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ვიდეოთამაშების გავლენა პულსზე 

 

სტატიის ავტორები:  

ტატო შალიკაშვილი (t.shalikashvili73@gmail.com)1 

ალექსანდრე როგავა (tigerggamer1503@gmail.com)1 

სანდრო ბითაძე (sandrodancer2006@gmail.com)1 

1 ათასწლეულის სკოლა, VIII კლასი. 

 

ანოტაცია 

ადამიანის პულსი მუდმივად იცვლება გარემო ფაქტორების ზემოქმედების შედეგად. 

ადამიანის ამჟამინდელი გარემოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია 

ციფრული ტექნოლოგიები. დღეს ჩვენ დიდ დროს ვატარებთ ციფრულ მოწყობილობებთან 

და მნიშვნელოვანია, რომ გვესმოდეს, თუ რა გავლენას ახდენს ეს ჩვენს ორგანიზმზე. 

ჩატარებული კვლევის მთავარი მიზანი იყო, რომ გაგვეგო, თუ როგორ ზემოქმედებს 

სხვადასხვა ჟანრის ვიდეო თამაში პულსზე. კვლევაში მონაწილეობა მიიღო ცამეტმა 

მოსწავლემ, თითოეულმა ითამაშა სამი განსხვავებული ჟანრის ვიდეოთამაში. პულსის 

ჩანიშვნა ხდებოდა თამაშის დაწყებამდე და დასრულების შემდეგ. შეგროვებული 

მონაცემების საფუძველზე, დადგინდა, რომ კვლევის მონაწილეთა პულსის საშუალო 

მაჩვენებელი გაიზარდა კომპიუტერული თამაშის შედეგად. 

 

შესავალი 

პულსი - ეს არის არტერიის რეგულარული გაფართოება, რომელსაც იწვევს გულის 

შეკუმშვის შედეგად გამოტყორცნილი სისხლის შეჯახება არტერიულ სისტემასთან [1]. 

პულსი შესაძლოა გაიზომოს იმ ადგილებში, სადაც სხეულის ზედაპირთან ახლოს 

მდებარეობს არტერია. ეს ადგილებია: კისერი, მაჯა, საზარდული, მუხლის და კოჭის 

სახსარი. 

პულსი ხასიათდება: სიხშირით, რითმით, მოცულობით და ძალით.  

მოსვენებულ მდგომარეობაში, პულსის სიხშირე იზომება გულის დარტყმების 

რაოდენობით ერთი წუთის განმავლობაში.  

პულსის საშუალო მაჩვენებელია: 
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 ბავშვებისთვის (1-დან 10-წლამდე) - 69-129 დარტყმა წუთში, 10 წელზე მეტი ასაკის 

ბავშვებისთვის და ზრდასრულებისთვის - 59-99, ხოლო პროფესიონალი 

სპორტსმენებისთვის კი - 39-59. 

ნორმალური პულსის რითმი და დარტყმები სტაბილურია. არითმული პულსის 

მიზეზები კი შეიძლება იყოს შემდეგი: სინუსოიდური არითმია, ექტოპიური დარტყმები, 

ატრიული ფიბრილაცია, ტახიკარდია და სხვა [2].  

პულსის სიხშირეზე მოქმედებს შემდეგი ფაქტორები: 

ჰაერის ტემპერატურა - როდესაც ტემპერატურა და ტენიანობა იზრდება, გული 

ტუმბავს უფრო მეტ სისხლს, ამიტომაც ამ დროს შესაძლებელია პულსი აჩქარდეს, მაგრამ 

არა უმეტეს ათი დარტყმისა წუთში. 

სხეულის პოზიცია - წოლის, ჯდომის ან დგომის რეჟიმში, პულსი მუდმივად 

უცვლელია. მდგომიარე პოზიციის დროს პირველი 15-დან 20 წამამდე, პულსი შეიძლება 

ოდნავ გაიზარდოს, მაგრამ რამდენიმე წუთის შემდეგ, შემცირდება. 

ემოციები - როდესაც ადამიანი განიცდის სტრესს, შფოთვას ან სიხარულს, პულსი 

ბუნებრივად იზრდება. 

სხეულის ზომა - სხეულის ზომა უმეტესად არ ცვლის პულსს. თუ ადამიანს აქვს ჭარბი 

წონა, ის შედარებით მაღალი პულსის მატარებელი იქნება, მაგრამ არა უმეტეს 100 დ/წთ. 

მედიკამენტის გამოყენება - მედიკამენტები რომლებიც აფერხებენ ადრენალინის 

მოქმედებას, იწვევენ პულსის შენელებას, ხოლო თიროიდული მედიკამენტების დიდი 

დოზით მიღება, აჩქარებს პულსს [3]. 

 

კვლევის მიზანი  

კვლევის მიზანი იყო, რომ დაგვედგინა თუ რა გავლენას ახდენს ვიდეოთამაშები 

ადამიანის პულსზე. 

 

მასალა და მეთოდიკა 

პირველ რიგში შევარჩიეთ სამი განსხვავებული ჟანრის ვიდეო თამაში: ფაზლი, რბოლა 

და საბრძოლო. კვლევაში მონაწილეობა მიიღო ცამეტმა პირმა, ყველა მათგანი იყო 13-14 

წლის ასაკის.  

კვლევის თითოეული მონაწილე თამაშობდა სამივე ჟანრის ვიდეოთამაშს, შემდეგი 

თანმიმდევრობით: ფაზლი, რბოლა, საბრძოლო. 
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თავდაპირველად კვლევის თითოეულ მონაწილეს ვუზომავდით მაჯის პულსს ერთი 

წუთის განმავლობაში, შემდეგ კომპიუტერის საშუალებით ის თამაშობდა 5 წუთის 

განმავლოაში. თამაშის დასრულებისთანავე ისევ ვუზომავდით პულსს და ვინიშნავდით 

მონაცემებს.  

მიღებული მონაცემები დავამუშავეთ კომპიუტერული პროგრამა Microsoft excel-ის 

გამოყენებით. თითოეული თამაშის ჟანრისათვის გამოვთვალეთ პულსის საშუალო 

მნიშვნელობები და შევადარეთ ისინი ერთმანეთს. 

 

კვლევის შედეგები 

კვლევაში მონაწილე პირების საშუალო საწყისი პულსი იყო 78. 

ფაზლის თამაშის შემდეგ, პულსის საშუალო მაჩვენებელი გაიზარდა დაახლოებით 

6,4%-ით, და გახდა 83. 

რბოლის თამაშის შემდეგ, პულსის საშუალო მაჩვენებელი დაფიქსირდა 81. რაც 3,8%-

ით აღემატება საწყისი პულსის საშუალოს. 

პულსის ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა საბრძოლო თამაშის 

დროს, კერძოდ კი - 7,7%, მისი საშუალო მნიშვნელობა იყო 84 დარტყმა წუთში. 

 

სურათი 1. პულსის მაჩვენებლები თამაშის დაწყებამდე და თამაშის დასრულებისას. 

ჩატარებული კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, ჩანს რომ მოსწავლეების პულსი 

იზრდება კომპიუტერული თამაშის დროს. ყველაზე დიდი ზრდა ფიქსირდება საბრძოლო 

ჟანრის თამაშის დროს. ყველაზე ნაკლები კი - რბოლისას. 
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 დასკვნა 

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ვიდეოთამაშები 

მოქმედებენ ადამიანის პულსზე და იწვევენ მის ზრდას, ხოლო რაც უფრო დაძაბულია 

თამაშის სიუჟეტი, მით უფრო მეტად იმატებს პულსი. 

 

განხილვა 

ჩატარებული კვლევის შედეგებიდან ჩანს, რომ სამივე ჟანრის თამაშის შედეგად ხდება 

პულსის მატება, რაც შესაძლოა გამოწვეული იყოს ნერვული ფონით, რადგან ამ დროს 

ადამიანის ტვინი მოიხმარს უფრო მეტ ენერგიას და შესაბამისად ესაჭიროება უფრო დიდი 

რაოდენობით სისხლის მიწოდება. სხვადასხვა ჟანრის თამაშის შედეგად პულსის ზრდა არ 

იყო ერთნაირი. ყველაზე მაღალი ზრდა დაფიქსირდა საბრძოლო ჟანრის შემთხვევაში, რაც 

შესაძლოა გამოწვეული იყოს ამ ტიპის თამაშების დაძაბული სიუჟეტებით. ფაზლის 

შემთხვეავაში დაფიქსირდა უფრო მაღალი პულსის მატება ვიდრე რბოლის შემთხვევაში, 

რაც შესაძლოა გამოწვეული ყოფილიყო ამ თამაშების სიუჟეტით, კერძოდ კი იმით, რომ, 

ფაზლის შემთხვევაში, შეზღუდულ დროში შესასრულებელი იყო კონკრეტული ამოცანა, 

რომელიც მოითხოვდა მეტ კონცენტრირებას, ხოლო რბოლის დროს მხოლოდ დრო იყო 

ლიმიტირებული.  

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

1. Pulse. (n.d.). Retrieved from https://www.merriam-webster.com/dictionary/pulse 

2. Pulse. (2020, May 14). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse 

3. All About Heart Rate (Pulse). (n.d.). Retrieved from https://www.heart.org/en/health-

topics/high-blood-pressure/the-facts-about-high-blood-pressure/all-about-heart-rate-pulse 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse
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მარილხსნარების ზემოქმედება ხახვის უჯრედებზე 

 

სტატიის ავტორი: 

ანზორ დარცმელია (anri.darcmelia@gmail.com)1 

1სსიპ აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის №42 საჯარო 
სკოლა, X კლასი. 

 

ანოტაცია 

მცენარეებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მათ ორგანიზმში უჯრედისთვის  

ხელასაყრელი ანუ ჰიპოტონური გარემოს არსებობა და შესაბამისად შენარჩუნება. 

ბუნებრბივია ჩნედება კითხვა - „რა მოხდება თუ მცენარის ორგანიზმში ჰიპოტონური 

გარემოს მაგივრად იქნება ჰიპერტონული ან იზოტონური გარემო?“.  სწორედაც ამ 

კითხვაზე პასუხი წარმოადგენდა კვლევის მიზანს. მიღებული შედეგების მიხედვით 

უჯრედის ჰიპოტონურ გარემოში მოთავსებისას მიმდინარეობს პლაზმოლიზი, ხოლო 

იზოტონურ გარემოში მოთავსებისას წყლის ტრანსპორტი (ოსმოსი) მიმდინარეობს 

ჩვეულებრივად და შესაბამისად უჯრედი არ ზიანდება. 

 

შესავალი 

თითოეული მცენარის ორგანიზმში შესაძლებელია შეიქმნას სამი სახის გარემო: 

ჰიპოტონური, იზოტონური და ჰიპერტონული. ბუნებრივია, ჩნდება კითხვა, - თუ რითია 

განპირობებული  ამ გარემოების არსობობა. ამ კითხვაზე პასუხი მარტივია! გარემოების 

ფორმირება  განპირობებულია უჯრედის ოსმოლარობასა და უჯრედგარე სითხის 

ოსმოლარობას შორის სხვაობით. ოსმოლარობა არის, ხსნარში გახსნილი ყველა 

ნივთიერების კონცენტრაცია. იმ შემთხვევაში, თუ უჯრედგარე სითხის ოსმოლარობა უფრო 

ნაკლებია, ვიდრე უჯრედის შიგნით, გვექნება ჰიპოტონური გარემო უჯრედის მიმართ, 

შესაბამისად  ბალანსის აღსადგენად  წყალი შევა უჯრედში. საპირისპირო შემთხვევაში, თუ 

უჯრედგარე სითხის ოსმოლარობა უფრო მეტია, ვიდრე უჯრედის შიგნით, გვექნება 

ჰიპერტონული გარემო უჯრედის მიმართ, რაც ნიშნავს იმას, რომ გახსნილი ნივთიერების 

მაღალი კონცენტრაციის გასანეიტრალებლად  უჯრედიდან გამოვა წყალი. თუ უჯრედგარე 

სითხის მარილების კონცენტრაცია ტოლია უჯრედის შიგნით მარილების კონცენტრაციისა, 

ეს ნიშნავს იმას, რომ უჯრედშორის  სითხეს  ექნება იგივე ოსმოლარობა, რაც უჯრედის 

ციტოპლაზმას. შესაბამისად, უჯრედში შესული და გამოსული წყლის რაოდენობა იქნება 

ერთი და იგივე, ამიტომაც წყლის რაოდენობა ორივე მხარეს უცვლელი დარჩება. 

ლოგიკურად ჩნდება კითხვა: რაში გვჭირდება ზემოთ ჩამოთვლილი გარემოების 

არსებობის ცოდნა, ან რა განსხვავებას მოგვცემს მათი მონაცვლეობა? ამ კითხვაზე  
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საპასუხოდ, პარალელი გავავლოთ ორგანიზმისთვის საარსებოდ აუცილებელი შინაგანი 

ფაქტორებიდან ერთ-ერთთან, მაგალითად, ორგანიზმის ტემპერატურასთან. როგორც 

მოგეხსენებათ, ორგანიზმისთვის არსებობს მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურის 

კრიტიკული ზღვრები, რომელთა შუალედში მას შეუძლია ნორმალურად ფუნქციონირება. 

მაგალითად, ადამიანის ორგანიზმისთვის ხელსაყრელი ტემპერატურა მერყეობს 35 

გრადუს-ცელსიუსიდან, 37.5 გრადუს-ცელსიუსამდე. თუ ტემპერატურა გაცდა ამ 

შუალედს, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროცესები შენელდება და, ასევე ამ 

მონაკვეთთან დიდი სხვაობის შემთხვევაში, მოსალოდნელია ორგანიზმის 

ფუნქციონერების შეჩერება, ანუ სიკვდილი. სწორედ ტემპერატურის მსგავსი, მცენარის 

არსებობისთვის აუცილებელი ერთ-ერთი ფაქტორია, როგორც მინიმუმ იზოტონური 

გარემოს არსებობა. რატომ როგორც მინიმუმ? იმიტომ, რომ სხვა ორგანიზმებისაგან 

განსხვავებით   მცენარის უჯრედებისათვის ოპტიმალური გარემო არის ჰიპოტონური. 

 

სურათი 1: უჯრედის შიგთავსის ჰიპერტონული, იზოტონური და ჰიპოტონური გარემოები 

ჰიპოტონურ გარემოში მცენარის უჯრედი გახდება „ტურგიდული“ (გაიბერება და 

გამყარდება), ტურგიდულობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან სწორედ მისი დახმარებით 

ხდება მცენარის  ქსოვილის სიმყარის და სტაბილურობის კონტროლი. ალბათ, ყველას თუ 

არა, უმეტესობას მაინც დაგვვიწყებია რამდენიმე დღის განმავლობაში მცენარის მორწყვა, 

რის შედეგადაც მცენარე დამჭკნარა. ეს მოვლენა სწორედაც განპირობებულია უჯრედის 

შიგთავსში გარემოს ცვლილებით, ანუ ჰიპოტონური გარემოდან იზოტონურ ან 

ჰიპერტონულ გარემოში გადასვლით, რის შედეგადაც უჯრედი კარგავს წყალს, ამიტომაც 

იკუმშება და ციტოპლაზმა  შორდება უჯრედის კედელს. ამ მოვლენას პლაზმოლიზი 

ეწოდება. აღსანიშნავია, რომ პლაზმოლიზი არის შექცავადი პროცესი, სწორედ მისი ამ 

თვისებითაა განპირობებული ის ფაქტი, რომ, თუ დამჭკნარ მცენარეს მოვრწყავთ 

შესაძლებელია მისი გადარჩენა. წყლის დამატებით მცენარის ორგანიზმში აღსდგება 

ჰიპოტონური გარემო, შესაბამისად ოსმოსის დახმარებით ხდება მემბრანის გავლით წყლის 

უჯრედში შედინება, რის შედეგადაც ციტოპლაზმა იბერება და ისევ ეკვრება უჯრედის 

კედელს, ამ მოვლენას დეპლაზმოლიზი ეწოდება [1][2]. 
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კვლევის მიზანი 

ჩატარებული კვლევის მიზანი იყო გამომეკვლია სხვადასხვა სახისა  და სხვადასხვა 

კონცენტრაციის მარილხსნარების მოქმედება ხავის უჯრედებზე და, მიღებულ შედეგებზე 

დაყრდნობით, დამედგინა მარილხსნარების კონცენტრაციები რომლებზეც უჯრედებში   

წავიდოდა პლაზმოლიზი.  

 

მასალა   და მეთოდიკა 

გამოყენებული მასალა 

კვლევის ობიექტად ავიღე თეთრი და წითელი ხახვის ქსოვილები. წითელი 

ხახვის შემთხვევაში ექსპერიმენტისთვის დამჭირდა: სკალპელი, პეტრის ფინჯანი, 

ნატრიუმის ქლორიდის 1%, 2%, 3%, 4%, 5%-იანი ხსნარები, პიპეტი, პინცეტი, 

მიკროსკოპის სლაიდი და საფარი მინა, წამზომი და რა თქმა უნდა სინათლის 

მიკროსკოპი. 

 

სურათი 2: კვლევაში გამოყენებული რესურსები. 

თეთრი ხახვის შემთხვევაში: სკალპელი, პეტრის ფინჯანი, ნატრიუმის ქლორიდის 1%, 

2%, 3%, 4%, 5%-იანი კონცენტრაციისა, და კალიუმის ნიტრატის, ნატრიუმის ნიტრატის, 

ამონიუმის ნიტრატისა და KCl-ის 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%-იანი კონცენტრაციის ხსნარები, 

ბრილიანტის მწვანე, გამოხდილი წყალი, პიპეტი, პინცეტი, მიკროსკოპის სლაიდი და 

საფარი მინა, წამზომი და რა თქმა უნდა სინათლის მიკროსკოპი. 

მეთოდიკა 

პირველ რიგში გავფრცქვენი ხახვი და შემდგომ, წითელი ხახვის შემთხვევაში: 
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1. პინცეტისა და სკალპელის გამოყენებით, ხახვის ქერქლის ეპიდერმისიდან 

ავიღე ანათალი; 

2. ანათალი მოვათავსე პეტრის ფინჯანზე; 

3. პიპეტის გამოყენებით ამოვიღე მარილხსნარი და ორი წვეთი დავასხი ანათალს; 

4. დაველოდე 15 წუთი; 

5. ავიღე ანათალი პინცეტის გამოყენებით და მოვათავსე მიკროსკოპის სლაიდზე 

(ასევე ჩავინიშნე რა კონცენტრაციის და რომელი მარილხსანირი გამოვიყენე) 

6. დავაფარე საფარი მინა და მოვათავსე მიკროსკოპში; 

7. მიკროსკოპის გამოყენებით შემთხვევითად  დავთვალე ხახვის 25 უჯრედი და 

ჩავინიშნე, თუ რამდენ უჯრედში წავიდა პლაზმოლიზი; 

8. ხვა მარილხსნარებისთვისაც გავიმეორე ზემოთ ჩამოთლილი ნაბიჯები (1-7); 

თეთრი ხახვის შემთხვევაში, დამემატა ერთი ნაბიჯი, იქიდან გამომდინარე, რომ 

წითელისაგან განსხვავებით, თეთრ ხახვს არ აქვს ბუნებრივი საღებავი, ანუ უჯრედები 

თეთრად ჩანს (სურ. 3). აუცილებელია მისი ხელოვნურად შეღებვა, ამისთვის კი ჩემს 

შემთხვევაში გამოვიყენე ბრილიანტის მწვანე. შესაბამისად, წითელი ხახვისგან 

განსხვავებით, მარილხსნარის დასხმამდე აუცილებელია ხავის უჯრედის შეღებვა (ანუ 2 

საფეხურის შემდგომ დაგვემატება შემდეგი საფეხური „2.5“) 

2.5 პინცეტის გამოყენებით ამოვიღე ორი წვეთი ბრილიანტის მწვანე და დავასხი 

ანათალს. 

 

 

 

 

 

 

 

სურათი 3: წითელი და თეთრი ხახვის უჯრედები მიკროსკოპის ქვეშ. 

 

კვლევის შედეგები 

ექსპერიმენტებზე დაყრდნობით დავადგინე, რომ აზრობრივად დიდი მნიშვნელობა არ 

აქვს თუ რა სახის მარილს ავიღებთ  ხსნარისათვის, ან რა კონცენტრაციის იქნება იგი, ან 

თუნდაც რა ფერის იქნება ხახვი, მთავარია შექმნა ჰიპერტონული გარემო, თუ ამას შეძლებ, 

საბოლოო შედეგს ერთსა და იმავეს მიიღებ - „ხახვის უჯრედებში წავა პლაზმოლიზი“ 

(სურ.4, სურ.5), მაგრამ თუ დეტალებს ჩავეძიებით, დავინახავთ, რომ პარამეტრების ცვლით 
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(წითელი და თეთრი ხახვი, მარილხსნარის კონცენტრაცია და მარილის ტიპი), მივიღებთ 

სხვაობას პლაზმოლიზებული უჯრედების რაოდენობასა და დროს შორის, რომელიც 

საჭირო იყო პლაზმოლიზის დასაწყებად (სურ.6 და სურ.7). 

მიკროსკოპული დაკვირვებების შედეგად, ხავის უჯრედებზე მარილხსნარის 

დამატებით გამოვიკვლიე, რომ თეთრი ხახვის შემთხვევაში უჯრედებში პლაზმოლიზი 

დაიწყო ნებისმიერი 3%-იანი მარილხსნარის დამატებით (სურ.6), ხოლო წითელი ხახვის 

შემთხვევაში 2%-იანი (სურ.7) მარილხსნარის დამატებით. საუკეთესო შედეგი კი მივეღე 

წითელი ხახვის (სურ.7) შემთხვევაში 5%-იანი ხოლო თეთრის (სურ.6) შემთხვევაში 6%-იანი 

მარილხსნარების დამატების შემთხვევაში. აქ ჩნდება ერთი კითხვა: რატომ დაიწყო წითელი 

და თეთრი ხახვის უჯრედებში პლაზმოლიზი განსხვავებული კონცენტრაციის 

მარილხსნარების დამატებით და, შესაბამისად, რატომ არ მივიღე ერთი და იგივე შედეგი? 

ექსპერიმენტის ჩატარების მეთოდიკაში თეთრი ხახვის შემთვევაში მქონდა ერთი 

განსხვავებული ნაბიჯი (2.5)  ბრილიანტის მწვანეს დამატება, სწორედ ამის, გამო 

რეალურად მცირედით გამინეიტრალდა მარილხსნარი შესაბამისად მივეღე 

განსხვავებული შედეგი.  

სურათი 4. თეთრი ხახვის პლაზმოლიზებული უჯრედები. 
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სურათი 5. წითელი ხახვის პლაზმოლიზებული უჯრედები. 

 

 

სურათი 6. პლაზმოლიზებული უჯრედების რაოდენობის დამოკიდებულება მარილხსნარის 
კონცენტრაციაზე, სხვადასხვა სახის მარილისთვის, თეთრი ხახვის შემთხვევაში. 
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სურათი 7. პლაზმოლიზებული უჯრედების რაოდენობის დამოკიდებულება მარილხსნარის 
კონცენტრაციაზე, სხვადასხვა სახის მარილისთვის, წითელი ხახვის შემთხვევაში. 

 

ექსპერიმენტების შედეგებზე დაყრდნობით, ასევე დავადგინე მარილები, რომელთა 

ხსნარების ზემოქმდების ქვეშაც წავიდა ყველაზე მეტ უჯრედში პლაზმოლიზი, ეს წითელი 

და თეთრი ხახვისთვისაც იყო ნატრიუმის ქლორიდი (NaCl) (სურ.8). ბუნებრივია, სადაც 

ვსაუბრობთ მაქსიმალურ შედეგზე, იქვე იქნება მინიმალური შედეგის განხილვაც. 

ექსპერიმენტალური დაკვირვებების დროს ორი მარილხსნარის  მოქმედებამ უჯრედზე, 

შეიძლება ითქვას, დამაბნია. თეთრი ხახვის შემთხვევაში NH4NO3-სა და KCl-ის 1%, 2%, 3%, 

4%, 5%, 6%-იანმა ხსნარებმა (წითელი შემთხვევაში 1%, 2%, 3%, 4%, 5%-იანმა NH4NO3-სა და 

KCl-ის ხსნარებმა) ჩვეულებრივად კონცენტრაციის ზრდასთან ერთად გამოიწვიეს 

პლაზმოლიზებული უჯრედების რაოდენობის ზრდა, მაგრამ როცა მივედი მათ 6%-იან 

ხსნარებამდე, პლაზმოლიზებული უჯრედების ზრდის მაგივრად, მივიღე მათი 

რაოდენობის შემცირება. ამ შედეგმა დამაფიქრა. ამიტომაც რამდენჯერმე გამოვიყენე 

ექსპერიმენტში ეს ხსნარი, მაგრამ სულ ერთსა და იმავე შედეგს ვიღებდი. იქიდან 

გამომდინარე, რომ ექსპერიმენტალურად შეცდომას ვერ ვპოულობდი, ვივარაუდე, რომ 

შესაძლებელი იყო მსგავსი ეფექტი გამოეწვია მარილების მაღალი კონცენტრაციების მიერ 

უჯრედის მემბრანის დაზიანებას, რაც შედეგად გამოიწვევდა დეპლაზმოლიზს.   
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სურათი 8. პლაზმოლიზებული უჯრედების რაოდენობის დამოკიდებულება მარილის 
კონცენტრაციაზე, წითელი და თეთრი ხახვის მონაცემების შედარება. 

ექსპერიმენტული დაკვირვებების შედეგად, ასევე დავადგინე კიდევ ერთი პარამეტრი, 

დრო, რომელიც საჭირო იყო პლაზმოლიზებული უჯრედების მაქსიმალური რაოდენობის 

მისაღწევად სხვადასხვა მარილების ხსნარებისათვის (სურ.9). ყველაზე სწრაფად საკუთარ 

მაქსიმალურ მაჩვენებელს მიაღწია KCl-მა, ხოლო ყველზე ნელა NaCl-მა. 

 

სურათი 9. პლაზმოლიზებული უჯრედების მაქსიმალური რაოდენობის მისაღწევად საჭირო 
დროის დამოკიდებულება მარილზე. 

 

დასკვნა 

ექსპერიმენტული ცდებიდან გამომდინარე დავადგინე, წითელი და თეთრი 

ხავისათვის მარილხსნარების კონცენტრაციები, რომელთან ზემოქმედების შედეგადაც 

უჯრედში წავა პლაზმოლიზი, უჯრედში მიიღწევა პლაზმოლიზებული უჯრედების 

მაქსიმალური რაოდენობა და ზოგიერთი მარილისათვის ხსნარის კონცენტრაცია, 
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რომელზეც იწყება დეპლაზმოლიზი (სურ.10, სურ.11). ასევე გამოვიკვლიე პლაზმოლიზის 

პროცესის დამოკიდებულება დროზე, ასევე თეთრი ხავის შემთხვევაში რა ეფექტი აქვს 

ბრილიანტის მწვანის უჯრედებზე დამატებას და, რაც მთავარია, ვიპოვე მარილები, 

რომელთა ზემოქმედებითაც გამოწვეულია მაქსიმალური და მინიმალური რაოდენობის 

უჯრედების პლაზმოლიზი. 

 

 სურათი 10. თეთრი ხახვის უჯრედებში მიმდინარე პლაზმოლიზის დამოკიდებულება მარილის 
კონცენტრაციაზე. 

 

 

სურათი 11. წითელი ხახვის უჯრედებში მიმდინარე პლაზმოლიზის დამოკიდებულება მარილის 
კონცენტრაციაზე. 
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განხილვა 

კვლევიდან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ხახვის უჯრედებში 

პლაზმოლიზი იწყება, 2-3%-იანი მარილხსნარების დამატების შემდგომ, ხოლო პიკს აღწევს 

5-6%-იან მარილხსნარებთან რეაგირებისას და ასევე დავადგინეთ, რომ მარილის, NaCl-ის 

ზემოქმედების ქვეშ ყველზე მეტ უჯრედში წავიდა პლაზმოლიზი. თუმცა ყველაზე 

მნიშნელოვანია ის, რომ აზრობრივად დიდი მნიშვნელობა არ აქვს თუ რა სახის მარილის 

ავიღებთ ხსნარისათვის, ან რა კონცენტრაციის იქნება იგი, ან თუნდაც რა ფერის იქნება 

ხახვი, მთავარია შექმნა ჰიპერტონული გარემო, თუ ამას შეძლებ, საბოლოო შედეგს ერთი 

და იმავეს მიიღებ, - „ხახვის უჯრედებში დაიწყება პლაზმოლიზი“. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

1. Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V., Orr, R. B., & Campbell, N. A. 

(2020). Campbell biology. New York, NY: Pearson. 

2. Osmosis and tonicity review (article). (n.d.). Retrieved from 

https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-energy-and-transport/hs-osmosis-

and-tonicity/a/hs-osmosis-and-tonicity-review 
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ნიადაგის შედგენილობის კვლევა სამეგრელოსა და კახეთის 

რაიონის სოფლებში აღებული ნიადაგის ნიმუშების მიხედვით 

 

სტატიის ავტორები: 

სანდრო როგავა (tigerggamer1503@gmail.com) 1 

სანდრო ბითაძე (sandrodancer2006@gmail.com) 1 

სანდრო ხურციძე (Makasandro1983@gmail.com) 1 

ტატო შალიკაშვილი (t.shalikashvili73@gmail.com) 1 

1 ათასწლეულის სკოლა, VIII კლასი 

 

ანოტაცია 

ნიადაგზე ცოდნის ისტორია ათასწლეულებს ითვლის, მოიცავს საინტერესო და 

მნიშვნელოვან ფაქტებს, რომელიც მჭიდროდაა დაკავშირებული მიწათმოქმედების და 

მთელი ცივილიზაციის განვითარებასთან. ის ყოველთვის იყო კაცობრიობის ბუნებრივი 

საწარმოო ძალა და დიდი ხანია, რაც შრომის საგანი გახდა. 

ნიადაგი, თავისი ნაყოფიერებით, წარმოადგენს მცენარეების, მათ შორის სასოფლო-

სამურნეო მცენარეების სიცოცხლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს და მის ხარისხს 

განსაზღვრავს ქიმიური შემცველობა. 

ჩატარებული კვლევის მიზანს წარმოადგენდა, რომ გვენახა განსხვავებები კახეთისა და 

სამეგრელოს ნიადაგების ქიმიურ შემცველობას შორის. ნიადაგის ქიმიური 

პარამეტრებიდან მოხდა pH-ის, კარბონატების, საერთო აზოტისა და ნიადაგის მშრალი 

ნაშთის შედარება, რის საფუძველზეც დადგინდა, რომ შერჩეული პარამეტრებიდან 

მნიშვნელოვანი განსხვავება ფიქსირდება მხოლოდ pH-სა და კარბონატების შემცველობას 

შორის. 

 

შესავალი 

ნიადაგი განსაკუთრებული ბუნებრივი სხეულია, რომელსაც უკავია გარდამავალი 

ადგილი ცოცხალ და არაცოცხალ ბუნებას შორის. ნიადაგი თავისი ნაყოფიერებით 

წარმოადგენს მცენარეების სიცოცხლის ერთ-ერთ ყველაზე არსებით  ფაქტორს. მის 

საფუძველს წარმოადგენენ  მინერალები და სხვადასხვა ქიმიური შენაერთები. მის 

განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს ცოცხალი ორგანიზმები: მცენარეები, ნიადაგში 

მცხოვრები  მიკროორგანიზმები და როგორც  უხერხემლო ისე ხერხემლიანი ცხოველები. 

ნიადაგი არის ბუნებრივი ფაქტორების ურთიერთქმედების შედეგად შექმნილი დედამიწის 
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ქერქის ზედა ფენა, რომელიც ხასიათდება ნაყოფიერებით და წარმოადგენს სასოფლო -

სამეურნეო წარმოების ძირითად საშუალებას. მკვდარი მცენარეული და ცხოველური 

ორგანიზმების ნარჩენები, რთული ბიოპროცესების გავლენით, გარდაიქმნებიან ორგანულ 

ნივთიერებებად-ჰუმუსად, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ნიადაგის  

თვისებებზე და წარმოადგენს მცენარის კვების წყაროს.  ბიოსფეროში ნიადაგის გარდა 

ჰუმუსი არსად გვხვდება. 

საქართველოს ტერიტორიაზე გვხვდება მსოფლიოში არსებული თითქმის ყველა სახის 

ნიადაგი. სხვადასხვა ზონაში გავრცელებული ნიადაგები, შესაბამისი გარმო ფაქტორების 

ურთიერთქმედების შედეგად, სპეციფიკური თვისებების და განსხვავებული 

ნაყოფიერებისაა. 

pH არის წყალბადის იონების კონცენტრაციის უარყოფითი ლოგარითმი. ნიადაგის pH 

მცენარის ზრდის მახასიალთებელთაგან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია. ნიადაგის 

ხსნარის შედგენილობის მიხედვით არჩევენ ორგვარ მჟავიანობას: აქტუალურს (აქტიურს) 

და პოტენციურს (ფარულს). აქტუალური მჟავიანობა განპირობებულია ნიადაგის ხსნარში 

წყალბად იონების რაოდენობით. ნიადაგის ხსნარის რეაქცია განისაზღვრება თავისუფალ 

H+ და OH- იონების კონცენტრაციით და ხასიათდება მჟავიანობის მაჩვენებლის სიდიდით 

- pH . ნეიტრალური რეაქციის ნიადაგებს აქვს  pH – 7 , მჟავეს - <7 , ტუტეს - >7 . 

ნიადაგის ხსნარის რეაქცია სხვადასხვა ნიადაგში მერყეობს 3.5-დან 9-მდე. ყველაზე 

მჟავე რეაქცია აქვს ჭაობიან ნიადაგებს. ხსნარის მჟავე რეაქციით ხასიათდება ეწერიანი და 

კორდიან-ეწერიანი (pH = 4-6), შავმიწების რეაქცია ნეიტრალურთან ახლოა. ტუტე რეაქცია 

აქვს ბიცობებს ( pH = 8-9). 

არსებობს მრავალი, მათ შორის იონური მიმოცვლის ტევადობისა და საკვები 

ნივთიერებების ხელმისაწვდომობის ურთიერთმიმართება ნიადაგის pH- თან. მაგალითად 

pH- ის მატებას თან ახლავს რკინის ნაერთების ხსნადობის კლება, რასაც ბევრ შემთხვევაში 

მოყვება მცენარის ზრდისთვის საჭირო რკინის დეფიციტი. 

ატმოსფერულ ნალექებში არსებული წყალი რეაქციაში შედის ატმოსფეროს 

ნახშირორჟანგთან და ქმნის ნახშირმჟავას. ეს იწვევს ბუნებრივი ნალექების მჟავიანობას. 

სამრეწველო აირები შეიცავენ აზოტისა და გოგირდის ოქსიდებს, რაც იწვევს მჟავების 

წარმოქმნას და წვიმის წყალს აქვს მჟავა რეაქცია. კვლევებმა აჩვენა, რომ მჟავური წვიმის 

წვლილი ნიადაგის მჟავიანობაში ბევრად ნაკლებია, ვიდრე რესპირაციის, ორგანული 

მასალის მინერალიზაციისა და ჩვეულებრივი წვიმის მჟავიანობის წვლილთან შედარებით. 

ნიადაგებში, რომელთა ქვეშ კარბონატული ფენებია განლაგებული, ნებისმიერი მჟავე 

წყალი, რომელიც ჩაჟონავს, განეიტრალდება და აღარ შეამჟავებს გრუნტის წყლებსა და 

ახლომდებარე ტბებს. 

კარბონატებს ნიადაგში განსაზღვრავს ნახშირმჟავა და მათ  განაწილებას 

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა, რადგან მათი არსებობა ნიადაგში ქმნის 
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ნიადაგწარმოქმნის პროცესის სრულიად განსხვავებულ პირობებს, ვიდრე არაკარბონატულ 

ნიადაგში. კარბონატები ნიადაგში წარმოდგენილია ნახშირმჟავა კალციუმის, მაგნიუმის, 

ნატრიუმის და რკინის მარილების სახით. რაოდენობრივად პირველ ადგილზეა 

კალციუმის კარბონატი, მეორეა ნახშირმჟავა მაგნიუმი. ნატრიუმის კარბონატებს 

დაქვემდებარებული როლი აქვს, ხოლო რკინის კარბონატებზე შეიძლება ითქვას, რომ ის 

შეიძლება არსებობდეს ნიადაგში. ამიტომ მიღებულია, რომ ნიადაგის ყველა კარბონატი 

წარმოდგენილი იქნას კალციუმის კარბონატების სახით. კარბონატების განსაზღვრა ხდება 

მოცულობითი მეთოდით - კალციმეტრიით. 

კაცობრიობისთვის დიდიხანია ცნობილია, რომ ნაკელი, ნაცარი და სხვა მსგავსი 

პროდუქტები მცენარის ზრდაზე მასტიმულირებელ გავლენას ახდენენ. მთავარი ეფექტი 

მომდინარეობს ამ სხვადასხვა პროდუქტებში  არსებული მნიშვნელოვანი ელემენტებიდან. 

ექვსი ასეთი მნიშვნელოვანი საკვები ელემენტი შედარებით დიდი რაოდენობით 

გამოიყენება მცენარის მიერ და მათ მაკრონუტრიენტები ეწოდებათ, ასეთია: აზოტი, 

ფოსფორი, კალიუმი, კალციუმი, მაგნიუმი და გოგირდი. ნიადაგში არსებული საკვები 

ელემენტების საერთო რაოდენობიდან მცენარეები იყენებენ მხოლოდ ადვილად მოძრავ 

ფორმებს.  

ნიადაგში მიმდინარეობს აზოტის ციკლი, რომელიც აზოტს ხან მატებს და ხანაც 

ართმევს ნიადაგს მინერალიზაციის, ნიტრიფიკაციისა და იმობილიზაციის გზით. 

მცენარეებისათვის ხელმისაწვდომია აზოტი, რომელიც რჩება მიკროორგანიზმების 

მინერალიზაციის შედეგად. როდესაც ნიადაგებს მცენარეებისათვის აზოტის მიწოდების 

დაბალი უნარი აქვთ, საჭიროა დიდი რაოდენობით აზოტის მიწოდება სასუქის სახით, რათა 

დაკმაყოფილდეს მაღალმოსავლიანი არაპარკოსანი კულტურების მოთხოვნილება 

აზოტზე. 

აზოტის მარაგი ბუნებაში, კერძოდ ჰაერში, საკმაოდ დიდია. მიუხედავად ამისა, მისი 

რაოდენობა ნიადაგში 0.15-0.25% არის. ეს გარემოება გამოწვეულია იმით, რომ მცენარეს 

შეუძლია აზოტოვანი ნაერთების მხოლოდ მცირე ჯგუფი გამოიყენოს. მცენარე უშუალოდ 

ვერ იყენებს ატმოსფერულ აზოტს, მისთვის ბმული ფორმის აზოტიანი ნაერთებიც 

მიუწვდომელია. ნიადაგში მცხოვრები აზოტფიქსაციის ბაქტერიები უზრუნველყოფენ 

ატმოსფერული აზოტის ამიაკად გარდაქმნას, რომელიც შესაძლოა შეთვისებული იქნეს 

მცენარეთა მიერ. 

ნიადაგში აზოტის რაოდენობასა და ორგანულ ნივთიერებებს შორის პირდაპირი 

კავშირი არსებობს. ორგანული ნივთიერებებით მდიდარი ნიადაგი (შავმიწები, მთა-

მდელოს ნიადაგი) აზოტს 0.5-1 %-მდე შეიცავს. ჰუმუსით ღარიბ ნიადაგებში კი (ეწერები, 

რუხი ნიადაგები) მისი შემცველობა 0.10-0.15 % -მდეა. 

ჰუმუსი ნიადაგის მეტად რთული ნაწილია. მის წყაროს წარმოადგენს უმაღლესი 

მცენარეების, მიკროორგანიზმებისა და ცხოველების ორგანული ნარჩენები. 
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ჰუმუსწარმომქმნელი ორგანული ნივთიერების პირველადი და ძირითადი წყაროა მწვანე 

მცენარეულობა ფესვებისა და ჩამონაცვენის სახით. ნიადაგში ორგანული ნარჩენების 

გარდაქმნა ჰუმუსად ხდება მიკროორგანიზმების, ცხოველების, ჟანგბადის და წყლის 

მონაწილეობით. ნიადაგში ჰუმუსის შემცველობა განისაზღვრება ნიადაგწარმოქმნის 

პროცესის პირობებით და ხასიათით.  ჰუმუსის შემცველობა ზედა ჰორიზონტებში 

მერყეობს 1-2% დან 12-15%-მდე, სიღრმით - მკვეთრად ან თანდათანობით მცირდება. 

ტორფიან ჰორიზონტებში და ტყის მკვდარ საფარში ორგანული ნივთიერების საერთო 

რაოდენობა შეიძლება აღწევდეს ათეულ პროცენტს, მაგრამ წარმოქმნიან არა ჰუმუსს, 

არამედ ტორფის ან მკვდარი საფარის ნახევრად დაშლილი მცენარეული ნარჩენების მასას. 

ნიადაგში ჰუმუსის რაოდენობა და შედგენილობა დინამიურია, რადგან მუდმივად ხდება 

გამდიდრება ორგანული ნარჩენებით გახრწნის და ჰუმიფიკაციის პროცესით. 

ნიადაგის ორგანული ნაწილი შეადგენს ნიადაგის საერთო მასის უმნიშვნელო ნაწილს, 

მაგრამ წარმოადგენს ნიადაგის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანეს კომპონენტს. ორგანული 

ნივთიერებების წყალობით, ნიადაგში სახლდებიან მრავალრიცხოვანი მიკროორგანიზმები 

და ნიადაგის ცხოველები, რომელთანაც დაკავშირებულია ურთულესი და ნაირგვარი 

ბიოქიმიური პროცესები. ნიადაგში, ჰუმუსის შემცველობის ზრდასთან ერთად, იზრდება 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობა. ორგანული სასუქებიც ნედლი 

ჰუმუსოვანი ნივთიერებების დაგროვებით, ხელს უწყობენ სასოფლო სამეურნეო 

კულტურების მოსავლიანობის სტაბილურ ზრდას [1]. 

 

კვლევის მიზანი  

ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა, საქართველოს ორი რეგიონის, კახეთისა და 

სამეგრელოს  ნიადაგის ქიმიური მახასიათებლების შედარება.  

 

მასალა და მეთოდიკა 

რეგიონები შერჩეულ იქნა კლიმატური პირობების მიხედვით, მშრალი კლიმატის 

მქონე კახეთი და შედარებით ტენიანი სამეგრელო. ნიადაგის ნიმუშები აღებული იყო, 

მოცემული რეგიონების სხვადასხვა სოფლიდან (კახეთი - ახმეტისა და საგარეჯოს რაიონი, 

სამეგრელო - მარტვილი და აბაშის რაიონი) და, ანალიზის შედეგების მიხედვით, 

გამოვყავით შემდეგი პარამეტრები: ჰუმუსის ფენა, კარბონატების შემცველობა, საერთო 

აზოტი, მშრალი ნაშთი და pH. ნიმუშები აღებულია მიწის ზედაპირიდან 20 სანტიმეტრ 

სიღრმეზე. მოცემული სინჯების ქიმიური ანალიზი ჩატარდა, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის, აგრარულ მეცნიერებათა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტში 

არსებულ, აკრედიტებულ ლაბორატორიაში. ჩვენ მხოლოდ მიღებული მონაცემები 

გავაანალიზეთ. 
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კვლევის შედეგები   

ჩვენ მიერ დამუშავებული ანალიზის შედეგების მიხედვით, დავადგინეთ, რომ 

კახეთის ტერიტორიაზე, კერძოდ, ახმეტისა და საგარეჯოს რაიონების სოფლებში 

ძირითადად ვხვდებით ტუტე რეაქციის მქონე ნიადაგებს (ცხრ. 1, სურ. 1.), ხოლო 

სამეგრელოს რეგიონში, მარტვილისა და აბაშის რაიონის სოფლებში, უფრო ხშირია მჟავა 

რეაქციის ნიადაგი  (ცხრ. 2. სურ. 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი 1.                                                  ცხრილი 2. 

 

 

სურათი 1. კახეთის სხვადასხვა სოფლის ნიადაგის pH მაჩვენებლები. 
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კახეთი   სამეგრელო  
სოფელი pH  სოფელი pH 

ჭაბუკიანი 7  

ანჯელის 
მასივი 8.12 

ბოლოკიანი 7.32  კეთილარი 8.16 

კართუბანი 7.62  

მაცხოვრის 
კარი 7.84 

თამარიანი 7.07  ონტოფო 7.3 

ლელიანი 6.99  მარანჯალა 6.13 

ფიჩხი გოგირი 7.1  ჩქმალელი 5.86 

აწყური 7.92  ობუჩი 7.38 

ქვემო ალვანი 8.05  ფახულანი 6.63 

მატანი 6.7  ჯგალი 5.54 

მარტაანი 8.23  გაჭედილი 5.55 

პატარძეული 8.49  ბანძა 6.64 

საგარეჯო 8.18  ლეხაინდრა 7.45 

ბადიაური 8.21  თელი 5.28 

ხაშმი 8.19  თამაკონი 5.17 
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სურათი 2. სამეგრელოს სხვადასხვა სოფლის ნიადაგის pH მაჩვენებლები. 

კარბონატების შემცველობის მიხედვით, ახმეტისა და საგარეჯოს რაიონის სოფლებში 

(ცხრილი 3, სურათი 3) უფრო მაღალი მაჩვენებელია, ვიდრე მარტვილისა და აბაშის 

რაიონებში (ცხრ. 4, სურ. 4.). 

კახეთი  %   სამეგრელო % 

სოფელი კარბონატები   სოფელი კარბონატები 

ჭაბუკიანი 5.34   ანჯელის მასივი 4.94 

ბოლოკიანი 0.82   კეთილარი 4.11 

კართუბანი 7.8   მაცხოვრის კარი  1.23 

თამარიანი 2.88   ონტოფო 4.52 

ლელიანი 3.5   მარანჯალა 0.82 

ფიჩხი გოგირი 1.23   ჩქმალელი 1.23 

აწყური 17.27   ობუჩი 1.65 

ქვემო ალვანი 5.75   ფახულანი 0.82 

მატანი 0.17   ჯგალი 1.23 

მარტაანი 14.8   გაჭედილი 0.82 

პატარძეული 5.75   ბანძა 1.65 

საგარეჯო 18.9   ლეხაინდრა 0.82 

ბადიაური 8.63   თელი 1.23 

ხაშმი 24.6   თამაკონი 5.37 

ცხრილი 3.                                                                                  ცხრილი 4. 
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სურათი 3. კახეთის სხვადასხვა სოფლის ნიადაგის კარბონატული შემცველობა. 

 

 

სურათი 4. სამეგრელოს სხვადასხვა სოფლის ნიადაგის კარბონატული შემცველობა. 

 

მოცემულ შედეგებს თუ გავასაშუალოებთ, უკეთესად გამოჩნდება კარბონატების 

შემცველობის მიხედვით ორ რეგიონს შორის განსხვავება. 
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სურათი 5. სამეგრელოსა და კეხეთის სფლების კარბონატული შემცველობების საშუალო 

მაჩვენებლები. 

 

ჩვენი სკოლის სამეცნიერო ჯგუფის დამუშავებული მონაცემების მიხედვით,  ახმეტისა 

და საგარეჯოს რაიონის სოფლების (ცხრ. 5, სურ. 6) ნიადაგში საერთო აზოტის შემცველობა 

თითქმის იგივეა, რაც მარტვილისა და აბაშის (ცხრ. 6, სურ. 7) რაიონში. აზოტის შემცველობა 

აღნიშნულ ნიადაგებში ნაკლებია 0.15%-ზე, რაც მიუთითებს, რომ ეს ნიადაგები ღარიბია 

ჰუმუსით. 

კახეთი %   სამეგრელო % 

სოფელი საერთო აზოტი   სოფელი საერთო აზოტი 

ჭაბუკიანი 0.03   

ანჯელის 
მასივი 0.15 

ბოლოკიანი 0.16   კეთილარი 0.07 

კართუბანი 0.13   

მაცხოვრის 
კარი  0.13 

თამარიანი 0.16   ონტოფო 0.19 

ლელიანი 0.16   მარანჯალა 0.14 

ფიჩხი გოგირი 0.1   ჩქმალელი 0.3 

აწყური 0.17   ობუჩი 0.07 

ქვემო ალვანი 0.11   ფახულანი 0.09 

მატანი 0.1   ჯგალი 0.08 

მარტაანი 0.1   გაჭედილი 0.15 

პატარძეული 0.15   ბანძა 0.22 

საგარეჯო 0.23   ლეხაინდრა 0.12 

ბადიაური 0.25   თელი 0.14 

ხაშმი 0.13   თამაკონი 0.17 
       ცხრილი 5.                                                                                                       ცხრილი 6. 
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სურათი 6. კახეთის სოფლების ნიადაგის საერთო აზოტის მაჩვენებლები. 

 

 

სურათი 7. სამეგრელოს სფლების ნიადაგის საერთო აზოტის მაჩვენებლები. 

 

ჩვენ მიერ დამუშავებული მონაცემების მიხედვით, ჰუმუსის პროცენტული 

შემცველობა შედარებით მეტია კახეთის სოფლების (ცხრ. 7, სურ. 8) ნიადაგში, ვიდრე 

სამეგრელოში (ცხრ. 8, სურ. 9). 

კახეთი %   სამეგრელო % 

სოფელი საერთო აზოტი   სოფელი საერთო აზოტი 

ჭაბუკიანი 0.03   

ანჯელის 
მასივი 0.15 

ბოლოკიანი 0.16   კეთილარი 0.07 

კართუბანი 0.13   

მაცხოვრის 
კარი  0.13 
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თამარიანი 0.16   ონტოფო 0.19 

ლელიანი 0.16   მარანჯალა 0.14 

ფიჩხი გოგირი 0.1   ჩქმალელი 0.3 

აწყური 0.17   ობუჩი 0.07 

ქვემო ალვანი 0.11   ფახულანი 0.09 

მატანი 0.1   ჯგალი 0.08 

მარტაანი 0.1   გაჭედილი 0.15 

პატარძეული 0.15   ბანძა 0.22 

საგარეჯო 0.23   ლეხაინდრა 0.12 

ბადიაური 0.25   თელი 0.14 

ხაშმი 0.13   თამაკონი 0.17 
ცხრილი 7.                                                                                                          ცხრილი 8. 

 

სურათი 8. კახეთის სოფლების ნიადაგში ჰუმუსის პოროცენტული შემცველობა. 

 

 

სურათი 9. სამეგრელოს სოფლების ნიადაგში ჰუმუსის პოროცენტული შემცველობა. 
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აღნიშნული შედეგების გასაშუალოებით, უკეთესად შეიძლება განსხვავების დანახვა 

 

სურათი 10. სამეგრელოსა და კეხეთის სფლების ნიადაგში ჰუმუსის პროცენტული 

შემცველობების საშუალო მაჩვენებლები. 

ნიადაგის მშრალი ნაშთი 

მშრალი ნაშთის მიხედვით, აღნიშნულ რეგიონებში მცირედი სხვაობაა, მაგრამ კახეთის 

რეგიონის სოფლების (ცხრ. 9, სურ. 11) ნიადაგის მშრალი ნაშთი რაოდენობრივად აღემატება  

სამეგრელოს სოფლების (ცხრ. 10, სურ. 12) ნიადაგის მშრალი ნაშთის რაოდენობას. 

კახეთი გრ/100გრ   სამეგრელო გრ/100გრ 

სოფელი 
მშრალი 

ნაშთი   სოფელი მშრალი ნაშთი 

ჭაბუკიანი 0.1   ანჯელის მასივი 1 

ბოლოკიანი 1   კეთილარი 0.5 

კართუბანი 0.5   მაცხოვრის კარი  1 

თამარიანი 0.5   ონტოფო 1.5 

ლელიანი 0.5   მარანჯალა 1 

ფიჩხი გოგირი 2.5   ჩქმალელი 0.5 

აწყური 1   ობუჩი 0.5 

ქვემო ალვანი 1   ფახულანი 0.5 

მატანი 1.5   ჯგალი 0.5 

მარტაანი 1   გაჭედილი 0.5 

პატარძეული 0.5   ბანძა 0.5 

საგარეჯო 1   ლეხაინდრა 0.5 

ბადიაური 0.05   თელი 1.5 

ხაშმი 0.5   თამაკონი 0.5 

ცხრილი 9.                                                                                        ცხრილი 10. 
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სურათი 11. კეხეთის სფლების ნიადაგის მშრალი ნაშთის მაჩვენებლები. 

 

 

სურათი 12. სამეგრელოს სფლების ნიადაგის მშრალი ნაშთის მაჩვენებლები. 

 

დასკვნა 

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე ჩანს, რომ კახეთისა და სამეგრელოს რეგიონის 

ქიმიურ პარამეტრებს შორის ყველაზე დიდი განსხვავება ფიქსირდება pH-სა და 

კარბონატების შემცველობას შორის. 
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განხილვა 

როგორც მოსალოდნელი იყო, მშრალი კლიმატის მქონე რეგიონში, კერძოდ ახმეტისა 

და საგარეჯოს რაიონის სოფლებში შედარებით უფრო მაღალი pH აღმოჩნდა, ვიდრე 

ტენიანიკლიმატის - მარტვილისა და აბაშის რაიონის სოფლებში. კახეთის რაიონები 

გამოირჩევა ასევე კარბონატებისა და ჰუმუსის შემცველობის მიხედვით. რაც შეეხება 

საერთო აზოტსა და ნიადაგის მშრალ ნაშთს, ამ რეგიონებს შორის მნიშვნელოვანი სხვაობა 

არ არის. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა  

1. ურუშაძე თ. ბაჯელიძე ა. ლომინაძე შ. (2011). ნიადაგმცოდნეობა. შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 
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საქართველოს ბაზარზე არსებული ელემენტების (AA) 

ელექტრული ხარისხის შეფასება 

 

სტატიის ავტორები:  

ლიზი მამულაშვილი (l.mamulashvili@millennium-school.org) 1 

საბა კვირიაშვილი (sabakviriashvili@gmail.com) 1 

სანდრო ქობალია (s.qobalia@millennium-school.org) 1 

1 ათასწლეულის სკოლა, X კლასი. 

 

ანოტაცია 

საქართველოში AA ტიპის ელემენტები ფართო ასორტიმენტით არის წარმოდგენილი. 

მიუხედავად ფართო სპექტრისა, გაყიდვაში გამორჩეულია რამდენიმე ბრენდი, რომელიც 

ყველაზე დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბაზარზე. მშრალი AA ტიპის ელემენტების 

ხარისხის კვლევაში რამდენიმე ფაქტორს ენიჭება მნიშვნელობა, აქედან გამომდინარე 

მოცემული კვლევა ითვალისწინებს ელემენტების ელექტრული ხარისხის შესწავლას, 

რომელიც დაფუძნებულია მაქსიმალურ განმუხტვაზე. კვლევის მიმდინარეობისას 

დათვლილია ელემენტის სხვადასხვა პარამეტრები [1].  

 

შესავალი  

დღესდღეობით, AA ტიპის ელემენტები ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებულია მშრალი 

ტიპის ელემენტებს შორის.  სწორედ ამ ელემენტებს წარმოვიდგენთ ხოლმე, როდესაც 

ვფიქრობთ სტანდარტული ჩანაცვლებადი ელემენტის "კლასიკურ" ზომასა და ფორმაზე.  

ისინი ხშირად გამოიყენება ერთუჯრედიან მოწყობილობებში. AA ელემენტები 

მრავალმხივ გამოყენებადია და ფართოდ ხელმისაწვდომია მსოფლიოს თითქმის ყველა 

ქვეყნისთვის.  

არსებობს სხვადასხვა ტიპის AA ელემენტები, ყველაზე გავრცელებული მათ შორის 

არის მრავალჯერადი გამოყენების, ტუტოვანი და ლითიუმ-იონის ელემენტები.   

საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მეტად გაყიდვადი არის ტუტოვანი ელემენტები. 

მისი უპირატესობა ისაა, რომ იგი მიესადაგება მოწყობილობების ფართო სპექტრს, 

რომლებიც ნაკლები ელექტროენერგიის მოხმარებით გამოირჩევიან. გვხვდება, როგორც 

კედლის საათებში, ასევე პატარა ფანრებსა და სხვადასხვა სათამაშოებში [2][3]. 
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AA ტიპის ელემენტები თავის მხრივ იყოფიან შემადგენელი ნივთიერებების მიხედვით 

სხვადასხვა კლასებად, ესენია: ტუტოვანი და ლითიუმ-იონის. მათ შორის განსხვავება არა 

მხოლოდ შემადგენელი ნივთიერება, არამედ დანიშნულებაცაა.  

 

კვლევის მიზანი 

კვლევის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს ბაზარზე არსებული AA ტიპის ელ. 

ხარისხისა და საბაზრო ღირებულებების შესწავლა.   

 

მასალა და მეთოდიკა 

საქართველოს ბაზარზე არსებული ელემენტების ელექტრული ხარისხის გამოკვლევა 

განმუხტვის მეთოდით გადავწყვიტეთ. აღნიშნული კვლევა ჩავატარეთ ბრენდებზე, 

რომლებიც კვლევაში წარმოდგენილი იქნება შემდეგი ინიციალებით: C, E, M, K, D, S და T. 

რადგანაც საჭირო იყო ამ ელემენტების ხარისხის ერთმანეთთან შედარება, შევარჩიეთ ერთი 

და იგივე საწყისი ძაბვის (1.6 ვ) მქონე მოდელები და მათი გამოყენებით გადავწყვიტეთ 

ნათურის ანთება, რომლის მონაცემებიც ყველასთვის მსგავსი იყო: E10-ტიპის, 1.5 ვოლტის, 

0.3 ამპერისა  და 0.45 ვატი სიმძლავრის მქონე [4]. 

ცდის განმავლობაში, ვაკვირდებოდით თითოეული ბრენდის ელემენტს რამდენი 

საათი დასჭირდებოდა ცდის საწყისი ძაბვიდან (1.6ვ-დან) საბოლოო ძაბვამდე (0.6ვ-მდე) 

ჩამოსასვლელად. განმუხტვისთვის საჭირო დროის მონაცემები: განმუხტვის საათებსა და 

ამპ. საათებში ცხრილ #1-ში არის წარმოდგენილი [3]. 

კვლევა ასევე მოიცავდა კვლევის ელემენტების საბაზრო ღირებულებების დადგენას 

და დაკვირვებას მათ განმუხტვის დროსთან მიმართებაში [5]. 

კვლევაში მოცემულ ელემენტებზე საბაზრო ღირებულებები აღებულ იქნა 

საქართველოში არსებულ ონლაინ სავაჭრო მაღაზიებიდან.  

 

კვლევის შედეგები 

ყველაზე კარგი შედეგი D ელემენტმა აჩვენა და მისი ფასიც მეტყველებს ხარისხზე. 

განმუხტვის დროის მიხედვით, S ელემენტის ხარისხი და ფასი ერთმანეთთან სრულ 

შესაბამისობაშია.  რაც შეეხება C-ს, მიუხედავად E-ზე უკეთესი ხარისხისა, მასზე ნაკლები 

ღირებულება აქვს. E, M და K ელემენტებს განმუხტვის დრო ერთი და იგივე აქვთ, თუმცა 

მათი საბაზრო ღირებულება განსხვავებულია. T ელემენტმა ყველაზე ცუდი შედეგი აჩვენა 

ელ. ხარისხში, თუმცა ღირებულებით აღემატება C, M და K ბრენდის ელემენტებს. 



ათასწლეულის სამეცნიერო ჟურნალი                                                                        2020-№2      

 

32 

 

ცხრილში მოცემულია რამდენიმე პარამეტრი, რომელიც წარმოადგენენ მუდმივ 

სიდიდეებს, ესენია: ნათურის ტიპი, საწყისი და საბოლოო ძაბვები, ნათურის ამპერაჟი და 

სიმძლავრე.   

ელემენტების განმუხტვის მაჩვენებლების ცხრილი 

ფასი (2 ცალის, 

ერთი შეკვრა, 

ლარებში) 

ბრენდი გამოცდის 

თარიღი 

ძაბვის საწყისი 

მაჩვენებელი(ვ) 

ცდის საბოლოო 

ძაბვა (ვ) 

განმუხტვის 

დრო (სთ) 

განმუხტვის 

ამპ. საათები  

0.85  C 31.03.2020 1.6 0.6 3 0.9 

1.6  E 31.03.2020 1.6 0.6 2  0.6 

0.65  M 26.03.2020 1.6 0.6 2 0.6 

0.75 K 28.03.2020 1.6 0.6 2 0.6 

6.5  D 28.03.2020 1.6 0.6 5 1.5 

2.2  S 28.03.2020 1.6 0.6 4.5 1.35 

0.9  T 28.03.2020 1.6 0.6 1 0.3 

ცხრილი 1. AA ტიპის ელემენტების განმუხტვის მაჩვენებლები. 

 

სურათი 1. ელემენტების განმუხტვის ამპ.საათები და განმუხტვის დრო (სთ). 
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დასკვნა  

კვლევის შედეგებიდან  გამომდინარე, საქართველოს ბაზარზე არსებული ზოგიერთი 

ელემენტების საბაზრო  ღირებულება არ შეესაბამება მის ელექტრულ ხარისხს.   

 

განხილვა  

დასკვნიდან გამომდინარეობს, რომ თუ ელემენტები გვჭირდება შედარებით დიდი 

დატვირთვისთვის, რომელიც ჩვენს შემთხვევაში იყო ნათურის ანთება ჯობს D-ს ან S-ის 

ელემენტების გამოყენება, მაგრამ თუ საუბარი არის მცირე დატვირთვის მქონე 

მოწყობილობებზე, როგორიც მაგალითისთვის არის დისტანციური მართვის პულტი, 

სჯობს ვამჯობინოთ C ბრენდის ელემენტები, რადგან დაბალი ღირებულება აქვთ. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

1. Advantages and limitations of the Different Types of Batteries - Battery University. (n.d.). 

Retrieved from https://batteryuniversity.com/learn/archive/whats_the_best_battery 

2. Discharge tests of Alkaline AA batteries. (n.d.). Retrieved from 

https://www.powerstream.com/AA-tests.htm 

3. Everything You Need To Know About AA Batteries | RS Components. (n.d.). Retrieved from 

https://uk.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=ideas-and-advice/aa-batteries-guide 

4. Battery Cell Chemistry Comparison. (n.d.). Retrieved from 

https://www.bixpower.com/Battery-Cell-Chemistry-Comparison-s/2392.htm 
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ტრანსპირაციის ინტენსივობის კვლევა 

 

სტატიის ავტორები 

ნატალია ლეგაშვილი (legashvilinatalia@gmail.com)1 

მარიამ აბუთიძე (m.abutidze54@gmail.com)1 

1ათასწლეულის სკოლა, IX კლასი. 

 

ანოტაცია 

მცენარე მუდმივად აორთქლებს წყალს მისი ფოთლებიდან, ამ პროცესს ტრანსპირაცია 

ეწოდება. განსხვავებული სახეობის მცენარეებს ტრანსპირაციის სხვადასხვა ინტენსივობა 

ახასიათებთ. ჩვენი კვლევის მიზანი იყო, რომ გაგვერკვია, თუ რა რაოდენობის წყალს 

აორთქლებდა სხვადასხვა მცენარის ფოთლები და რომელ მათგანს ახასიათებდა 

ტრანსპირაციის ყველაზე მაღალი ინტენსივობა. კვლევის ჩასატარებლად ავაგეთ 

კონსტრუქცია (პოტომეტრი) და ცდის შედეგები შევაგროვეთ კვლევის დაწყებიდან 27 

საათის შემდეგ. 

   კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ბეგონია უფრო მეტ წყალს აორთქლებს იასთან 

შედარებით, ხოლო ეპიპრემიუმი ყევლაზე ნაკლებს წყალს აორთქლებს ამ სამი 

მცენარიდან. 

 

შესავალი  

ტრანსპირაცია არის წყლის მოძრაობის და მისი აორთქლების პროცესი მცენარის 

სხვადასხვა ორგანოებიდან, მაგალითად ფოთლებიდან ან ყვავილებიდან. მიუხედავად 

იმისა, რომ მცენარისთვის წყალი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, მცენარის ფესვებიდან 

მიღებული წყლის ძალიან მცირე რაოდენობა ხმარდება მის ზრდას და ნივთიერებათა 

ცვლას, ხოლო 97%-99.5% კი - ორთქლდება. ყველა მცენარე განსხვავებული რაოდენობის 

წყალს აორთქლებს. აორთქლებული წყლის რაოდენობა დამოკიდებულია მცენარის 

გარემო პირობებზე, ნიადაგზე, ტემპერატურაზე და სხვა [1].  
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ტრანსპირაცია არის აუცილებელი და საჭირო პროცესი მცენარეებისთვის 3 მიზეზის 

გამო:  

მცენარის გაგრილება. წყლის აორთქლება ეხმარება მცენარეს ტემპერატურის 

შემცირებაში, რათა ის არ გადახურდეს (ამავე მიზეზით ადამიანი ოფლიანდება ფიზიკური 

დატვირთვის დროს). 

ნივთიერებათა ტრანსპორტი. მცენარის მიერ ფოთლებიდან წყლის აორთქლებასთან 

ერთად, ხდება წყლის შეწოვა ფესვებით, ეს პროცესი ქმნის მუდმივ ნაკადს ფესვებიდან 

ფოთლებისაკენ, რომელსაც მცენარე იყენებს წყალში გახსნილი მინერალური 

ნივთიერებების ტრანსპორტირებისთვის. 

მცენარის სტრუქტურა. ახალგაზრდა მცენარეებს, ან იმ მცენარეებს, რომლებსაც არ 

აქვთ მტკიცე ღეროები, სჭირდებათ წყალი სტრუქტურული სიმყარისათვის, ტრანსპირაცია 

კი მათ უჯრედებს ეხმარება ტურგორული წნევის შენარჩუნებაში [2]. 

მცენარეების ფოთლების ზედაპირი დაფარულია ფორებით - ბაგეებით, საიდანაც 

ხდება წყლის აორთქლება. მცენარეებს უმეტესად ბაგეები ფოთლის ქვედა მხარეს აქვთ 

განთავსებული. ბაგე არის გარშემორტყმული უჯრედებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

მის გახსნა-დახურვას. ბაგეებიდან მცენარე გამოყოფს აორთქლებულ წყალს და ჟანგბადს 

[1]. 

მცენარის მიერ აორთქლებული წყლის რაოდენობა დამოკიდებულია გარემო 

ფაქტორებზე: ტემპერატურაზე, ჰაერის ფარდობით ტენიანობაზე, ნიადაგის ტენიანობაზე, 

ქარის სიჩქარესა და მის მიმართულებაზე. 

როდესაც ტემპერატურა მაღლა იწევს, მცენარე უფრო მეტ წყალს აორთქლებს, რადგან 

მისი ბაგეები უფრო ფართედ და დიდხანს რჩებიან ღია მდგომარეობაში. ტემპერატურის 

ვარდნისას კი პირიქით, ბაგეები უფრო ვიწროვდება და ხშირად იხურება კიდეც, 

შესაბამისად, ბევრად ნაკლები წყლის აორთქლება ხდება. 

მცენარის ირგვლივ არსებული ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის ზრდის დროს 

იმატებს ტრანსპირაციის მაჩვენებელი. წყლის აორთქლება მშრალ ჰაერში უფრო ადვილია, 

ვიდრე ტენიანში. 
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ჰაერის მაღალი სიჩქარით მოძრაობა ზრდის ტრანსპირაციის ინტენსივობას, რადგან 

წყლით გაჯერებული ჰაერი მცენარის გარშემო ჩანაცვლდება შედარებით უფრო მშრალით. 

ტრანსპირაციის მაჩვენებელი ასევე დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ნოტიოა 

ნიადაგი. რაც უფრო მეტ წყალს შეიცავს ნიადაგი, მით უფრო მეტ წყალს აორთქლებს 

მცენარე. მცენარეებმა, რომლებიც გავრცელებულნი არიან მშრალ არეალებში განივითარეს 

წყლის დაგროვების უნარი [3]. 

 

კვლევის მიზანი 

ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა, რომ დაგვედგინა თუ რომელი მცენარე 

აორთქლებდა ყველაზე მეტ წყალს, ბეგონიას, ეპიპრემნუმსა და იას შორის. 

 

მასალა და მეთოდიკა 

საკვლევ ობიექტებად შევარჩიეთ: აფრიკული ია (Streptocarpus sect. Saintpaulia), 

ბეგონია (Begonia sp.) და ეპიპრემნუმი (Epipremnum aureum). კვლევაში გამოვიყენეთ მათი 

ჯანსაღი ფოთლები, რომლებიც ყუნწებთან ერთად მოვაჭერით მცენარეებს კვლევის 

დაწყებამდე. 

თავდაპირველად კვლევის ჩასატარებლად ავაწყვეთ კონსტრუქცია - პოტომეტრი.   

კონსტრუქციის ასაწყობად გამოვიყენეთ: რეზინის მილი, შუშის პიპეტი, შტატივი, 

რეზინის სამაგრი, რითაც დავამაგრეთ ფოთოლი რეზინის მილს, კონტეინერი, რომელიც 

გამოვიყენეთ აწყობილი სისტემის წყლით ასავსებად და ვაზელინი - ჰერმეტულობის 

დასაცავად. 

კონტეინერი ავავსეთ წყლით, მასში მოვათავსეთ რეზინის სამაგრი და შუშის პიპეტი, 

რომ გამოგვეტუმბა ჰაერი და აგვევსო წყლით. შემდეგ რეზინის მილი დავუკავშირეთ შუშის 

პიპეტს და დავამაგრეთ ფოთოლი რეზინის მილზე რეზინისავე სამაგრით. დამაგრების 

შემდგომ, ჰერმეტულობის დასაცავად, გამოვიყენეთ ვაზელინი და მიღებული 

კონსტრუქცია დავამაგრეთ შტატივზე, რომლის ერთ თათს დავაჭერინეთ მცენარის 

ფოთოლი მიმაგრებული რეზინის მილით, ხოლო მეორე თათზე - ამობრუნებული (წვერით 

მაღლა) შუშის პიპეტი დავამაგრეთ, რომელიც დაკავშირებული იყო რეზინის მილთან. 27 

საათის შემდეგ კი ჩავინიშნეთ წყლის დონე პიპეტებში.  
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კვლევის პერიოდში თითოეული კონსტრუქცია მოთავსებული იყო ოთახის 

ტემპერატურაზე, არაპირდაპირი სინათლის ქვეშ. 

რადგან ექსპერიმენტში გამოყენებული მცენარის ფოთლები იყო სხვადასხვა ზომის, 

გადავწყვიტეთ, რომ თითოეული მცენარისათვის აორთქლებული წყლის რაოდენობა 

გადაგვეანგარიშებინა ერთ სანტიმეტრ კვადრატზე.  

ფოთლის ზედაპირის ფართობის გამოსათვლელად გამოვიყენეთ სტანდარტული 

რვეულის ფურცლები, სახაზავი და ლაბორატორიული სასწორი რომლის სიზუსტე იყო ±

0,01 გ. 

   თავდაპირველად ფურცლებისგან გამოვჭერით ცდაში გამოყენებული ფოთლების 

იდენტური ფორმისა და ზომის ნაჭრები, რომლებიც ავწონეთ სასწორის გამოყენებით და 

ჩავინიშნეთ მონაცემები. შემდეგ გამოვჭერით 1სმ2-ფართობის მქონე ფურცელი, ავწონეთ 

და მიღებული მონაცემის საფუძველზე პროპორციულად გამოვიანგარიშეთ ფოთლის 

ზედაპირის ფართობები.  

ერთ კვადრატულ სანტიმეტრზე აორთქლებული წყლის მოცულობის 

გამოსაანგარიშებლად, პიპეტების მაჩვენებლები გავყავით შესაბამისი ფოთლის 

ზედაპირის ფართობზე. 

 

კვლევის შედეგები 

ექსპერიმენტის შედეგად მივიღეთ შემდეგი მონაცემები: 

ბეგონიას ფოთოლმა 27 საათის განმავლობაში ააორთქლა 5 მლ წყალი. მისი 

ზედაპირის ფართობი იყო 81,8 სმ2, შესაბამისად, ერთ სმ2-ზე მან ააორთქლა 61,1 მკლ 

წყალი. 

ეპიპრემნუმის ფოთოლმა 27 საათის განმავლობაში ააორთქლა 0,14 მლ წყალი. მისი 

ზედაპირის ფართობი იყო 49,1 სმ2, შესაბამისად, ერთ სმ2-ზე მან ააორთქლა 2,9 მკლ წყალი. 

იას ფოთოლმა 27 საათის განმავლობაში ააორთქლა 0,3 მლ წყალი. მისი ზედაპირის 

ფართობი იყო 25,4 სმ2, შესაბამისად, ერთ სმ2-ზე მან ააორთქლა 11,8 მკლ წყალი. 
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შედეგებიდან ჩანს, რომ იამ ბეგონიაზე 80.7%-ით ნაკლები წყალი ააორთქლა, ხოლო 

ეპიპრემნუმთან შედარებით - 307%-ით მეტი. თავის მხრივ, ეპიპრემნუმმა ბეგონიაზე 

95.3%-ით ნაკლები წყლის ტრანსპირაცია მოახდინა. 

მცენარის დასახელება ფოთლის ზედაპირის 

ფართობი (სმ2) 

აორთქლებული წყალი 1სმ2-

ზე (მიკროლიტრებში) 

ბეგონია 81,8 61,1 

ეპიპრემნუმი 49,1 2,9 

ია 25,4 11,8 

ცხრილი 1. საკვლევი მცენარეების მიერ აორთქლებული სყლის რაოდენობები და ფოთლის 

ზედაპირის ფართობები. 

 

სურათი 1. საკვლევი მცენარეების მიერ 1 სმ2-ზე აორთქლებული წყლის რაოდენობა. 
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დასკვნა 

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე ყველაზე მეტ წყალს აორთქლებს ბეგონია, ხოლო 

ყველაზე ნაკლებს - ეპიპრემნუმი. 

 

განხილვა 

ჩვენი კვლევის შედეგებიდან აშკარად ჩანს, რომ ბეგონია გაცილებით მეტ წყალს 

აორთქლებს იასთან და ეპიპრემნუმთან შედარებით. ეს შესაძლოა აიხსნას ამ მცენარეების 

ბუნებრივი გავრცელების არეალების მეშვეობით. მაგალითად, მცენარეთა გვარი ბეგონია 

უმეტესად გავრცელებულია ნოტიო ტროპიკულ და სუბტროპიკულ კლიმატურ ზონებში 

[4]. შესაბამისად, მას განუვითარდა წყლის მაღალი ინტენსივობით აორთქლების უნარი. 

აფრიკული ია უმეტესად გავრცელებულია ტანზანიისა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ კენიის 

ტერიტორიაზე [5], ხოლო ეპიპრემნუმის (Epipremnum aureum) ბუნებრივი გავრცელების 

არეალი არის ფრანგული პოლინეზიის კუნძულები [6], რაც შესაძლოა ხსნიდეს მათ მიერ 

ბეგონიაზე ნაკლები წყლის აორთქლების უნარის ქონას. 

 

გამოყენებული ლიგტერატურა 

1. Transpiration. (2020, April 4). Retrieved from https://en.m.wikipedia.org/wiki/Transpiration 

2. (n.d.). Retrieved from https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-

school/science/evapotranspiration-and-water-cycle?qt-science_center_objects=0#qt-

science_center_objects 

3. Evapotranspiration and the Water Cycle, www.usgs.gov/special-topic/water-science-

school/science/evapotranspiration-and-water-cycle. 

4. Begonia. (2020, March 25). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Begonia 

5. Saintpaulia. (2020, March 15). Retrieved from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saintpaulia#Species 

6. Epipremnum aureum. (2020, March 16). Retrieved from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Epipremnum_aureum 
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ფილტვების სასიცოცხლო ტევადობის კვლევა 

 

სტატიის ავტორები:  

სანდრო ბითაძე (sandrodancer2006@gmail.com) 1 

ტატო შალიკაშვილი (t.shalikashvili73@gmail.com) 1 

1 ათასწლეულის სკოლა, VIII კლასი. 

 

ანოტაცია 

ფილტვების სასიცოცხლო ტევადობა (ფსტ) არის ჰაერის ის მაქსიმალური მოცულობა, 

რომლის ამოსუნთქვაც შეუძლია ადამიანს ღრმა ჩასუნთქვის შემდგომ. ფსტ-ზე მრავალი 

ფაქტორი ახდენს გავლენას. ჩატარებული კვლევის მიზანი იყო, რომ გაგვეგო, თუ რაზე 

უფრო მეტად არის დამოკიდებული ფსტ, მასაზე თუ სიმაღლეზე. კვლევისათვის 

მონაცემები შეგროვდა 16 მონაწილისგან. მიღებული მონაცემების საფუძველზე ჩავატარეთ 

კორელაციური ანალიზი, რომლის შედეგებიდან გამომდინარე დადგინდა, რომ 

ფილტვების სასიცოცხლო ტევადობა ყველაზე მეტად დამოკიდებულია სხეულის მასაზე. 

 

შესავალი 

ფსტ არის ფილტვების სასუნთქი ტევადობის, ამოსუნთქვის სარეზერვო ტევადობის და 

ჩასუნთქვის სარეზერვო ტევადობის ჯამი. სასუნთქი ტევადობა არის ჰაერის ის მოცულობა, 

რომელსაც ადამიანი ამოისუნთქავს მშვიდ რეჟიმში ჩასუნთქვის შემდეგ. ამოსუნთქვის 

სარეზერვო ტევადობა არის ჰაერის დამატებითი მოცულობა, რომლის ამოსუნთქვაც ხდება 

ღრმა ამოსუნთქვის დროს. ჩასუნთქვის სარეზერვო ტევადობა წარმოადგენს ჰაერის 

დამატებით მოცულობას, რომლის ჩასუნთქვაც ხდება ღრმა ჩასუნთქვის დროს. 

ადამიანის სასიცოცხლო ტევადობა იზომება სველი ან მშრალი სპირომეტრით. სხვა 

ფიზიოლოგიურ მაჩვენებლებთან ერთად, სასიცოცხლო ტევადობა ფილტვების არსებული 

დაავადებების დადგენაში გვეხმარება. 

ადამიანს საშუალოდ 3-5 ლიტრამდე ფილტვების სასიცოცხლო ტევადობა აქვს. ეს 

მოცულობა დამოკიდებულია ადამიანის ასაკზე, სქესზე, მასაზე, სიმაღლესა და 

სავარაუდოდ ეთნიკურ წარმოშობაზე [1]. 

ფილტვების ნარჩენი მოცულობა და ფილტვების ფუნქციური მოცულობა იზრდება 

ასაკის მატებასთან ერთად, რასაც მოჰყვება ფსტ-ს შემცირება. ნანახია, რომ სიმაღლისა და 

სხეულის მასის ინდექსის მაჩვენებლები გავლენას ახდენენ ფილტვების სასიცოცხლო 

ტევადობაზე [2]. 
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კვლევის მიზანი 

ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა რომელთან უფრო მჭიდრო კავშირში იყო 

ფილტვების სასიცოცხლო ტევადობა, სიმაღლესთან თუ სხეულის მასასთან. 

 

მასალა და მეთოდიკა 

კვლევის ჩასატარებლად გამოვიყენეთ შემდეგი რესურსები: სახაზავი, ბუშტი, სასწორი 

და სიმაღლის საზომი. 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 16-მა ადამიანმა, მათი ასაკი იყო 12-დან 15 წლამდე. 

თავდაპირველად კვლევის თითოეულ მონაწილეს ვთხოვდით, რომ მთელი ძალით (რაც კი 

შესაძლებელი იყო) ჩაესუნთქა ჰაერი და ერთი ამოსუნთქვით გაებერა ბუშტი. ამის შემდეგ 

ვზომავდით ბუშტის დიამეტრს (d) და მის მოცულობას (V) ვითვლიდით ფორმულით: 

𝑉 =  
𝜋𝑑3

6
. 

ამის შემდეგ გავზომეთ თითოეული ადამიანის მასა კილოგრამებში და სიმაღლე 

მეტრებში. შეგროვებული მონცემების საფუძველზე, თითოეული მონაწილისთვის 

გამოვიანგარიშეთ სხეულის მასის ინდექსი (BMI), გამოვიყენეთ ფორმულა: BMI = W : H2 

სადაც: 

W შეესაბამებოდა მასას კილოგრამებში, ხოლო H სიმაღლეს მეტრებში;  

მიღებული მონაცემები დავამუშავეთ კომპიუტერული პროგრამა Microsoft Excel-ის 

გამოყენებით.  

ჩვენ მიერ შერჩეულ ცვლადებს შორის კავშირის დასადგენად, გამოვიყენეთ 

კორელაციის კოეფიციენტი.  

კორელაცია ნიშნავს ორ ან მეტ ცვლადს შორის კავშირს, რომლის დროსაც ერთი 

ცვლადის მნიშვნელობის ზრდას მოჰყვება მეორის მნიშვნელობის სისტემატური ზრდა ან 

კლება. 

კორელაციის კოეფიციენტის შემდეგი ფორმულით გამოითვლება:  

 
სადაც: rxy – არის x და y ცვლადების კორელაციის კოეფიციენტი; xi – შეესაბამება x 

ცვლადის მონაცემებს; x̅ – წარმოადგენს x ცვლადის მონაცემების საშუალოს; yi – შეესაბამება 

y ცვლადის მონაცემებს; ȳ – წარმოადგენს y ცვლადის მონაცემების საშუალოს. 

 

კორელაციის კოეფიციენტი მერყეობს -1-დან +1-მდე. თუ კოეფიციენტი უახლოვდება -

1-ს, ეს ნიშნავს, რომ ცვლადებს შორის უკუპროპორციული დამოკიდებულებაა, ანუ ერთის 
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ზრდა იწვევს მეორეს კლებას, ხოლო თუ უახლოვდება +1-ს, ერთის ზრდა იწვევს მეორის 

ზრდას. თუ კორელაციის კოეფიციენტი ახლოსაა 0-თან, ეს ნიშნავს რომ ცვლადები 

ერთმანეთზე არ არიან დამოკიდებულნი [3]. 

კორელაციის კოეფიციენტები გამოვიანგარიშეთ: ფსტ-სა და სიმაღლის, ფსტ-სა და 

მასის, ასევე ფსტ-სა და BMI-სთვის. ამისთვის გამოვიყენეთ Microsoft Excel-ის ფორმულა: 

CORREL. 

მიღებული კორელაციის კოეფიციენტები შევადარეთ ერთმანეთს. 

 

კვლევის შედეგები 

ჩატარებული კორელაციური ანალიზის შედეგებიდან ჩანს, რომ კორელაციის ინდექსი 

ფსტ-სა და მასის შემთხვევაში არის 0.8, ფსტ-სა და სიმაღლისთვის - 0.6, ფსტ-სა და BMI-

სთვის - 0.6. კოეფიციეტების თანახმად ფილტვების სასიცოცხლო ტევადობა თანაბრადაა 

დამოკიდებული ადამიანის სიმაღლესა და სხეულის მასის ინდექსზე, ხოლო ყველაზე 

მეტად დამოკიდებულია სხეულის მასაზე.  

 
სურათი 1. კორელაცია წონასა და ფსტ-ს შორის. 
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სურათი 2. კორელაცია სიმაღლესა და ფსტ-ს შორის. 

 
სურათი 3. კორელაცია სხეულის მასის ინდექსსა და ფსტ-ს შორის. 

 

დასკვნა 

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ფილტვების სასიცოცხლო ტევადობის მაჩვენებელი 

უმეტესად დამოკიდებულია ადამიანის სხეულის მასაზე. 
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განხილვა 

დიაგრამებიდან ჩანს, რომ ფილტვების სასიცოცხლო ტევადობა დამოკიდებულია 

ადამიანის მასასა და სიმაღლეზე, თუმცა უფრო მეტად დამოკიდებულია სხეულის მასაზე. 

ადამიანის სხეულის მოთხოვნილება ჟანგბადზე პირდაპირპროპორციულადაა 

დამოკიდებული სხეულის მასაზე, რადგანაც რაც უფრო დიდი მასა აქვს ადამიანს, მით მეტ 

ენერგიას მოიხმარენ მისი უჯრედები, ენერგიის წარმოქმნისათვის კი აუცილებელია 

ჟანგბადი, რომელიც ფილტვების მეშვეობით ხვდება ჩვენს ორგანიზმში. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

1 - Wikipedia contributors. (2020, March 18). Vital capacity - Wikipedia. Retrieved from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vital_capacity 

2 - David, S. (2019, April 15). Vital Capacity - StatPearls - NCBI Bookshelf. Retrieved from 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541099/ 

3 - Correlation - Overview, Formula, and Practical Example. (2020, February 19). Retrieved 

from https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/correlation/ 
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       ფოთლის სინათლის გამტარუნარიანობის კვლევა 

სტატიის ავტორები:  

სანდრო ბითაძე (sandrodancer2006@gmail.com)1 

ტატო შალიკაშვილი (t.shalikashvili73@gmai.com)1 

ალექსანდრე როგავა (tigerggamer1503@gmail.com)1 

1ათასწლეულის სკოლა, VIII კლასი 

 

ანოტაცია 

ფოთლის ერთ-ერთი მახასიათებელი არის მისი სინათლის გამტარუნარიანობა, 

რომელიც დამოკიდებულია მის ფიზიკურ პარამეტრებზე და ქიმიურ მახასიათებლებზე. 

კვლევაში განხილულია ფოთლის ფიზიკური პარამეტრები და მახასიათებლები. 

ფოთლების შეგროვება და მათზე ინფორმაციის მოძიება განხორციელდა კომპიუტერული 

და მობილური პროგრამების გამოყენებით.  კვლევისას შესწავლა მოხდა 13 მცენარის 

ფოთლის და დამუშავდა მათი მახასიათებლები კომპიუტერულ პროგრამა Microsoft Excel-

ში.   

 

შესავალი 

დედამიწა უნიკალური პლანეტაა თავისი ბუნებით. ჯერ კიდევ ხელუხლებელი 

ადგილები მოიძებნება დედამიწაზე, სადაც ადგილობრივი ფლორა და ფაუნა განაგებენ მის 

განვითარებას და ეკოსისტემას.  ეკოსისტემის ერთ-ერთი და ძირითადი შემადგენელი 

ნაწილია მცენარეები, მათ შორის ხეები, რომლებიც ყველა ცოცხალი ორგანიზმისთვის 

საჭირო ჟანგბადს გამოიმუშავებენ, ასევე ქმნიან გარემოს, რომელიც ხელსაყრელია 

ცხოველების და ადამიანების ცხოვრებისთვის. 

ტყის საფარს დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ყოველდღიურ საქმიანობაში, 

კერძოდ, როდესაც საქმე შეეხება სოფელში ან აგარაკზე   არსებულ ეზოებს, სადაც გვსურს 

ზაფხულის ცხელ დღეებს თავი შევაფაროთ. ადამიანი ყოველთვის ცდილობს დარგოს 

ისეთი ხე-მცენარე, რომელიც მეტ ჩრდილს მისცემს. მეტ ჩრდილში იგულისხმება 

ჩრდილის დიდი ფართობი და ხის ქვეშ გარემოსთან შედარებით მკვეთრად დაბალი 

ტემპერატურა. საშუალო სტატისტიკურად ფართოფოთლოვანი ხეები, გარემოში არსებულ 
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ტემპერატურასთან მიმართებით, მათ ჩრდილში 6-8 გრადუსიან სხვაობას იძლევიან, რაც 

მნიშვნელოვანია ზაფხულის ცხელ დღეებში.  

ხე-მცენარის ჩრდილის შესაქმნელად, რა თქმა უნდა, მთავარ როლს ასრულებს მისი 

ფოთლები. ფოთოლს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია მცენარის ცხოვრებაში. იგი 

ფოტოსინთეზის მეშვეობით გამოყოფს ჟანგბადს გარემოში და ამავდროულად ქმნის 

ხისთვის საჭირო ნახშირწყლებს, რომლებიც მისთვის როგორც ენერგეტიკული ასევე 

სამშენებლო დანიშნულებას წარმოადგენენ.  

სხვადასხვა კლიმატურ ზონაში მყოფი მცენარეები სხვადასხვაგვარ 

მოთხოვნილებას ავლენენ მზესთან მიმართებაში, რაც იგულისხმება მათ მიერ მზის 

ენერგიის მიღებასა და ათვისებაში.  

ოპტიკის ნაწილს, რომელიც სწავლობს სინათლის ძალის და რაიმე ზედაპირის 

განათების ხარისხის კავშირს, ფოტომეტრია ეწოდება.  სინათლის გამოსხივება, რომელიც 

ეცემა რაღაც გარკვეულ ფართზე, შეგვიძლია დავახასიათოთ ენერგიით, რომელიც გადააქვს 

ელექტრომაგნიტურ ტალღას ამ ზედაპირზე ერთ წამში, ანუ გამოსხივების სიმძლავრით. 

სინათლის ენერგეტიკულ მახასიათებლად იყენებენ სინათლის ნაკადს და ამავდროულად 

განიხილება სხვა პარამეტრებიც, როგორებიცაა: განათებულობა, სიკაშკაშე და სინათლის 

ძალა. სინათლის ნაკადის საზომი ერთეულია ლუმენი, ხოლო განათებულობის საზომ 

ერთეულად გამოიყენება ლუქსი. განათებულობის ფიზიკური არსი წარმოადგენს თუ რა 

სინათლის ნაკადი ეცემა 1 კვ. მ -ზე.  

 

მცენარის ფოთლები დიდი რაოდენობით შთანშქავენ და ირეკლავენ სინათლის 

სხივებს.  საშუალოდ დღის განათება შეგვიძლია მივიჩნიოთ 3000 ლუქსად, ხოლო 

ჩრდილში ეს მაჩვენებლი 50-200 ლუქსამდე ეცემა [1]. 

 

კვლევის მიზანი 

კვლევის მიზანია დავადგინოთ ფოთლის ზედაპირის ფართობის დამოკიდებულება 

მის მიერ გატარებულ სინათლესთან.  
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მასალა და მეთოდიკა 

აღნიშნული სამეცნიერო კვლევა ჩატარდა ცამეტი სხვადასხვა მცენარის ფოთოლზე 

(მოცემული მცენარეები ასახულია კვლევის შედეგებში) და მოხდა მათი პარამეტრების 

(განათებულობა, ფართობი, სინათლის გამტარუნარიანობა) გაზომვა. ფოთლები იქნა 

აღებული საქართველოს სამ სხვადასხვა ტერიტორიაზე: ტაბახმელა, თბილისი 

(სვანეთისუბანი) და წითელსოფელი. 

გაზომვებისთვის გამოვიყენეთ Google science journal-ის მობილური აპლიკაცია 

იმისთვის, რომ განგვესაზღვრა ფოთლის სინათლის გამტარუნარიანობა, PlantNet 

აპლიკაცია, რათა გაგვეგო კონკრეტული მცენარის სახეობა (კვლევის შედეგებში ასახულია 

ლათინური სახელწოდებით) და Petiole აპლიკაცია, რომ გამოეთვალა ფოთლის ზედაპირის 

ფართობი. ასევე რამდენიმე შემთხვევაში ფოთლის ზედაპირის ფართობი დადგინდა 

ხელით, როდესაც გამოყენებულ იქნა უჯრებიანი ქაღალდი, სადაც 1 უჯრა 1/4 სმ2-ად იქნა 

მიჩნეული [2]. 

კვლევისას მიღებული მონაცემები დამუშავდა სტატისტიკური მეთოდით, 

კორელაციის ფორმულის გამოყენებით კომპიუტერულ პროგრამა Microsoft Excel-ში. 

კორელაციის კოეფიციენტი გამოითვლება შემდეგნაირად: 

 

კორელაციის კოეფიციენტი თუ მერყეობს 0.7 დან 1 მდე, მაშინ ამ ორ სიდიდეს შორის 

კავშირი ძლიერია და პირდაპირპროპორციულია [3]. 

სადაც ჩვენთვის პირველ და მეორე ცვლადებს წარმოადგენს ფოთლის ზედაპირის 

ფართობი (სმ2) და მასში გასული სინათლე (ლუქსი).  ამ ორი სიდიდის კორელაციის 

კოეფიციენტის მნიშვნელობა მივიღეთ 0.65≈0.7.   
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კვლევის შედეგები 

კვლევისას დათლილ იქნა ფოთლის ზედაპირის ფართობი სმ2 ერთეულებში. 

მონაცემების შეგროვებისას საშუალო სტატისტიკური მონაცემი დღის ნათების იყო 2500-

3000 ლუქსი, ხოლო ფოთლების მიერ გატარებული სინათლის განათებულობა 

საგრძნობლად შემცირებული.  

ცხრილი 1. მცენარის პარამეტრები. 

 

# ხე-მცენარე 

ფოთლის 

ზედაპირის 

ფართობი 

(სმ2) 

გატარებული 

სინათლე 

(ლუქსი) 

1სმ2-ზე 

მოსული 

განათებულ

ობა(ლ/სმ2) 

კვლევის 

თარიღი 

ნიმუშის 

ადგილმდებარეობა 

1 
prunus 
avium  

310 150 0.48 11/05/2020 სვანეთისუბანი 

2 
Syringa 
vulgaris  

220 50 0.23 11/05/2020 სვანეთისუბანი 

3 ficus carica 340 120 0.35 11/05/2020 სვანეთისუბანი 

4 
prunus 
persica  

230 75 0.33 11/05/2020 სვანეთისუბანი 

5 
juglans 
regia 

220 45 0.20 24/05/2020 წითელსოფელი 

6 
eriobotrya 
japonica 

340 85 0.25 24/05/2020 წითელსოფელი 

7 
prunus 
padus 

320 65 0.20 24/05/2020 წითელსოფელი 

8 
Stellaria 
media 

315 62 0.20 11/05/2020 ტაბახმელა 

9 
Amelanchier 
ovalis medik 

310 110 0.35 11/05/2020 ტაბახმელა 

10 
Prunus 
avium 

200 60 0.30 11/05/2020 ტაბახმელა 

11 
Begonia 
hirtella link 

300 125 0.42 11/05/2020 ტაბახმელა 

12 
Prunus 
armeniaca 

150 62 0.41 11/05/2020 ტაბახმელა 

13 
Ruscus 
aculeatus 

350 155 0.44 11/05/2020 ტაბახმელა 
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სურათი 1. ფოთლის ზედაპირის ფართობის დამოკიდებულება მასში გასულ სინათლესთან. 

 

დასკვნა 

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარეობს, რომ ფოთლის ზედაპირის ფართობი და 

მასში გასული სინათლის რაოდენობა ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია, რასაც 

ადასტურებს მათი მახასიათებლების კორელაციის კოეფიციენტი. როდესაც იზრდება 

ფოთლის ზედაპირის ფართობი, იზრდება განათებულობა, ხოლო როდესაც მცირდება 

ზედაპირის ფართობი, მცირდება განათებულობაც. 

 

განხილვა 

მოცემული კვლევა წარმოადგენს მცირე ინფორმაციას ჩვენს ირგვლივ არსებული ხე-

მცენარეების ფოთლების მახასიათებლებზე, თუმცა თუ კვლევა გაფართოვდება და 

შევისწავლით დასახელებული ხე-მცენარეების ფოთლების სხვა ფიზიკურ და ქიმიურ 

მახასიათებლებს, მეტად დაზუსტებით შეგვეძლება ვთქვათ საშუალო სტატისტიკურად 

ფოთოლზე მოქმედი მთავარი ფაქტორი სინათლის გამტარებლობაში.  

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

1. https://nysci.org/sunlight-goes-exploration-tree-leaves/ 

2. http://www.phschool.com/science/biology_place/labbench/lab9/calcsurf.html 

3. http://dictionary.css.ge/content/pearson-s-correlation-coefficient 
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ხმის ინტენსიობის შესწავლა ურბანულ და არაურბანულ გარემოში   

 

სტატიის ავტორები: 

ნუცა რაზმაძე (nucka.razmadze555@gmail.com) 1 

ნატალია ლეგაშვილი (legashvilinatalia@gmail.com) 1 

1 ათასწლეულის სკოლა, IX კლასი 

 

ანოტაცია 

გარემოს პარამეტრები, როგორებიცაა: ქარის სიჩქარე, წნევა, ტემპერატურა და 

ტენიანობა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ ხმის ინტენსივობაზე და ბგერის წნევაზე. 

კვლევის შედეგებში ასახული მონაცემები ამყარებენ მოსაზრებას, თუ რაოდენ 

მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს სხვადასხვა ფიზიკურ მაჩვენებლებს ურბანულ თუ 

არაურბანულ გარემოში ხმაურის წარმოქმნასა და მის სიდიდეზე.  

 

შესავალი 

ხმა ყოველდღიური ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილია, ის შეიძლება იყოს 

წარმოქმნილი, როგორც სხეულებისგან, ასევე ბუნებრივი მოვლენებისგანაც. ხმა შეიძლება 

იყოს როგორც სასიამოვნო ისე საზიანოც. ცოცხალი ორგანიზმებისთვის გამაღიზიანებელ 

ხმას უწოდებენ ხმაურს. ხმაური თანამედროვეობის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. 

ძლიერი ხმაურის შედეგად ადამიანის სმენა ქვეითდება, ეს დამოკიდებულია ხმაურში 

გატარებულ დროზე. ხმაურში დიდი დროის გატარების შემდეგ დაბალი ტონალობის 

ბგერების აღქმა გაგვიჭირდება, მაგრამ დროთა განმავლობაში ჩვენი სმენა აღდგება და 

დაუბრუნდება ჩვეულ მდგომარეობას. რაც უფრო მეტ დროს გავატარებთ ხმაურიან 

გარემოში, მით უფრო გაიზრდება ჩვენი სმენის დაქვეითების რისკი. 

ხმაური, როგორც ჩვენ, ასევე ცხოველებსაც აყენებს ზიანს.  მაგალითად წყლის 

ბინადრებს უძნელდებათ ერთმანეთთან კომუნიკაციის დამყარება, საკვების მოპოვება და 

კარგავენ ბალანსს. ასევე ფეიერვერკებისგან გამოწვეული ხმაური ცხოველებში აგრესიას 

იწვევს, რის გამოც შესაძლოა განხორციელდეს ცხოველების თავდასხმა ადამიანზე [1][2]. 

ხმის ინტენსიობა იზომება ბელებში, თუმცა უმეტესად იყენებენ მის მეათედს - 

დეციბელს. ღამის საათებში ხმაურის დასაშვებ დონედ განსაზღვრულია 25-30 დბ, მაგრამ 

როგორც აღმოჩნდა, ევროპელების უმეტესობა 55 დბ-ზე მეტი ხმაურის ზონაში ცხოვრობს. 

ასეთი ყოფა-ცხოვრება ფსიქოლოგიური და ფსიქიკური პრობლემების წარმოქმნის 

წინაპირობაა.  
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დადგენილია, რომ 30 დბ-მდე ხმაური ადამიანის ჯანმრთელობაზე გავლენას არ 

ახდენს. ამ ინტენსივობაში იგულისხმება სრული სიჩუმე, ჩურჩული, საათის წიკწიკის ხმა 

და ა.შ. ქვემოთ მოცემულ ცხრ. 1-ში წარმოდგენილია ხმის ინტენსივობის მაჩვენებლები 

დეციბელებში და მათი ზემოქმედება ადამიანზე [3]. 

ხმის წყარო ხმის წნევა დბ-ში ადამიანზე 

ზემოქმედება 

ფოთლების შრიალი 10  არასაზიანო 

წყნარი საუბარი 54 არასაზიანო 

ტელევიზორი სახლში 60 არასაზიანო 

ჩაქუჩის დარტყმა 100 გამაღიზიანებელი  

თვითმფრინავის ძრავის ხმა 

100 იარდის დაშორებით 

134 ადამიანის 

ყურისთვის საზიანო 

მძიმე როკი 140 ყურის დაზიანება 

მუსიკალური ცენტრი 160-170 ყურის დაფის აპკის 

დაზიანება 

მძიმე ცეცხლსასროლი 

იარაღი 

180-200 ფილტვების 

დაზიანება/ 

ლეტალობა 

ცხრილი 1. ხმის ინტენსიობის ზემოქმედება ადამიანზე.  

ბგერა არის მექანიკური რხევები, რომელიც დრეკად გარემოში ვრცელდება. ფიზიკის 

თვალსაზრისით, ბგერა არის გარემოს მონაცვლეობითი კუმშვა-გაფართოება, რომელიც 

ყველა მიმართულებით ვრცელდება. ადამიანის ყური აღიქვამს ბგერებს 20 ჰც-დან 20 000ჰც-

მდე.  

სმენის ორგანოს, მიერ ბგერის აღქმის თვალსაზრისით, არჩევენ სამი სახის ბგერას: 

მუსიკალური ბგერა ანუ ტონი, ხმაური და ბგერითი დარტყმა.  

ხმაური ეწოდება უწესრიგოდ ცვლადი რთული ტონების ერთობლიობას (მაგ: მანქანა-

დანადგარების ვიბრაცია, ჭრიალი, ტყის შრიალი, ზღვის ხმაური, და სხვა). ხმაურის 

აკუსტიკური სპექტრი უწყვეტია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის შეიცავს ნებისმიერი სიხშირის 

უწესრიგოდ ცვლად რხევებს.  

გარემოში გავრცელებისას ბგერით ტალღებს გადააქვს ენერგია. ბგერის ენერგეტიკული 

დახასიათებისათვის მოსახერხებელია გამოვიყენოთ ბგერის წნევა, რომელიც გარემოში 

მისი გავრცელებისას წარმოიქმნება. ბგერის წნევა ინტენსიობასთან  დაკავშირებულია 

შემდეგი სახით: 
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𝐼 =
𝑝2

2𝜌𝑉
 

სადაც P -არის ბგერის წნევა, V -მისი სიჩქარე,  𝜌- გარემოს სიმკვრივეა. ინტენსიობის 

ერთეულია ვტ/მ2 

 100 ჰც სიხშირის ბგერის ინტენსიობა, რომელიც კიდევ შეუძლია აღიქვას ადამიანმა I0 

=10-12 ვტ/მ2 -ის ტოლია. ამ სიდიდეს სმენადობის ზღვარი ეწოდება. მისი შესაბამისი წნევა 

2*10-5 პა-ია. მაქსიმალური ინტენსიობა რომელიც იწვევს ადამიანის სმენადობის დაზიანებას 

არის 10 ვტ/მ2, ანუ 60 პა. ამ ინტენსიობას ტკივილის შეგრძნების ზღვარი ეწოდება. 

ინტენსიობათა დონის სკალისათვის უფრო მოხერხებულია ლოგარითმული სკალა. ბგერის 

ინტენსიობათა დონის სკალას შემდეგი სახე აქვს:  

𝐿 = 𝑙𝑔
𝐼

𝐼1
 

სიდიდე L გამოხატავს ინტენსივობას ან ბგერის წნევის დონეს. მას არ აქვს 

განზომილება. ლოგარითმული სიდიდის ერთეულად მიღებულია 1 ბელი. თუ ფიზიკური 

სიდიდის მნიშვნელობა 10-ჯერ აღემატება პირობითად მიჩნეულ მის საწყის დონეს, მაშინ 

მათი შეფარდების ლოგარითმი 1 ბელის ტოლია.  

ინტენსივობის ფარდობითი ერთეული 1 ბელი ძალიან დიდი სიდიდეა, ამიტომ 

პრაქტიკაში ხშირად მის მეათდ ნაწილს-დეციბელს იყენებენ. 1 ბელი=10 დბ.  

პრაქტიკული მიზნებისათვის უფრო დეციბელებით გამოსახული სკალით 

სარგებლობენ. ამიტომ ბგერის ინტენსივობის სკალისგან რომ განვასხვაოთ, ხმამაღლობის 

სკალაზე დეციბელს ფონს უწოდებენ.  

ხმამაღლობით სმენითი შეგრძნების დონე ფასდება. ხმამაღლობის დონის სკალას 

საფუძვლად უდევს ვებერ-ფეხნერის ფსიქოფიზიოლოგიური კანონი. ამ კანონის არსი 

შემდეგში მდგომარეობს: თუ გამღიზიანებელი ფაქტორის ინტენსივობა იცვლება 

გეომეტრიული პროგრესიით, მაშინ გაღიზიანების შეგრძნება შეიცვლება არითმეტიკული 

პროგრესიით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბგერის ხმამაღლობა მისი ინტენსივობის ლოგარითმის 

პროპორციულია. თუ ბგერის ინტენსივობა მატულობს 1000-ჯერ, აღქმული ხმამაღლობა 

გადიდდება lg100-ჯერ, ე.ი. მხოლოდ 3-ჯერ. სწორედ ამის გამო შეუძლია ადამიანის ყურს 

აღიქვას ბგერა ინტენსივბათა ასეთ დიდ დიაპაზონში (10-12 ვტ/მ2 -დან 10 ვტ/მ2-მდე) [6]. 
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კვლევის მიზანი 

ჩვენი კვლევის მიზანია შევისწავლოთ თუ რამდენად შეესაბამება ხმის ინტენსიობის 

მაჩვენებლები ურბანულ და არაურბანულ გარემოში ადამიანის ჯანმრთელობისთვის 

უსაფრთხო სტანდარტებს.  

 

მასალა და  მეთოდიკა 

კვლევა დაიწყო 5 მაისს და დასრულდა 14 მაისს. საკვლევ არეალად განისაზღვრა 

საბურთალოს ტერიტორია (ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მიმდებარე), ვაკის ტერიტორია და 

კოჯორი. კვლევის მიმდინარეობისას აღრიცხულ იქნა 

შემდეგი მონაცემები: ტემპერატურა (ცელსიუსებში), 

ტენიანობა, ქარის სიჩქარე (მ/წმ), წნევა და ხმის ინტენსიობის 

მაჩვენებლები (მინიმუმი, საშუალო და მაქსიმუმი) [4]. 

მონაცემები აღირიცხა და დამუშავდა კომპიუტერული 

პროგრამა Microsoft Excel-ის გამოყენებით, ხოლო ხმის 

მაჩვენებლების აღსარიცხად გამოყენებულ იქნა Google science 

journal-ის აპლიკაცია (სურ. 1), რომელიც მაჩვენებლებს 

აღრიცხავდა ტელეფონის მიკროფონის გამოყენებით და 

აპლიკაციას მონაცემები უნდა დაეფიქსირებინა 10 წმ-ის 

განმავლობაში, რომლის ჩანაწერებს ყოველი აღრიცხვისას 

აკეთებდა. მაჩვენებლები აღებულ იქნა 5 მაისიდან 14 მაისის 

ჩათვლით ყოველდღე, დღის განმავლობაში 5 ჯერ, შემდეგი 

დროის პერიოდებში: 09:45 სთ-ზე, 12:45-ზე, 15:45-ზე, 18:45-ზე 

და 21:45-ზე.  

აღნიშნული პერიოდები შეირჩა იქიდან 

გამომდინარე, რომ მოცემული საათები ურბანულ 

გარემოში ემთხვევა მოსახლეობის მოძრაობას და 

ავტომობილების გადაადგილებას, რომლებიც შემდგომში 

შედეგებში ასახულია და შედარებულია არაურბანულ 

გარემოს მაჩვენებლებთან (კოჯორი). ხმის ინტენსივობის 

მონაცემებს აპლიკაცია აღრიცხავდა სამ სხვადასხვა 

სიდიდედ, ესენია: ხმის ინტენსივობის მინიმალური 

მაჩვენებელი, საშუალო მაჩვენებელი და მაქსიმალური 

მაჩვენებელი.  

კვლევისას აღრიცხული გარემოს მახასიათებელი 

სიდიდეები, აღირიცხა იქიდან გამომდინარე, რომ 

მოცემული ფიზიკური პარამეტრები გავლენას ახდენენ ხმის 

სურათი 1.  Google science 

journal ხმის ინტენსივობა. 

სურათი 2. Google science journal 

ხმის ინტენსივობა. 
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გავრცელებაზე და ბგერის წნევაზე. კვლევის შედეგებში ნათლად გამოჩნდება გარემოს ის 

ფიზიკური პარამეტრები რომლებმაც გავლენა იქონიეს ბგერის წნევაზე და დბ-ების 

რიცხვით მაჩვენებლებზე [5].  

 

კვლევის შედეგები 

აღრიცხულ პარამეტრებზე დაყრდნობით და მათი მაჩვენებლების გაანალიზებით, 

ქვემოთ მოცემული გრაფიკები წარმოადგენენ ხმის ინტენსიობის მაჩვენებლებს, რომელზეც 

გავლენა იქონია ქარის სიჩქარემ, ტემპერატურამ და ტენიანობამ. 

სურათი 2. ფარდობითი ტენიანობის მაჩვენებლები (ორდინატაზე მოცემულია ტენიანობა 

პროცენტებში, ხოლო აბსცისაზე - დრო). 

სურათი 3. ტემპერატურის მაჩვენებლები (ორდინატაზე მოცემულია ტემპერატურა, ხოლო 

აბსცისაზე - დრო). 
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სურათი 4. ქარის სიჩქარის მაჩვენებლები (ორდინატაზე მოცემულია ქარის სიჩქარე (მ/წმ), 

ხოლო აბსცისაზე - დრო). 

ქვემოთ მოცემულ გრაფიკებზე გამოყენებულია trendline, რათა თვალსაჩინო 

გამხდარიყო ხმის ინტენსივობის ცვლილება დროსთან მიმართებაში.  

ხურათი 5.  ხმის ინტენსივობის საშუალო მაჩვენებლები (ორდინატაზე მოცემულია დბ-ები, 

ხოლო აბსცისაზე - დრო). 
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სურათი 6. ხმის ინტენსივობის მინიმალური და მაქსიმალური მაჩვენებლები (ორდინატაზე 

მოცემულია დბ-ები, ხოლო აბსცისაზე - დრო). 

 

დასკვნა 

 კვლევის შედეგებიდან დადგინდა, რომ ხმით ყველაზე დაბინძურებული ადგილებია-

საბურთალო და ვაკე, ხოლო ყველაზე ნაკლებად კოჯორი, მიუხედავად ამისა მიღებული 

შედეგების თანახმად საკვლევ ტერიტორიებზე ხმის ინტენსიობა სრულად აკმაყოფილებს 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებულ უსაფრთხო დასაშვებ ნორმებს.  

 

განხილვა 

დასკვნის საფუძველზე შესაძლებელია ვთქვათ, რომ გარემოს ფაქტორები, რომლებიც 

კვლევის მიმდინარეობისას შევისწავლეთ მნიშვნელოვან როლს ახდენდნენ გარემოს 



ათასწლეულის სამეცნიერო ჟურნალი                                                                        2020-№2      

 

57 

 

ხმაურის ჩამოყალიბებაში და ხმაურის მაჩვენებლების საღამოს 18:15 სთ-ზე ზრდადობამ 

დაგვარწმუნა ავტომობილების მიერ ხმაურის საერთო  ფონში უდიდესი წვლილის 

თაობაზე. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია  ვთქვათ, რომ ურბანული გარემოს ხმაურის 

საერთო ფონის დიდ ნაწილს  (თბილისში) შეადგენს ავტომობილების მიერ წარმოქმნილი 

ხმაური.  

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე დავადგინეთ, რომ ტემპერატურის, ტენიანობის 

და ქარის სიჩქარის რიცხვობრივი მაჩვენებლები დიდ გავლენას ახდენენ ხმის 

ინტენსივობაზე. 

არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ 

შემუშვებულ სტანდარტებთან შედარებით, ურბანულ გარემოში, როგორიცაა საბურთალო 

და ვაკე, არ ფიქსირდება ადამიანის ორგანიზმისთვის დამაზიანებელი ხმის ინტენსივობა, 

თუმცაღა უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ მოცემული კვლევა ტარდებოდა 

განსაზღვრულ დროის ინტერვალებში და არა მთელი დღის განმავლობაში, რასაც შესაძლოა 

შეეცვალა არსებული სურათი სტანდარტებთან შესაბამისობაში. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

1. რატომ არის ხმაური საშიში და როგორ აზიანებს ის ადამიანს? (21AD). Retrieved from 

https://imedinews.ge/ge/theme/341/ratom-aris-khmauri-sashishi-da-rogor-azianebs-is-

adamians 

2. Infographic: Noise pollution and animals. (2017, January 20). Retrieved from 

https://www.science.org.au/curious/noise-pollution-and-animals 

3. admin. (2019, December 16). How To Calculate Sound Pressure & Sound Pressure Level. Retrieved 

from https://www.thermaxxjackets.com/sound-pressure-math/ 

4. Measuring Sound. (n.d.) Retrived from https://www.bksv.com/media/doc/br0047.pdf 

5. Science Buddies. (2020, January 12). Exploring Sound Intensity with the Science Journal App | 

Science Buddies Blog. Retrieved from https://www.sciencebuddies.org/blog/google-science-

journal-app-tutorial-part3-sound-sensor 

6. კალანდაძე, ლ. (2013). ლექციების კურსი სამედიცინო ფიზიკაში. ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

7. National Research Council (US) Committee on Disability Determination for Individuals with 

Hearing Impairments. (2020, June 7). Basics of Sound, the Ear, and Hearing - Hearing Loss - 

NCBI Bookshelf. Retrieved from 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK207834/?fbclid=IwAR1ZmXhB5Om9zNwce_yvq6d

3PL1AHVXDqjFuqKxZuPpzcNvy28E1t6-wFqo 
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მადლობები 

გვინდა მადლობა გადავუხადოთ ყველა მოსწავლეს, რომელთაც მიუხედავად 

გლობალური პანდემიის და მასთან დაკავშირებული სირთულეებისა, მოახერხეს 

სამეცნიერო კვლევების ჩატარება და სტატიების მომზადება. განსაკუთრებით გვახარებს ის 

ფაქტი, რომ ამ პროექტს ჰყავს პირველი მონაწილე საჯარო სკოლიდან. 

ასევე გვინდა მადლობა გადავუხადოთ ათასწლეუილის სკოლის მეცხრე კლასის 

მოსწავლეს ნატალია ლეგაშვილს, რომელმაც მოამზადა ჟურნალის ყდის დიზაინი. 

 

ათასწლეულის სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო საბჭო 

 

 

 

ჟურნალის გამოცემა დაგეგმილია ყოველი სასწავლო სემესტრის ბოლოს. 

სტატიების გამოქვეყნება შეუძლია ნებისმიერ სკოლის მოსწავლეს. დეტალური 

ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ სარედაქციო საბჭოს. 

g.nebieridze@millennium-school.org 

a.tabidze@millennium-school.org 

l.eliashvili@millennium-school.org 

l.mamulashvili@millennium-school.org 

s.qobalia@millennium-school.org 

t.tchelidze@millennium-school.org 

 

ჟურნალის ელ. ვერსია და სტატიის გამოქვეყნების წესები იხილეთ ბმულზე: 

http://www.millennium-school.org/ge/atastsleulis-sametsniero-zhurnali-1  

http://www.millennium-school.org/ge/atastsleulis-sametsniero-zhurnali-1
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ჩანაწერები 
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