე ბა რე ობს წყნარ 
ოკე ა ნე ში და იკა ვებს 1,6 მლნ კმ2-ს, რაც საფ რან-
გე თის ფარ თობ ზე სამ ჯერ მე ტი ა. 

ასე თი დი  დი რა  ო  დე  ნო  ბით პლას   ტ   მა  სით და  ბინ   ძუ -
რე  ბა ზე  გავ   ლე  ნას ახ   დენს ზღვის ცოცხალ ორ   გა -
ნიზ   მებ   ზე, ადა  მი  ა  ნებ   ზე და ეკო  სის   ტე  მებ   ზე. ყო  ველ  -
წ   ლი  უ  რად ამ და  ბინ   ძუ  რე  ბის წი  ნა  აღ   მ   დეგ ეკო  ნო -
მი  კუ  რი და  ნა  ხარ   ჯე  ბი შე  ად   გენს 13 მლრდ აშშ დო -
ლარს, რო  მელ   შიც შე  დის  გაწ   მენ   დის ხარ   ჯე  ბი და 
თევ   ზის მე  ურ   ნე  ო  ბე  ბის ფი  ნან   სუ  რი და  ნა  კარ   გე  ბი.

მდი  ნა  რე  ე  ბი წარ   მო  ად   გე  ნენ სწრაფ მა  გის   ტ   რა -
ლებს პლას   ტ   მა  სის ნარ   ჩე  ნე  ბის ოკე  ა  ნე  ში მო  სახ  -
ვედ   რად. 

სა ნამ პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნი მი აღ წევს ღია ზღვას 
და ოკე ა ნეს, სა ნამ ის ჩა ი ძი რე ბა ოკე ა ნის ფსკერ ზე, 
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პლასტიკით დაბინძურება - მოტივტივე ოფშორული კუნძულები მსოფლიო ოკეანეში
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ის ალ ბათ, რო გორც ნარ ჩე ნი მოხ ვ და მდი ნა რის 
ნა პი რებ ზე და კა ლა პო ტებ ში. ყო ველ წ ლი უ რად 8 
მლნ ტო ნა ზე მე ტი პლას ტ მა სი ხვდე ბა ზღვებ სა და 
ოკე ა ნე ებ ში. ეს იგი ვე ა, რომ ყო ველ წუ თი ე რად ერ-
თი ნა გავ მ ზი დის ნარ ჩე ნე ბი ჩავ ყა როთ ოკე ა ნე ში. 

მდი ნა რე ე ბი, რო მე ლიც მი ე დი ნე ბა ქა ლა ქებ სა 
და სხვა და სახ ლე ბულ პუნ ქ ტებ ში, წარ მო ად გე ნენ 
ზღვე ბი სა და ოკე ა ნე ე ბის პლას ტ მა სით და ბინ ძუ-
რე ბის ერ თ -ერთ მძლავრ წყა როს.

გლობალური მიზნები მდგრადი განვითარებისათვის
მიზანი 14. ოკეანისა და ზღვის რესურსები
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მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბის 1/3 ცხოვ რობს 122 დი დი მდი ნა რის ნა პი რებ ზე. 

2030 წლი სათ ვის მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბის 2/3 იცხოვ რებს ქა ლა ქებ ში. მსოფ ლი ოს მე გა პო ლი სე ბის 
უმ რავ ლე სო ბა გან ლა გე ბუ ლია მდი ნა რე ე ბის დელ ტა ში ან ნა პი რე ბის გას წ ვ რივ. შემ დ გო მი ოც და ა თი 
წლის გან მავ ლო ბა ში მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბა 9,7 მი ლი არ დი იქ ნე ბა, და ნარ ჩე ნე ბის არა სა თა ნა დო 
მარ თ ვის შემ თხ ვე ვა ში ქა ლა ქე ბი იქ ნე ბი ან ზღვე ბის პლას ტ მა სით და ბინ ძუ რე ბის მძლავ რი წყა რო ე ბი.
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შავი ზღვის გარემოსდაცვითი საკითხები
გე ოგ რა ფი უ ლად შა ვი ზღვა ოკე ა ნე ე ბის გან იზო-
ლი რე ბუ ლი ა. კონ ტი ნენ ტუ რი ევ რო პის და ახ ლო ე-
ბით ერ თი მე სა მე დი მის აუზს მი ე კუთ ვ ნე ბა. აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, სა ნა პი რო წყლე ბის და ბინ ძუ რე ბა 
და მას ში ჩამ დი ნა რე მდი ნა რე ე ბის წყლის ხა რის-
ხი და მო ცუ ლო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ნა პი რო ბებს 
ზღვის ეკო ლო გი ურ მდგო მა რე ო ბას.

დი დი წყალ შემ კ რე ბი აუზი სა და ოკე ა ნეს თან 
შეზღუ დუ ლი კავ ში რის გა მო შა ვი ზღვა ძალ ზე 
მგრძნო ბი ა რეა ან თ რო პო გე ნუ ლი ზე გავ ლე ნის მი-
მართ.

შა ვი ზღვის და ბინ ძუ რე ბამ და მი სი რე სურ სე ბის 
ჭარ ბ მა გა მო ყე ნე ბამ უკა ნას კ ნე ლი 50 წლის გან-
მავ ლო ბა ში წყლის ხა რის ხი სა და ეკო სის ტე მის 
მკვეთ რი დაქ ვე ი თე ბა გა მო იწ ვი ა.

ძი რი თა დად ეკო ლო გი უ რი სი ტუ ა ცი ის გამ წ ვა ვე ბა 
ორ მა ფაქ ტორ მა გა ნა პი რო ბა: 

1. შა ვი ზღვის ზე და ფე ნის მდგო მა რე ო ბა;

2. ზღვის და ბინ ძუ რე ბა მის ნა პი რებ ზე გან ლა გე-
ბუ ლი სამ რეწ ვე ლო- სა პორ ტო ობი ექ ტე ბი თა და 

მდი ნა რე ე ბის მი ერ ჩა მო ტა ნი ლი და მა ბინ ძუ რე ბე-
ლი აგენ ტე ბით.

შავ ზღვა ში წყლის მა რი ლი ა ნი მა სა ორ ფე ნად 
იყო ფა: 100-150 მ სის ქის ზე და პი რუ ლი ფე ნა ნაკ-
ლებ მა რი ლი ა ნია (1,8% მა რი ლი ა ნო ბა, შე და რე-
ბის თ ვის ოკე ა ნის მა რი ლი ა ნო ბა 3% შე ად გენს) და 
შე სა ბა მი სად, მსუ ბუ ქია მის ქვეშ მდე ბა რე წყლის 

შავი ზღვის ზოგიერთი პარამეტრები

ფართობი 420325კმ2

მაქსიმალური სიგრძე
(პარალელზე)

1150კმ

მაქსიმალური სიგანე
(მერიდიანზე)

580კმ

მინიმალურისიგანე 265კმ

სიღრმე:
-მაქსიმალური
-საშუალო

2258კმ
1271კმ

წყლისმოცულობაზღვაში 537000კმ3

სანაპიროხაზისსიგრძე 3400კმ

მარილიანობა:
-ცენტრალურნაწილში
-სიღრმეში

1,7-1,8%
2,2-2,3%

წყლისტემპერატურა:
-ზაფხულში
-ზამთარში

+24-26°C
+9-11°C



20

მა სა ზე (ზღვის სიღ რ მე 2200 მეტ რი ა), ამი ტომ შავ 
ზღვა ში მიმ დი ნა რე ობს წყლის სუს ტი ვერ ტი კა-
ლუ რი ცირ კუ ლა ცია და ფე ნე ბის შე რე ვა თით ქ მის 
არ ხდე ბა. მეც ნი ერ თა აზ რით, ასო ბით წე ლია სა-
ჭი რო, რომ შავ ზღვა ში წყალ გაც ვ ლის პრო ცე სი 
შე იც ვა ლოს: ფსკე რულ მა წყალ მა ად გი ლი და უთ-
მოს ხმელ თა შუა ზღვი დან შე მო სულ ახალ წყალს. 
გა ან გა რი შე ბით წყლის სრუ ლი ვერ ტი კა ლუ რი მი-
მოც ვ ლი სათ ვის 130-140 წე ლი წა დია სა ჭი რო.

ვერ ტი კა ლურ ცირ კუ ლა ცი ას უფ რო მე ტად წყლის 
ზე და ფე ნე ბი ინარ ჩუ ნებს, ამი ტომ ჟან გ ბა დით მხო-
ლოდ ზე და - 50 მ სის ქის წყლის ფე ნაა მდი და რი. 
50 მ-ის ქვე მოთ ჟან გ ბა დის რა ო დე ნო ბა მცირ დე ბა 
და უკ ვე 200 მ-ის სი მაღ ლე ზე სრუ ლი ად უმ ნიშ ვ ნე-
ლო ხდე ბა. სწო რედ ამ სიღ რ მე ზე ორ გა ნიზ მე ბის 
ცხო ველ მოქ მე დე ბის შე დე გად ჩნდე ბა გო გირ დ-
წყალ ბა დი. მი სი რა ო დე ნო ბა სიღ რ მეს თან ერ-
თად მა ტუ ლობს: 200 მ სიღ რ მე ზე- 0,47 სმ3 /ლ, 200 
მ სიღ რ მე ზე კი - 5,8 სმ3 /ლ.

ამ რი გად,  შავ ზღვა  ში სი  ცოცხ   ლე შე  და  რე  ბით 
თხელ ზე  და  პი  რულ ფე  ნა  შია წარ   მოდ   გე  ნი  ლი, უფ  -

რო ღრმად კი გო  გირ   დ წყალ   ბა  დის შემ   ც ვე  ლი ფე -
ნა  ა, სა  დაც ცო  ცხა  ლი ორ   გა  ნიზ   მი პრაქ   ტი  კუ  ლად 
ვერ ძლებს. ორ ფე ნო ვა ნია შა ვი ზღვის ხმელ თა-
შუა ზღვას თან შე მა ერ თე ბე ლი წვრი ლი ყე ლიც 
– ბოს ფო რის სრუ ტე. სრუ ტის ქვე და დი ნე ბით შავ 
ზღვა ში ხმელ თა შუა ზღვის შე და რე ბით მა რი ლი ა-
ნი წყა ლი შე მო დის (წელიწადში 300 კმ3), ზე და დი-
ნე ბით კი შა ვი ზღვის ნაკ ლე ბად მა რი ლი ა ნი წყა-
ლი მარ მა რი ლოს და ეგე ო სის ზღვე ბის გავ ლით 
ხმელ თა შუა ზღვა ში გა ე დი ნე ბა (წელიწადში 600 
კმ3).

შა ვი ზღვის აუზ ში გან ლა გე ბუ ლია მრა ვა ლი ქა ლა-
ქი და ათა სო ბით სამ რეწ ვე ლო სა წარ მო. მთე ლი 
ამ ტე რი ტო რი ის ბი ო ლო გი უ რი თუ ქი მი უ რი ნარ ჩე-
ნი ჯერ მდი ნა რე ში, შემ დეგ კი შავ ზღვა ში ხვდე ბა. 
შავ ზღვა ში ჩა ე დი ნე ბა მდი ნა რე ე ბი, რომ ლე ბიც 
ევ რო პის 20-მდე ქვეყ ნის ტე რი ტო რი ას გა დი ან.

შავ ზღვა ში მდი ნა რე ე ბით ჩა ე დი ნე ბა სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ქი მი უ რი ნა ერ თე-
ბი, სა სუ ქე ბი, მცე ნა რე თა ზრდის რე გუ ლა ტო რე ბი, 
ნავ თო ბი (ტრანსპორტირებისა და გა და მუ შა ვე ბის 
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შე დე გად) და სხვ. 

მდი ნა რე ე ბის მი   ერ დი    დი რა   ო    დე    ნო    ბით საკ       ვე    ბი 
ნივ       თი   ე    რე    ბე    ბის  შე    მო    ტა    ნამ (ევტროფიკაცია) გა   -
მო   იწ       ვია ფი    ტოპ       ლან       ქ       ტო    ნის მომ       რავ       ლე    ბა, რა    მაც 
თა    ვის მხრივ შე   ა    ფერ       ხა მზის სი    ნათ       ლის ჩაღ       წე    ვა 
წყალ       მ       ცე    ნა    რე   ე    ბამ       დე. ევ       რო    ფი    კა    ცი   ამ გა    მო   იწ       ვია 
ერ       თ       დ       როს უაღ       რე    სად მდი    და    რი ეკო    სის       ტე    მის 
დეგ       რა    და    ცი   ა, გა    ნად       გურ       და ფსკე    რის ორ       გა    ნიზ       მე   -
ბი, შე   იც       ვა    ლა ზღვის ფლო    რი    სა და ფა   უ    ნის სა    ხე  -
ო    ბა    თა შე    ფარ       დე    ბა. და   ე    ცა ზღვის ფა   უ    ნის კო    მერ      -
ცი   უ    ლი ღი    რე    ბუ    ლე    ბაც. მა    გა    ლი    თად, 1960 წელს 
ზღვა    ში და    რე    გის       ტ       რი    რე    ბუ    ლი იყო თევ       ზის 26 სა   -
რე    წი სა    ხე   ო    ბა, დღეს       დღე   ო    ბით კი მა    თი რა   ო    დე   -
ნო    ბა მხო    ლოდ ოთხი   ა.

გარ       და ევ       ტ       რო    ფი    კა    ცი   ი    სა, შა    ვი ზღვის გა    რე    მოს 
დეგ       რა    და    ცი   ის მი    ზე    ზე    ბია წყლის ქი    მი   უ    რი და    ბინ      -

ძუ    რე    ბა (მათ შო    რის ნავ       თო    ბის ჩაღ       ვ       რე    ბის შე    დე   -
გად), ზღვის ფა   უ    ნის გა    და    მე    ტე    ბუ    ლი რეწ       ვა და 
უცხო სა    ხე   ო    ბა    თა შე    მოჭ       რა ზღვა    ში.

გა   უწ       მენ       და    ვი ურ       ბა    ნუ    ლი ჩამ       დი    ნა    რე წყლე    ბის 
ზღვა    ში ჩაშ       ვე    ბა და მუ    ნი    ცი    პა    ლუ    რი ნარ       ჩე    ნე    ბით 
და    ბინ       ძუ    რე    ბა შა    ვი ზღვის სა    ნა    პი    რო წყლე    ბის ყვე   -
ლა    ზე სე    რი   ო    ზულ პრობ       ლე    მას წარ       მო   ად       გენს. 

სე რი ო ზულ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს ზღვის მუ-
ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბით და ნაგ ვი ა ნე ბა. ზღვა ში 
ჩამ დი ნა რე მდი ნა რე ე ბის კა ლა პო ტებ ში და სა ნა-
პი როს მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ებ ზე მუ ნი ცი პა ლუ რი 
ნარ ჩე ნე ბის უკონ ტ რო ლო გან თავ სე ბა სა ნა პი რო 
ზო ლე ბი სა და წყლე ბის და ნაგ ვი ა ნე ბას იწ ვევს. ეს, 
თა ვის მხრივ, საფ რ თხეს უქ მ ნის გა რე მოს, ზღვის 
ცოცხალ ორ გა ნიზ მებს და ადა მი ა ნის ჯან მ რ თე-
ლო ბას.  
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შა ვი ზღვის და ბინ ძუ რე ბი სა გან დაც ვის 
კონ ვენ ცია - ბუ ქა რეს ტის კონ ვენ ცია

მი ღე ბის ად გი ლი და თა რი ღი: ბუ ქა რეს ტი, 1992

შა ვი ზღვა სა ერ თა შო რი სო წყალ სა ტევს წარ მო ად-
გენს, მას ექ ვ სი ქვე ყა ნა ესაზღ ვ რე ბა. მი სი წყლის 
ხა რის ხის დაც ვა და ეკო ლო გი უ რი ბა ლან სის შე-
ნარ ჩუ ნე ბა მხო ლოდ ყვე ლა მო საზღ ვ რე ქვეყ ნის 
ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხ მე ვით არის შე საძ ლე ბე ლი. 
1992 წელს შა ვი ზღვის მო საზღ ვ რე ექ ვ ს მა ქვე ყა-
ნამ (ბულგარეთი, თურ ქე თი, რუ მი ნე თი, რუ სე თის 
ფე დე რა ცი ა, სა ქარ თ ვე ლო, უკ რა ი ნა) მი სი და-
ბინ ძუ რე ბი სა გან დაც ვის მიზ ნით შე ი მუ შა ვა “შავი 
ზღვის და ბინ ძუ რე ბი სა გან დაც ვის კონ ვენ ცი ა” 
(ბუქარესტის კონ ვენ ცი ა), რო მე ლიც 1994 წლი სათ-
ვის რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი იყო ექ ვ სი ვე ქვეყ ნის მი ერ. 

ეს სა ერ თა შო რი სო დო კუ მენ ტი უზ რუნ ველ ყოფს 
ერ თობ ლივ და კო ორ დი ნი რე ბულ ქმე დე ბებს, 
რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია შა ვი ზღვის ეკო სის-

ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და სა ნა პი რო ქვეყ ნე ბის 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბი სა კენ.  

ბუ ქა რეს ტის კონ ვენ ცი ის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლია 
“შავი ზღვის და ბინ ძუ რე ბის გან დაც ვის კო მი სი ა”, 
რო მე ლიც ექ ვ სი ვე მხა რე ქვეყ ნის წარ მო მად გენ-
ლე ბის გან შედ გე ბა. კონ ვენ ცი ის მუდ მი ვი სამ დივ-
ნო ქ. სტამ ბოლ ში (თურქეთი) არის გან თავ სე ბუ-
ლი.

ბუ ქა რეს ტის კონ ვენ ცი ის ძა ლა ში შეს ვ ლის შემ დეგ 
(1994) მრა ვა ლი პრო ექ ტი იქ ნა გან ხორ ცი ე ლე ბუ-
ლი ეროვ ნულ თუ რე გი ო ნულ დო ნე ებ ზე. მი უ ხე და-
ვად ამი სა, სა ნა პი რო ზო ნა ში მყარ ნარ ჩე ნებ თან 
თუ ჩამ დი ნა რე წყლებ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ-
ლე მე ბი კვლა ვაც აქ ტუ ა ლუ რი ა.  

რატომ უნდა გავწმინდოთ ჩამდინარე 
და კომუნალური წყლები?

ჩამ დი ნა რე წყლე ბი სა და მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე-
ნე ბის ზღვა ში მოხ ვედ რა იწ ვევს შა ვი ზღვის წყლის 
ნუტ რი ენ ტე ბით გამ დიდ რე ბას და, შე სა ბა მი სად, 
ევ ტ რო ფი კა ცი ის პრო ცე სის გაძ ლი ე რე ბას, რაც 
შა ვი ზღვის თ ვის ყვე ლა ზე სე რი ო ზულ პრობ ლე მას 
წარ მო ად გენს.

წყლის რე სურ სე ბის გა ჭუჭყი ა ნე ბის ნიშ ნე ბი ა: სხვა-
დას ხ ვა მო ტივ ტი ვე ნივ თი ე რე ბე ბი და ნა ლე ქი 
ფსკერ ზე, წყლის ფი ზი კუ რი (ფერი, სუ ნი, გე მო) და 
ქი მი უ რი (ხსნარის pH, მომ წამ ლა ვი ნივ თი ე რე ბის 
შემ ც ვე ლო ბა) თვი სე ბე ბის შეც ვ ლა, გახ ს ნი ლი ჟან-
გ ბა დის შემ ცი რე ბა, და ა ვა დე ბის გა მომ წ ვე ვი ბაქ-
ტე რი ე ბის შემ ც ვე ლო ბა და სხვა.
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როგორ იწმინდება ჩამდინარე და 
კომუნალური წყლები?

მი ნე რა ლუ რი, ორ გა ნუ ლი და ტოქ სი კუ რი ნივ თი ე-
რე ბე ბით, ბაქ ტე რი ე ბი თა და მიკ რო ბე ბით  და ბინ-
ძუ რე ბუ ლი ჩამ დი ნა რე წყა ლის გაწ მენ და ერ თ ბა-
შად, მხო ლოდ ერ თი რო მე ლი მე კონ კ რე ტუ ლი 
მე თო დის გა მო ყე ნე ბით შე უძ ლე ბე ლი ა. ამი ტომ, 
ჩამ დი ნა რე წყლე ბის გაწ მენ დი სათ ვის გა მო ი ყე ნე-
ბა მთე ლი რი გი მე თო დე ბი, სხვა დას ხ ვა მოწყო ბი-
ლო ბე ბი და ნა გე ბო ბე ბი. ჩამ დი ნა რე წყლე ბის გაწ-
მენ დის მე თო დე ბი ა: მე ქა ნი კუ რი, ბი ო ლო გი უ რი, 
ქი მი უ რი და ფი ზი კო- ქი მი უ რი.

აღ ნიშ ნუ ლი მე თო დე ბი გა მო ი ყე ნე ბა რო გორც 
სამ რეწ ვე ლო, ასე ვე ურ ბა ნუ ლი ჩამ დი ნა რე წყლე-
ბის (დასახლებული პუნ ქ ტის სა ყო ფაცხოვ რე ბო 

და სა კა ნა ლი ზა ციო წყლე ბი) გა საწ მენ დად. 

ჩამ დი ნა რე წყლე ბის გა საწ მენ დად იყე ნე ბენ გამ წ-
მენდ მოწყო ბი ლო ბებს და ნა გე ბო ბებს, სა დაც აღ-
ნიშ ნუ ლი მე თო დე ბი კომ პ ლექ სუ რად გა მო ი ყე ნე ბა. 

მე ქა ნი კუ რი გაწ მენ და გა მო ი ყე ნე ბა წყალ ში არ სე-
ბუ ლი უხ ს ნა დი მი ნა რე ვე ბის მო სა ცი ლებ ლად. მე-
ქა ნი კუ რი გაწ მენ და ჩამ დი ნა რე წყლის გაწ მენ დის 
პირ ვე ლი ეტა პია და მას პირ ვე ლად გაწ მენ დას 
უწო დე ბენ. მე ქა ნი კუ რი გაწ მენ და და ფუძ ნე ბუ ლია 
ფი ზი კურ პრო ცე სებ ზე (გაცხრილვა, და ლექ ვა, 
ფლო ტა ცი ა), თუმ ცა ამ პრო ცე სე ბის და საჩ ქა რებ-
ლად გა მო ი ყე ნე ბენ ქი მი ურ რე ა გენ ტებ საც. პირ ვე-

ურბანული ჩამდინარე წყლის გაწმენდის სქემა
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ლა დი გაწ მენ დის შე დე გად ჩამ დი ნა რე წყლებ ში 
შე წო ნი ლი ნა წი ლა კე ბის შემ ც ვე ლო ბა 50-60%-ით 
მცირ დე ბა.

ბი ო ლო გი უ რი გაწ მენ დის მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბა 
სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა წყა ლი გავ წ მინ დოთ წყალ ში 
გახ ს ნი ლი ორ გა ნუ ლი ნივ თი ე რე ბე ბი სა გან. მე თო-
დი ეფუძ ნე ბა ცოცხა ლი ბი ო ლო გი უ რი ორ გა ნიზ მე-
ბის - მიკ რო ორ გა ნიზ მე ბის გა მო ყე ნე ბას, რომ ლე-
ბიც ორ გა ნულ ნივ თი ე რე ბებს საკ ვე ბად იყე ნე ბენ. 
ამ დროს წარ მო იქ მ ნე ბა ნახ ში რორ ჟან გი და წყა-
ლი. ბი ო ლო გი უ რი გაწ მენ დის შემ დეგ შე წო ნი ლი 
ნა წი ლა კე ბის მო სა ცი ლებ ლად წყა ლი ისევ სა-
ჭი რო ებს სა ლე ქა რებ ში და ყოვ ნე ბას და დაწ დო-
მას. ბი ო ლო გი უ რი გაწ მენ დის მე თოდს იყე ნე ბენ 
წყლის გაწ მენ დის შემ დ გომ სტა დი ა ზე - მე ო რე ულ 
გაწ მენ და ში.

ჩამდინარე წყლის გამწმენდი ნაგებობა
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საქართველოს წყლის რესურსები და  
გარემოსდაცვითი საკითხები

გა უწ მენ და ვი ურ ბა ნუ ლი ჩამ დი ნა რე წყლე ბის 
ზღვა ში ჩაშ ვე ბა და ზღვის მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე-
ნე ბით და ბინ ძუ რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს შა ვი ზღვის 
სა ნა პი რო წყლე ბის ყვე ლა ზე სე რი ო ზულ პრობ-
ლე მას წარ მო ად გენს.

ზე და პი რუ ლი და მი წის ქ ვე შა წყლის რე სურ სე ბის 
თვალ საზ რი სით, სა ქარ თ ვე ლო ევ რო პა ში ერ თ -
ერ თი ყვე ლა ზე მდი და რი ქვე ყა ნა ა. სა ქარ თ ვე ლო-
ში ერთ სულ მო სახ ლე ზე 14 000 მ3 მტკნა რი ზე და-
პი რუ ლი წყა ლი მო დის, მა შინ, რო დე საც ევ რო პის 
ანა ლო გი უ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი სა შუ ა ლოდ მხო ლოდ 
9 300 მ3-ს შე ად გენს. სა ქარ თ ვე ლოს ზე და პი რუ ლი 
წყლის რე სურ სე ბი წარ მოდ გე ნი ლია 26 000-ზე მე-
ტი მდი ნა რი თა და 850 ტბით, 43 წყალ სა ცა ვით, 734 
მყინ ვა რი თა და 627 კმ2 სა ერ თო ფარ თო ბის მქო ნე 
ჭარ ბ ტე ნი ა ნი ტე რი ტო რი ე ბით. 

ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის, მათ შო რის ტუ რიზ მის გან-

ვი თა რე ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია შა ვი ზღვის რო ლი, 
რომ ლის 320 კმ სიგ რ ძის სა ნა პი რო ზო ლი სა ქარ-
თ ვე ლოს ეკუთ ვ ნის.

ზო გა დად, სა ქარ თ ვე ლოს ზე და პი რუ ლი წყლე ბის 
ხა რის ხი და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ა. 

ძი რი თა დად პრობ ლე მას წყალ ში ამო ნი უ მის აზო-
ტის შემ ც ვე ლო ბა წარ მო ად გენს. მდი ნა რე ე ბის 
უდი დეს ნა წილ ში ამო ნი უ მის აზო ტის კონ ცენ ტ რა-
ცია აჭარ ბებს მაქ სი მა ლუ რად და საშ ვებ დო ნე ებს, 
რომ ლის გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზია და სახ ლე ბე ბის სა-
კა ნა ლი ზა ციო და სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო ჩამ დი ნა-
რე წყლე ბი. 

ზე და პი რუ ლი წყლის რე სურ სებ ზე ყვე ლა ზე ძლი-
ერ ზე წო ლას სა ყო ფაცხოვ რე ბო სექ ტო რი, კერ-
ძოდ, ზე და პი რუ ლი წყლის ობი ექ ტებ ში გა უწ მენ-
და ვი ურ ბა ნუ ლი ჩამ დი ნა რე წყლე ბის ჩაშ ვე ბა 
ახ დენს. მო სახ ლე ო ბის მხო ლოდ 46,5% არის 
უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მით. 
სა ქარ თ ვე ლო ში ამ ჟა მად ჩამ დი ნა რე წყლე ბის 
გამ წ მენ დი მხო ლოდ 3 ნა გე ბო ბა (გარდაბნის, ად-
ლი ი სა და საჩხე რის) ფუნ ქ ცი ო ნი რებს. 2017-2019 
წლებ ში და გეგ მი ლია ჩამ დი ნა რე წყლე ბის გამ-
წ მენ დი და მა ტე ბი თი 10 ნა გე ბო ბის (გარდაბნის, 
ქუ თა ი სის, ჭი ა თუ რის, მარ ნე უ ლის, გუ და უ რის, ფო-
თის, მეს ტი ის, ზუგ დი დის, ურე კი სა და ქო ბუ ლე-
თის) მშე ნებ ლო ბა, რო მელ თა გა ნაც რამ დე ნი მე 
უკ ვე მშე ნებ ლო ბის პრო ცეს ში ა. და გეგ მი ლი ნა გე-
ბო ბე ბი უზ რუნ ველ ყო ფენ ურ ბა ნუ ლი ჩამ დი ნა რე 
წყლე ბის სრულ ყო ფილ გაწ მენ დას.

წყლის რე სურ სებ ზე ზე მოქ მე დე ბას სოფ ლის მე ურ-
ნე ო ბა და მრეწ ვე ლო ბაც ახ დენს. სოფ ლის მე ურ-
ნე ო ბას თან და კავ ში რე ბულ ძი რი თად პრობ ლე-
მებს მი ე კუთ ვ ნე ბა სარ წყა ვი წყლის არამ დ გ რა დი 
გა მო ყე ნე ბა, რომ ლის დრო საც წყლის და ნა კარ გი 
50%-ს აჭარ ბებს; ასე ვე სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა-
ვარ გუ ლე ბი დან ჩა მო ნა დე ნი (ნიტრატები, ფოს ფა-
ტე ბი და პეს ტი ცი დე ბი). 
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საქართველოსკანონი„წყლისშესახებ“ 
ამონარიდი 

წყალი უნიკალური და უპირველესი, სასიცოცხლო
მნიშვნელობის, ადამიანის, ცხოველთა სამყა-
როს და მცენარეული საფარის არსებობისათვის
აუცილებელიდასაქართველოსეკონომიკისგან-
ვითარებისათვისუმნიშვნელოვანესიბუნებრივი
რესურსია.

ყველა, საქართველოში მცხოვრები, ვალდებულია
უზრუნველყოს წყლის რაციონალური და მდგრადი

გამოყენებადადაცვა,არდაუშვასმისიგაბინ-
ძურება,დანაგვიანებადადაშრეტა.

მუხლი15.წყლისდანაგვიანებისადადაბინძუ-
რებისაგანდაცვა

1.აკრძალულიაწყლისობიექტებსადაწყალარი-
ნების (საკანალიზაციო) სისტემაში საქართვე-
ლოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულინარ-
ჩენების ჩაყრა. 2. აკრძალულია ზღვაში, წყლის
სხვა ობიექტებში და მათი დაცვის ზოლებში
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ტოქსიკური,რადიოაქტიურიდასხვასახიფათო
ნარჩენებისგანთავსებადადამარხვა.3.წყლის
ტრანსპორტის, მილსადენების, წყლის ობიექ-
ტებზეარსებულიმცურავიდასხვანაგებობების
მფლობელები, ხეტყის დამცურებელი ორგანიზა-
ციები, აგრეთვე სხვაფიზიკური და იურიდიული
პირებივალდებულიარიან,არდაუშვანწყლისდა-
ნაგვიანება და დაბინძურება ზეთის, მერქნის,
ქიმიური პროდუქტების, ნავთობის, მინერალური
და ორგანული სასუქების, შხამქიმიკატების და
სხვაპროდუქტებისდანაკარგებით.

წყლის დაც ვის რე ჟი მის დარ ღ ვე ვა — წყლის სხვა-
დას ხ ვა სა ხის და ბინ ძუ რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ად მი-
ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ სის 
მი ხედ ვით ის ჯე ბა შე სა ბა მი სი ჯა რი მე ბით (მუხლი 
58).

მუხლი58.წყლისდაცვისრეჟიმისდარღვევა 
ამონარიდი

წყლისობიექტებისდაბინძურება,დანაგვიანება,
წყლისობიექტებში ნარჩენებისა და სხვაგვარი
ნაყარისჩაყრა–გამოიწვევსდაჯარიმებასორა-
სიდანსამასლარამდე.

სასმელი და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების
წყლის ობიექტების დაცვის რეჟიმის დარღვევა,
სასმელი და საყოფაცხოვრებო წყალმომარაგე-
ბის და სამკურნალო დანიშნულების წყლის ობი-
ექტებშისამრეწველო,კომუნალურ-საყოფაცხოვ-
რებო, სადრენაჟო და სხვა ჩამდინარე წყლების
ჩაშვება–გამოიწვევსდაჯარიმებასოთხასიდან
ექვსასლარამდე.

წყლისტრანსპორტიდან,მილსადენებიდან,წყლის
ობიექტებზეარსებულიმცურავიდასხვანაგებო-
ბებიდან წყლის დაბინძურება ან დანაგვიანება
ზეთით, ქიმიური ნივთიერებებით, ნავთობით,
მინერალურიდაორგანულისასუქებითდაშხამქი-
მიკატებით –გამოიწვევს დაჯარიმებას სამასი-
დანექვსასლარამდე.

აღნიშნულიქმედებები,ჩადენილიგანმეორებით
– გამოიწვევს დაჯარიმებას ხუთასიდან რვაას
ლარამდე.

წყალარინების(საკანალიზაციო)სისტემაშინარ-
ჩენებისჩაყრა,აგრეთვეტექნიკურირეგლამენ-
ტისმოთხოვნებისშეუსაბამოჩამდინარეწყლე-

ბის ჩაშვება − გამოიწვევს ფიზიკური პირის
დაჯარიმებას400ლარისოდენობით,იურიდიული
პირისდაჯარიმებას1000ლარისოდენობით.ამ
ქმედების განმეორებითჩადენა−გამოიწვევს
ფიზიკურიპირისდაჯარიმებას800ლარისოდე-
ნობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 2000
ლარისოდენობით.

მუხლი582.ზღვისდაბინძურება

ხმელეთიდან ზღვაში საყოფაცხოვრებო ნაგვის
ანსხვანარჩენებისჩაყრა–გამოიწვევსდაჯა-
რიმებასასიდანსამასლარამდე.

ხმელეთიდან ზეთით, ქიმიური ნივთიერებებით,
ნავთობით, მინერალური და ორგანული სასუქე-
ბით და შხამქიმიკატებით ზღვის დაბინძურება
ან დანაგვიანება – გამოიწვევს დაჯარიმებას
სამასიდანექვსასლარამდე.

ქმედება,ჩადენილიგანმეორებით–გამოიწვევს
დაჯარიმებასხუთასიდანრვაასლარამდე.

გემიდან, სხვა მცურავი საშუალებიდან, პლატ-
ფორმიდანანზღვაშიხელოვნურადაგებულისხვა
კონსტრუქციიდან საქართველოს კანონმდებლო-
ბით დადგენილი წესის დარღვევით ზღვაში სა-
ყოფაცხოვრებო(მყარი)ნარჩენებისჩაყრა–გა-
მოიწვევსდაჯარიმებას2000ლარისოდენობით.

2014 წლის 27 ივ ნისს სა ქარ თ ვე ლომ ხე ლი მო ა წე-
რა ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე-
ბას და სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა თა ნამ შ რომ ლო ბის 
ახალ სა მარ თ ლებ რივ ჩარ ჩოს. ხელ მო წე რი ლი 
ხელ შეკ რუ ლე ბით სა ქარ თ ვე ლომ აიღო ვალ დე-
ბუ ლე ბა, რომ კონ კ რე ტულ ვა დებ ში უზ რუნ ველ-
ყოფს რე ფორ მებს სხვა დას ხ ვა სფე რო ებ ში, მათ 
შო რის, წყლის რე სურ სე ბის მარ თ ვის სფე რო შიც, 
რომ ლის თა ნახ მად უნ და მოხ დეს ურ ბა ნუ ლი ჩამ-
დი ნა რე წყლის შეგ რო ვე ბი სა და გაწ მენ დის გა-
უმ ჯო ბე სე ბა, წყალ დი დო ბის რის კის შე ფა სე ბა და 
მარ თ ვა, წყლის დაც ვა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ-
მი ა ნო ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ნიტ რა ტე ბით და ბინ ძუ-
რე ბი სა გან, მარ თ ვის არ სე ბუ ლი ცენ ტ რა ლი ზე ბუ-
ლი სის ტე მის შეც ვ ლა წყლის რე სურ სე ბის ინ ტეგ-
რი რე ბუ ლი მარ თ ვის სის ტე მით.
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წლის pH გამოკვლევა
იცით თუ არა, რომ სხვა დას ხ ვა სა ხის წყა ლი შე-
საძ ლე ბე ლია ხა სი ათ დე ბო დეს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
pH-ით? გა მო იკ ვ ლი ეთ სხვა დას ხ ვა სა ხის წყა ლი: 
ონ კა ნის წყა ლი, მი ნე რა ლუ რი წყა ლი, მდი ნა რის 
წყა ლი, ბოთ ლის სას მე ლი წყა ლი, ზღვის წყა ლი. 
ექ ს პე რი მენ ტის დაწყე ბამ დე წი ნას წარ ჩა მო ა ყა-
ლი ბეთ თქვე ნი ჰი პო თე ზე ბი ამ სა კითხებ ზე.  

შე ა და რეთ მი ღე ბუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი ერ თ მა ნეთს. 
გა ა კე თეთ შე სა ბა მი სი დას კ ვ ნე ბი.

კითხვები,რომლისპასუხიცუნდაიცოდეთ,სანამ

ექსპერიმენტსდაიწყებთ

• რაარისნეიტრალურიpH-ისსიდიდე?

• რამდენიამჟავაგარემოსpH?

• რამდენიატუტეგარემოსpH?

• რაარისჩამდინარეწყალი?

• რამშეიძლებაშეცვალოსწყლისpH?

ექსპერიმენტები და კვლევები
კვლევა დაგეგმეთ და ჩაატარეთ მასწავლებლის ხელმძღვანელობით
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სხვადასხვა სიმკვრივის 
პლასტიკის ნარჩენების 

განაწილების კვლევა მდინარისა 
და ზღვის წყალში 

ამ ექ ს პე რი მენ ტის შე დე გად გან საზღ ვ რეთ რო მე-
ლი სა ხის პლას ტ მა სი იძი რე ბა, ტივ ტი ვებს ან და-
ცუ რავს შუა ფე ნებ ში სხვა დას ხ ვა მა რი ლი ა ნო ბის 
წყალ ში. წი ნას წარ ჩა მო ა ყა ლი ბეთ თქვე ნი ჰი პო-
თე ზე ბი ამ სა კითხებ ზე.
ექ ს პე რი მენ ტის დაწყე ბამ დე მო ი ძი ეთ ინ ფორ მა-
ცია სხვა დას ხ ვა სა ხის პლას ტ მა სე ბის სიმ კ ვ რი ვის 
შე სა ხებ. გან საზღ ვ რეთ რო მე ლი  პლას ტ მა სი ჩა-
ი ძი რე ბა წყალ ში და რო მე ლი იტივ ტი ვებს წყლის 
ზე და პირ ზე. არის თუ არა ეს და მო კი დე ბუ ლი 
პლას ტ მა სის ნა კე თო ბის ფორ მა ზე? შე ა და რეთ 
თქვე ნი ჰი პო თე ზე ბი მი ღე ბულ შე დე გებს.

წყლის მარილიანობისა და 
ტემპერატურის ზეგავლენის 

კვლევა ნავთობის ლაქის 
განვრცობაზე

ამ ექ ს პე რი მენ ტის შე დე გად გან საზღ ვ რეთ ნავ-
თო ბის წყლის ზე და პირ ზე გავ რ ცე ლე ბის სიჩ ქა რე, 
წყლის ტემ პე რა ტუ რის ზე გავ ლე ნა ნავ თო ბის ლა-
ქის გავ რ ცე ლე ბის სიჩ ქა რე ზე, წყლის მა რი ლი ა-
ნო ბის ზე გავ ლე ნა ნავ თო ბის ლა ქის გავ რ ცე ლე ბის 
სიჩ ქა რე ზე.
ექ ს პე რი მენ ტის დაწყე ბამ დე წი ნას წარ ჩა მო ა ყა-
ლი ბეთ თქვე ნი ჰი პო თე ზე ბი ამ სა კითხებ ზე. შე ა-
და რეთ თქვე ნი ჰი პო თე ზე ბი მი ღე ბულ შე დე გებს.

ნიადაგის ზემოქმედების კვლევა 
წყლის pH-ზე

იცით თუ არა, რომ ნი ა და გი შე იძ ლე ბა იყოს ტუ-
ტე ან მჟა ვა ბუ ნე ბის. უმე ტე სი მცე ნა რე ე ბი კარ გად 
იზ რ დე ბა ნი ა დაგ ზე, რომ ლის pH ნე იტ რა ლურ თან 
ახ ლო სა ა. მაგ რამ ზო გი ერ თი მცე ნა რე უპი რა ტე-
სო ბას ანი ჭებს მცი რედ მჟა ვა ან მცი რედ ტუ ტე ბუ-
ნე ბის ნი ა დაგს. რამ დე ნია ნი ა და გის  pH თქვენს 
ბაღ ში? რო გორ ცვლის ეს ნი ა და გი წყლის pH-ს? 
თქვენ შე გიძ ლი ათ გა ზო მოთ pH-ის სი დი დე სხვა-
დას ხ ვა სა ხიხ ნი ა და გე ბი სათ ვის და ნა ხოთ რო-
გორ ზე მოქ მე დებს ნი ა და გი იმ წყლის pH-ზე, რო-
მე ლიც ურ თი ერ თ ქ მე დე ბა შია ამ ნი ა დაგ თან. 
ჩა ა ტა რეთ ექ ს პე რი მენ ტე ბი და გა ე ცით პა სუ ხი ამ 
კითხ ვებს...
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აირჩიეთ მასალები და ხელსაწყოები ექსპერიმენტის მიხედვით

o პა ტა რა ნი ჩა ბი ან შპა ტე ლი ნი ა და გის სინ ჯის ასა ღე ბად

o სა ხა ზა ვი და მან ძილ მ ზო მი

o ჭურ ჭ ლე ბი ნი ა და გის სინ ჯის ჩა საყ რე ლად - 25სმ სი მაღ ლის და 5სმ დი-
ა მეტ რით 

o კონ ტე ი ნე რე ბი, მათ შო რის რძის პრო დუქ ტე ბის გა მო ყე ნე ბუ ლი კონ ტე-
ი ნე რი

o ონ კა ნის წყა ლი

o pH-მეტრი, რე ზო ლუ ცი ით ± 0,1 pH.

o ნი ა და გის pH მეტ რი, დი ა პა ზო ნი მი ნი მუმ 3.5-დან 9-მდე და ± 0.1 pH ერ-
თე უ ლით

o სა ა თი და ტა ი მე რი

o ხელ სა ხო ცი და ბამ ბის ტამ პო ნე ბი

o ფილ ტ რის ქა ღალ დი

o ქი მი უ რი ჭი ქა

o ქი მი უ რი ძაბ რი

o ქი მი უ რი სას წო რი

o ჭურ ჭე ლი წყლის სინ ჯის ასა ღე ბად

o სხვა დას ხ ვა სა ხის პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნე ბი

სასუქის ზეგავლენის კვლევა 
ნიადაგის pH-ზე

გა მო იკ ვ ლი ეთ რო გორ ცვლის ნიტ რატ შემ ც ვე ლი 
სა სუ ქის და მა ტე ბა ნი ა და გის pH-ს. აქვს თუ არა 
მნიშ ვ ნე ლო ბა სა სუ ქის ტიპს?
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