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ტელ: +995 32 2439518
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საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს

გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ანალიზის
ლაბორატორიის ახალი ლაბორატორიული შენობა 2017 წლის დეკემბერში აშენდა.

ლაბორატორია დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური კადრებით. დღეისათვის დასაქმებულია 13 სპეცია
ლისტი, მათ შორის ორი მეცნიერებათა დოქტორი.

თანამშრომელთა შრომის უსაფრთხოების ნორმები საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად არის დაცული.
ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორია ერთადერთია საქართველოში, რომელიც
ფლობს გარემოს მატრიცების კვლევის უნიკალურ მონაცემთა ბაზებს გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან.

ლაბორატორია იკვლევს ატმოსფერული ჰაერის, ატმოსფერული ნალექების, ფსკერული ნალექების მიწისქვეშა
წყლების, ზედაპირული და ჩამდინარე წყლების და ასევე ნიადაგის დაბინძურების ხარისხს.

ლაბორატორიის საქმიანობის სფერო ძირითა
დად მოიცავს:

• ზედაპირულ წყლებში (მათ შორის სასმელ-სამეურნეო,
სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო

და

თევზსამეურნეო

მაჩვენებლები,

ელემენტები,

წყალსარგებლობის) ისაზღვ
რება ფიზიკურ - ქიმიური
ლითონები,

ბიოგენური

პესტიციდები,

პოლიარომატული

მძიმე

ნავთობპროდუქტები,

ნახშირწყალბადები,

ფენო

ლები, ციანიდები, აქროლადი ორგანული ნაერთები,
პოლიქლორირებული ბიფენილების შემცველობა, ასევე

მიკრობი
ოლოგიური და ჰიდრობიოლოგიური პარამე
ტრები სულ დაახლოებით 120 -ზე მეტი პარამეტრი;
•

ლაბორატორიაში დანერგილიაევროკავშირის წყლის

ჩარჩო დირექტივის პრიორიტეტული დამაბინძურებლის
განსაზღვრის მეთოდოლოგიები.

• ჩამდინარე წყლებში (იმ საწარმოო და არასაწარმო
ობიექტებზე, რომლებიც ახო
რცი
ელებენ ჩამდინარე
წყლების ზედა
პირული წყლის ობიექტებში ჩაშვებას
და

რომელთა

საქმიანობაც

არ

ექვემდებარება

ეკოლოგიურ ექსპერტიზას) ისაზღვრება ფიზიკურ ქიმიური მაჩვენებლები, ბიოგენური ელემენტები, მძიმე

ლითონები, პესტიციდები,ნავთობპროდუქტები და ა.შ.
40 -ზე მეტი პარამეტრი;

• მიწისქვეშა წყლებში ისაზღვრება: ფიზიკურ - ქიმიური
მაჩვენებლები,

ბიოგენური

ელემენტები,

მძიმე

ლითონები, პესტიციდები, ნავთობპროდუქტები, მიკრო

ბიოლოგიური პარამეტრები და ა.შ. საერთო ჯამში, 50
-ზე მეტი პარამეტრი;
• ატმოსფერულ

ნალექებში

ისაზღვრება

ფიზიკურ

-

ქიმიური მაჩვენებლები, ბიოგენური ელემენტები, მძიმე
ლითონები,სულ 30-ზე მეტი პარამეტრი;

• ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის დადგენის მიზნით

ლაბორატორიაში ამ ეტაპზე ისაზღვრება ტყვიისა და

მანგანუმის კონცენტრაციები და ქიმიური მაჩვენებლები
აბასთუმნის

ეკონომიკური

ფონურ

სადგურზე

კომისიის

გაეროსევროპის

კონვენციის

“შორ

მანძილებზე ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების
შესახებ”პირველი ოქმის (EMEP)” შესაბამისად,სულ 10მდე ინგრედიენტი;

• ნიადაგის დაბინძურების ხარისხის დადგენის მიზნით
ლაბორატორიაში ისაზღვრება მძიმე ლითონები და
ნავთობპროდუქტები.

. 2017 წლიდან დაიწყო პესტიციდების (ქლორორგანული,
ფოსფორორგანული)

და

აქროლადი

ორგანული

ნივთიერებების ანალიზები.საერთო ჯამში, 50-ზე მეტი
ინგრედიენტი;

• ფსკერული ნალექებში ხორციელდება გრანულომე

ტრიული ანალიზები ისო სტანდა
რტების მიხედვით,
სულ 10-ზე მეტი განსაზღვრა, ასევე დანერგილია

ფსკერულ ნალექებში მძიმე ლითონების განსაზღვრის
მეთოდები.

არსებობის ისტორიაში პირველად, 2014 წლიდან,
ლაბორატორიამ მიიღო აკრედიტაცია საერთაშორისო

სტანდარტის ISO/IEC 17025-ის შესაბამისად. ხოლო,

2019 წლის 17 ივლისს, აკრედიტაცია განახლებული
სტანდარტის
მიიღო..

(ISO/IEC

17025:

2017/2018)

მიხედვით

ლაბორატორია იყენებს უახლეს ტექნოლოგიებს და
სტანდარტების

საერთაშორისო

ორგანიზაციის

(The

International Organization for Standards /ISO/) და ამერიკის

გარემოსდაცვითი სააგენტოს (US Environmental Protection
Agency/EPA/) მიერ შემუშავებულ მეთოდოლოგიებს.

ლაბორატორია შეძლებს განსაზღვროს წყლის ჩარჩო
დირექტივით დადგენილი პრიორიტეტული დამბინძუ
რებლების

კონცენტრაციები,

რაც

ევროკავშირის

ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების
შესრულების მიმართულებით მნიშვნელოვანი წინგადა
დგმული ნაბიჯია.

აღსანიშნავია, რომ გარემოს დაბინძურების მონიტო
რინგის

დეპარტამენტის

ლაბორატორია

წელიწადში

რამდენჯერმე მონაწილეობს საერთაშორისო ინტერკალი
ბრირების ტესტირებაში ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების

(ნორვეგია, სლოვაკეთი, ფინეთი, ავსტრია და სხვა)
ლაბორატორიებთან ერთად. რის შედეგადაც მიღებულია

ლაბორატორია აღჭურვილია ულტრათა
ნამე ქიმიური ანალიზების ხარისხის დამადასტურებელი
დროვე ძვირადღირებული ხელსაწყო დანად არაერთი სერტიფიკატი.
გარებით მათ შორის:
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ლაბორატორია აქტიურად
თანამშრომლობს

• იონური ქრომატოგრაფები;

• ულტრაიისფერ-ხილული UV/VIS სპექტროფოტომეტრი;
• ერთდროული

ანალიზის

აქსიალური

პლაზმის (ICP-OES) სპექტრომეტრი;

ინდუქციური

• გაზური ქრომატოგრაფები;
• უახლესი მოდელის მიკროსკოპები;
• გაზური ქრომატოგრაფი მასს სპექტრომეტრები და ა.შ.

სამომავლოდ, ლაბორატორია გეგმავს:
• ატმოსფერულ

ჰაერში

ევროკავშირის

დირექტივით

დადგენილი კომპონენტების განსაზღვრას;

• აზბესტის ბოჭკოების იდენტიფიცირებასა და რაოდე
ნობრივი ანალიზების ჩატარებას;

• აკრედიტაციის სფეროს გაფართოებას;
• წყლის ჩარჩო დირექტივის დანერგვას. ამ მიზნით, 2019

წელს, ლაბორატორიას ევროკავშირის პროექტის წყლის
ინიციატივა

პლიუსი

ქვეყნებისთვის

აღმოსავლეთ

(EUWI+)

პარტნიორობის

ფარგლებში,

გადმოეცა

ულტრა
თანამედროვე ტიპის გაზური ქრომატოგრაფი
მას

სპექტრომეტრის

საშუალებითაც

ორი

სისტემით,

რომლის

და

პროგრამებთან

ისეთ

უცხოურ

როგორიცაა

ორგანიზაციებთან

USAID,

UNDP,

TASIS.

მონაწილეობს საერთაშორისო პროექტებში, როგორც
ეროვნულ
დონეზე.

და

რეგიონალურ,

ასევე

საერთაშორისო

