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მდ.ენგურის ჰიდროლოგიური რეჟიმის შეფასება  კლიმატის გლობალური 

ცვლილების ფონზე, 

 

ანოტაცია 

 
თანამედროვე მსოფლიოში უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში ნათლად 

გამოიხატა ორი მნიშვნელოვანი პრობლემა: კლიმატის ცვლილება და ენერგეტიკული 

კრიზისი.  აღნიშნული პრობლემა მეტ–ნაკლები სიმწვავით აისახება საქართველოშიც,  

მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი ქვეყანა აღიარებულია როგორც ჰიდროენერგო რესურსის 

მწარმოებელი ქვეყანა, ცალკეულ თვეებში მაინც დამოკიდებულია ელექტროენერგიის 

იმპორტზე.  ბოლო წლებში ამ უმნიშვნელოვანესმა, ბუნებრივმა და ანთროპოგენურმა 

ფაქტორებმა  თვალნათლივ შეცვალა მდინარეთა აუზების ჰიდროლოგიური რეჟიმი. 

აღნიშნული პრობლემატიკიდან გამომდინარე  სამაგისტრო ნაშრომში   გაშუქებულია  

საქართველოს უმნიშვვნელოვანესი მდინარის ენგურის ჰიდროლოგიური რეჟიმი და  

ენერგეტიკული რესურსი, განხილულია საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი, კლიმატის 

ცვლილების გავლენა მდინარის მაქსიმალური, მინიმალური და შიგაწლიური ჩამონადენზე  

მრავწლიური პეერიოდისათვის. მყინვარების ჰიდროლოგიური ეფექტიანობა, ასევე 

განხილულია ენგურის აუზში  მშენებარე (ხუდონის) წყალსაცავიანი 

ჰიდროელექტროსადგურის  გარემოზე ზემოქმედების ფორმები და მასშტაბები როგორც 

მშენებლობის ისე ექსპლუატაციის  პერიოდში.  აღნიშნული   საკითხების  კვლევა  

მიმდინარეობს სადღეისო პრობლემების გათვალისწინებით.   
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Appreciation of Hydrological Regimes of the River Enguri on the 

Focus of Global Climate Changes 

 

Annotation 

Two main problems : changing of climate and energetic crisis have been depicted for 

last decades in the modern world. Mentioned problems more or less are reflected in Georgia. 

Although Georgia is considered to be the counrty  producing water-power energy, for some 

months it depends on power import. Such important factors as natural and anthropogenic ones 

obviously managed changes of hydrologic regime in river-beds.  The following work reveals 

hydrologic regime of the Enguri-the most important river in Georgia, its energetic resources with 

energetic balance of the country and the influence of climate changes on the maximum, 

minimum and annual flow of rivers for multi-year period. Hydrologic efficience of glacier is also 

discussed with building hydroelectric station (Khudoni) dealing with the environment while pre 

and post exploiting period. Researching all the questions is together with existed problems 

nowadays. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

შესავალი 

 

წყლის რესურსების მდგომარეობაზე, მის რეჟიმზე და ხარისხზე დამოკიდებულია 

კაცობრიობისათვის აქტუალური ეკოლოგიური სასურსათო და ენერგეტიკული 

პრობლემების გადაჭრა.  მდინარე ენგური საქართველოსათვის მნიშვნელოვანი სამდინარო 

არტერიაა, აუზის ფართობის ერთ კვადრატულ კილომეტრზე ხვედრითი 

ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალით მდინარეს ერთ–ერთი მოწინავე ადგილი უჭირავს 

მსოფლიოში, მისი რესურსების გამოყენებაც მნიშვნელოვანია  საქართველოს ენერგეტიკული 

მიზნებიდან გამომდინარე,  

წარმოდგენილი ნაშრომის მიზანია კლიმატის თაბნამედროვე ცვლილების ფონზე 

მდინარე ენგურის ჰიდროლოგიური რეჟიმისა და ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის 

შეფასება,  კერძოდ  მოახდენს თუ არა კლიმატური პარამეტრების ცვლილება მდინარის 

ჩამონადენზე ზეგავლენას და როგორია ამ ზეგავლენის ფორმები და მასშტაბები.  

კვლევის საგანია მდინარე ენგურის  მგრძნობიარობის კვლევა  წყალშემკრებზე 

კლიმატურ ცვლილებათა მიმართ და საქართველოს მთიან რეგიონებში ჩამონადენის 

რეაქციის შეფასება, ასევე  ჰიდროლოგიური რეჟიმის რაოდენობრივი მახასიათებლების  

ცვლილების შესახებ მიღებული ინფორმაციისა და შედეგების ანალიზი, კვლევის მეთოდს 

წარმოადგენს მოპოვებული ინფორმაციის ურთიერთშედარება და სტატისიკური დამუშავება, 

წყლის რესურსების რაოდენობრივი შეფასებისას გამოყენებულია ასევე წყალსაბალანსო 

კვლევის მეთოდი.  

 თანამედროვე ენერგეტიკული, გარემოსდაცვითი და სოციალური პრობლემატიკის 

გათვალისიწნებით. ამ საკითხებს  მიეძღვნა მრავალი ნაშრომი, ასევე   გარემოსდცვითი და  

საპროექტო ორგანიზაციების მიერ  სხვადასხვა პერიოდში  შედგენილი წყლის რესურსების 

გამოყენების სქემები. მიუხედავად მრავალი ნაშრომისა საზოგადოების ინტერესი 

აღნიშნული  საკითხისადმი  დიდია, ვინაიდან რეგიონის ბუნებრივი და სოციალური 

მდგომარეობიდან გამომდინარე პრობლემის კვლევასა და დარეგულირებაში  ჩართულია 

როგორც სამთავრობო ისე არასამთავრობო ირგანიზაციები. სწორედ აღნიშნული პრობლემის 

კვლევის კიდევ ერთ ცდას  წარმაოდგენს სამაგისტრო ნაშრომი. 
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    თავითავითავითავი    I.I.I.I.    

    

1.1.   1.1.   1.1.   1.1.   ზოგადი ცნობები გლობალური დათბობით გამოწვეული კლიმატის ზოგადი ცნობები გლობალური დათბობით გამოწვეული კლიმატის ზოგადი ცნობები გლობალური დათბობით გამოწვეული კლიმატის ზოგადი ცნობები გლობალური დათბობით გამოწვეული კლიმატის 

ცვლილებაცვლილებაცვლილებაცვლილებაზეზეზეზე    
 

დღეს მსოფლიო შეშფოთებულია გლობალური დათბობით გამოწვეული კლიმატის 

ცვლილებით.  გლობალური დათბობა ნიშნავს დედამიწაზე ჰაერის მიწისპირა საშუალო 

ტემპერატურის თანდათანობით ზრდას. ეს პროცესი წინაინდუსტრიული პერიოდიდან 

(დაახლოებით 1750 წლიდან) დაიწყო, მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან კი უფრო 

გაძლიერდა.  

 რეგიონის კლიმატი ხასიათდება ხანგრძლივი (როგორც წესი 30 წლიანი) 

პერიოდისათვის გასაშუალებული მეტეოროლოგიური პარამეტრებით (ტემპერატურა, 

ნალექების რაოდენობა და სხვა ). კლიმატი ფაქტიურად გასაშუალებული ამინდია. კლიმატის 

ცვლილება განმარტებულია როგორც მთლიანად დედამიწის ან კონკრეტული რეგიონის 

საშუალო ამინდის ხანგრძლივი ცვლილებით. 

 გლობალური დათბობის ძირითად მიზეზს წარმოადგენს, ადამიანის საქმიანობის 

შედეგად ე.წ. „სათბური გაზების“ ემისიების (გაფრქვევის) და შესაბამისად „სათბურის 

გაზების“ კონცენტრაციების ზრდა ატმოსფეროში. „სითბური გაზები“ ეწოდება ატმოსფეროში 

არსებულ გაზებს, რომლებიც აბრკოლებენ დედამიწის ზედაპირიდან კოსმოსურ სივრცეში 

სითბური ენერგიის (სითბოს) გასხვისებას, თვით მოვლენას კი „სათბური ეფექტი“ ეწოდება.  

 მრავალი ათასწლეულების მანძილზე დედამიწაზე დამყარდა წონასწორობა მზიდან 

შემოსულ და დედამიწის მიერ გაცემულ ენერგიებს შორის, რამაც განაპირობა შესატყვისი 

კლიმატის ჩამოყალიბება.  

 როგორც ზემოთ აღინიშნა, ადამიანის საქმიანობის გააქტიურებამ გამოიწვია 

ატმოსფეროში „სითბური გაზების“ ემისიებისა და კონცენტრაციების ზრდა. რაც უფრო 

მაღალია „სათბურის გაზების“  კონცენტრაცია ატმოსფეროში, მით მეტი სითბო რჩება 

დედამიწაზე.  „სათბური გაზების“ კონცენტრაციების ზრდის პასუხად, კლიმატური სისტემა 

უნდა გადაეწყოს , რომ შენარჩუნდეს ბალანსი დედამიწაზე მზიდან შემოსულ და დედამიწის 

მიერ გაცემულ ენერგიებს შორის.   

 ამგვარი გადაწყობა მოითხოვს დედამიწის ზედაპირისა და ატმოსფეროს ქვედა 

შრეების „გლობალურ დათბობას“.  დათბობა კლიმატისათვის ჭარბი ენერგიის თავის 

აცილების ყველაზე მარტივი გზაა. დაიწყო კლიმატის ცვლილების პროცესი - დედამიწაზე 
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ჰაერის საშუალო ტემპერატურის ზრდა, რაც სულ უფრო და უფრო მძაფრ ხასიათს იღებს. 

გლობალურ კლიმატის ცვლილებას თან სდევს დრამატული ხასიათის უამრავი 

გამოვლინება.  

 ინტენსიურად დნება არქტიკისა და გრენლანდიის ყინულოვანი საფარი. არქტიკის 

საშუალო ტემპერატურები სწრაფად იზრდება. თუ ეს ტენდენცია შენარჩუნდა, საუკუნის 

ბოლოსათვის არქტიკა ზაფხულობით შეიძლება ყინულით აღარ იყოს დაფარული. არქტიკისა 

და გრენლანდიის ყინულის დნობის შედეგად ოკეანეში ჩაედინება ცივი წყალი, რომელიც 

ასუსტებს „გოლფსტრიმის“ - თბილ დინებებას, რომელსაც ეკვატორიდან სითბო გადააქვს 

ჩრდილო განედებისაკენ.  

 

 

 სურ 1.1 დასავლეთ ევროპა, მიმდინარე გლობალური დათბობის პროცესები 

 

მარცხნივ სურათზე ნაჩვენებია თუ როგორ თბება დიდი ბრიტანეთი, დასავლეთ 

ევროპა სკანდინავია. „გოლფს-ტრიმის“ გაქრობა მოყვება კლიმატის რადიკალური 

ცვლილება. ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია საშუალო წლიური ტემპერატურის 

შემცირება 10 გრადუსით, ბრიტანეთის სანაპიროსთან სავარაუდოდ დაიკლებს 5 გრადუსით.  

ყინულის საფარის დნობამ სხვა ფაქტორებთან ერთად გამოიწვია ზღვის დონის აწევა, რაც 

დაბლობ ზღვისპირა ადგილებს სანაპიროს ეროზიით, დატბორვითა და მტკნარი წყლის 

დაბინძურებით ემუქრება. დიდი საფრთხის წინაშე აღმოჩნდებიან მცირე კუნძულოვანი 

სახელმწიფოები, რომელთა მოსახლეობის ნახევარზე მეტი ცხოვრობს ზღვის დონიდან 2მ-ზე 

ნაკლები სიმაღლის მჭიდროდ დასახლებულ კუნძულებზე.  
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 ქვემოთ მარცხენა სურათზე ჩანს მუირის მყინვარი ალასკაზე 1941 წელს, მარჟვენაზე 

კი - იგივე მყინვარი 2004 წელს. ამერიკელ გეოლოგთა დაკვირვებით მყინვარმა დაიხია 20 კმ-

ზე მეტით და შევიწროვდა 800 მეტრით. ოკეანის წყალმა შეავსო ხეობა, ჩაენაცვლა და 

მყინვარის ყინულს, „მყინვარის ენა“ გაქრა მხედველობის არიდან 

. 

 

სურ 1.2 მუირის მყინვარი ალასკაზე 1941წ   სურ 1.3 მუირის მყინვარი ალასკაზე 2004წ 

 

1111.2.   .2.   .2.   .2.   ენერგეტიკული კრიზისი ენერგეტიკული კრიზისი ენერგეტიკული კრიზისი ენერგეტიკული კრიზისი და კლიმატის ცვლილება და კლიმატის ცვლილება და კლიმატის ცვლილება და კლიმატის ცვლილება     

 

მსოფლიო დგას ორი ძირითადი პრობლემის წინაშე, ესენია: გლობალური  დათბობა, 

რომელიც მიმდინარეობს და ენერგეტიკული კრიზისი, კაცობრიობის მატების 

პარალელურად.  საქართველო ცდილობს ფეხი აუწყოს მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს. 

საერთაშორისო ექსპერტების მიერ აღიარებულია, რომ გლობალური დათბობის 

პარალელურად XXI საუკუნის ბოლოსთვის დედამიწის მოსახლეობის რიცხვი 

გაორმაგდება, შესაბამისად გაიზრდება ენერგიაზე მოთხოვნა და შეიქმნება ენერგო 

დეფიციტი. ამის პრევენციის მიზნით, აუცილებელია სუფთა განახლებადი 

ენერგიის წყაროების, იგივე ჰიდროენერგიის მახსიმალურად ათვისება და 

არაგანახლებადი, გარემოს დამაბინძურებელი ენერგიის წყაროების მოხმარების 

შემცირება. 

 იაფი ელექტროენერგია მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქვეყნის 

კონკურენტუნარიანობაზე. ნებისმიერი ქვეყნის კეთილდღეობას განსაზღვრავს 

ეკონომიკის პროდუქტიულობა. იმას, თუ რამდენად პროდუქტიულია ეკონომიკა, 

განაპირობებს იმ პროდუქტების და სერვისების ღირებულება, რომელსაც ქვეყანა 
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აწარმოებს მის ხელით არსებული კაპიტალის, ადამიანური და ბუნებრივი 

რესურსების გათვალისწინებით. იმას, თუ რამდენად ღირებულია ამა თუ იმ 

ქვეყნის მიერ შექმნილი პროდუქცია თუ სერვისი, განსაზღვრავს, ერთი მხრივ, მათი 

საბაზრო ფასი და მეორე მხრივ, ის თუ რამდენად ეფექტურია მათი წარმოება. თუ 

ქვეყნის ეკონომიკა პროდუქტიულია, ცხოვრების დონეც მაღალია - მაღალი 

ხელფასებით, ძლიერი ვალუტით და კაპიტალის ზრდის სწრაფი ტენდენციით. 

შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყნის კონკურენტუნარიანობას მისი 

პროდუქტიულობის დონე განსაზღვრავს.  

 

ცხრილი 1.1 ჰიდროელექტროენერგიის პროცენტული წილი წარმოებაში ქვეყნების მიხედვით 

ქვეყანა წარმება 

მლრდ.კვტ.

სთ 

ჰიდროელექტრ

ო ენერგიის 

პროცენტული 

წილი მთლიან 

წარმოებაში 

წყალსაცავები

ს საერთო 

მოცულობა 

მლრდ მ3 

სარკის 

ზედაპირ

ი კმ/კვ 

სარკის 

ზედაპირი

ს წილი 

ქვეყნის 

საერთო 

ფართობში 

შვეიცარია 66 57% 4,6 130 0,31% 

ნორვეგია 124 95% 23,5 3000 0,93% 

ავსტრია 69 62% 2,8 120 0,14% 

საქართველო 

(არსებული) 

10 72% 2 95 0,14% 

საქართველოს 

(ხუდონი, 

ნესკრა,ნამახვანი) 

14 80% 2,7 110 0,16% 

    

ელექტროენერგიის წარმოება და მოხმარება ელექტროენერგიის წარმოება და მოხმარება ელექტროენერგიის წარმოება და მოხმარება ელექტროენერგიის წარმოება და მოხმარება     საქართველოში საქართველოში საქართველოში საქართველოში 2012201220122012წწწწ    

� დეფიციტური თვეებია იანვარი, თებერვალი, მარტი, ნოემბერი და დეკემბერი.  

� დეფიციტის დასაფარად გამოიყენება იმპორტირებული ელ. ენერგია. 

� დანარჩენ თვეებში ხორციელდება ექსპორტი.  
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გრაფიკი 1,1 ელექტროენერგიის წარმოება და მოხმარება 

 

ცხრილი 1.2 ელ. ენერგიის ტარიფები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში  

ქვეყნების დასახლებაქვეყნების დასახლებაქვეყნების დასახლებაქვეყნების დასახლება    აშშ ცენტი/კვტ.სთაშშ ცენტი/კვტ.სთაშშ ცენტი/კვტ.სთაშშ ცენტი/კვტ.სთ    

ავსტრია 27,285 

ბელგია 26,437 

ჩეხეთის რესპუბლიკა 21,071 

დანია 40,917 

ესტონეთი 12,758 

ფინეთი 21,361 

საფრანგეთი 18,709 

გერმანია 35,195 

საბერძნეთი 17,309 

უნგრეთი 23,307 

ირლანდია 25,947 

ესპანეთი 29,531 

შვედეთი 22,224 

შვეიცარია 20,492 

აშშ 17,784 

საქართველო 8,151 

რუსეთი (მოსკოვი/სანკტ–პეტერბურგი) 11,370 

აზერბაიჯანი 4,680 

სომხეთი 7,389 

თურქეთი 16,935 
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ცხრილი 1.3  ჰიდროპოტენციალის ათვისება მსოფლიოს მასშტაბით 

რეგიონირეგიონირეგიონირეგიონი    დადგმული დადგმული დადგმული დადგმული 

სიმძლავრე მგვტსიმძლავრე მგვტსიმძლავრე მგვტსიმძლავრე მგვტ    

მიმდინარე მიმდინარე მიმდინარე მიმდინარე 

მშენებლობა მგვტმშენებლობა მგვტმშენებლობა მგვტმშენებლობა მგვტ    

მშენებლობის მშენებლობის მშენებლობის მშენებლობის 

დამთავრების შემდედამთავრების შემდედამთავრების შემდედამთავრების შემდე    

აფრიკა 24,646 12,891 37,537 

აზია მ.შ 411,104 123,724 534,828 

საქართველო 2,612 414 3,026 

ავსტრალია და 

ოკეანეთი 

13,371 117 13,488 

ევროპა 177,702 4,683 182,385 

ჩრდილო ამერიკა 169,585 7,912 177,497 

სამხრეთ ამერიკა 140,926 32,818 173,744 

სულ 937,324 185,180 1,122,504 

 

     1.3  1.3  1.3  1.3  საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსისაქართველოს ენერგეტიკული ბალანსისაქართველოს ენერგეტიკული ბალანსისაქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი    

მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა რესპუბლიკის სტატუსის პირობებშიც კი 

საქართველო განისაზღვრებოდა, როგორც ჰიდროენერგიის მწარმოებელი ქვეყანა რეგიონში, 

მაშინ როცა ბუნებრივი რესურსების გათვალისწინებით აზერბაიჯანი ფოკუსირებული იყო 

თბოგენერაციაზე, ხოლო ხომხეთი ერთადერთი ქვეყანაა რეგიონში ატომური სადგურის 

ოპერირების გამოცდილებით. ელექტროენერგიის წარმოების წყაროების ასეთ 

გადანაწილებას თავისთავად განაპირობებდა ბაზრის მოთხოვნა, კერძოდ სომხეთ კავკასიის 

ბაზარი სამი რესპუბლიკის კონფიგურაციით. თავის დროზე ერთიანი სადისპეჩერო ცენტრიც 

კი არსებობდა ამიერკავკასიის ელექტროენერგეტიკული სისტემის ერთიანი მართვის 

განხორციელების მიზნით.    თუმცა დღეს რეალობა მნიშვნელოვნად განსხვავებულია და 

საქართველოს ენერგეტიკული სექტორი ეფუძნება იზოლირებული პატარა ბაზრის 

მოთხოვნებს, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ეკონომიკის მხარდაჭერა და 

ენერგორესურსებზე ხელმისაწვდომობა, სისტემის საიმედო ფუნქციონირება, ენერგეტიკული 

უსაფრთხოების საჭირო დონე და მინიმალური დამოკიდებულება გარეშე ფაქტორებზე, მათ 

შორის გეოპოლიტიკური ხასიათის.   საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი ნათლად 

იძლევა წარმოდგენას თუ რა სისუსტეები გააჩნია სექტორს და სწორედ ამ ანალიზის 

საფუძველზეა შესაძლებელია განისაზღვროს რა ღონისძიებებია გასატარებელი იმისათვის, 

რომ ქვეყანამ მიაღწიოს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის დონეს, რაც ამავდროულად 

ყველა დამოუკიდებელი სახელმწიფოს წინაშე მდგარი გამოწვევაა და ეს სახელმწიფოები 

საკუთარი რესურსების და საერთაშორისოდ აღიარებული პრინციპების გათვალისწინებით 

პირველ რიგში ცდილობენ ადგილობრივი რესურსების ათვისებას კონკურენტუნარიანობის 
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და გარემოსდაცვითი მოთხოვნების დაბალანსების პირობებში. დღევანდელ გამარტივებულ 

ბალანსს 2012 წლის მოხმარების მაგალითზე შემდეგი სახე აქვს:  

გრაფიკი 1,2     2012 წელს ენერგიის მოხმარება, საქართველო 

 აღნიშნული ბალანსიდან ნათლად ჩანს თუ რამდენად მაღალი იმპორტირებულ 

რესურსებზე დამოკიდებულება, რადგანაც გაზმომარაგების და ნავთობპროდუქტების 

საწარმოებლად არც ნედლი ნავთობის და არც ბუნებრივი აირის მოპოვების დონე საკმარისი 

არ არის საქართველოში. იმპორტირებულ ენერგორესურსებზე დამოკიდებულება 75%-ს 

აღწევს, რაც საკმაოდ დიდი საფრთხის შემცველი ფაქტორია ენერგეტიკული უსაფრთხოების 

დონის თვალსაზრისით. ჰიდრორესურსის წილი მხოლოდ 17%-ია, ხოლო სათბობი შეშა 2%-ს 

შეადგენს. თუ გავითვალისწინებთ განახლებადი ენერგიის წყაროების კუთხით 

ევროკავშირი წევრი ქვეყნების მიერ აღებულ ვალდებულებას, საქართველო დღეს თითქმის 

აკმაყოფილებს მოთხოვნას: ენერგეტიკულ ბალანსში განახლებადობის წილის 20% ის 

ოდენობით 2020 წლისათვის. ადგილობრივი ბუნებრივი რესურსების ენერგეტიკული 

მიზნებისთვის ათვისების წყაროები სხვადასხვაა. ადგილობრივი წარმოების სტრუქტურა 

მოცემულია შემდეგ დიაგრამაზე:    
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გრაფიკი 1,3 ენერგორესურსის გამომუშავება, საქართველო 

ამ დიაგრამიდან ცალსახად ჩანს, რომ დომინანტური წილი ჰიდრორესურსებს უკავია, 

რომელიც ელექტროენერგიის წარმოებისთვის გამოიყენება. რაც ნავთობი მოიპოვება დღეს 

საქართველოში წელიწადში 50 ათასი დონის ოდენობით, პრაქტიკულად 

ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოს ოპერირების პირობებშიც კი ნავთობპროდუქტზე 

მოთხოვნის მხოლოდ 3–4%–ს თუ დააკმაყოფილებს. ქვეყანას გააჩნია ქვანახშირის 

მნიშვნელოვანი რესურსი, თუმცა იგი მურა ნახშირის კატეგორიისა და ელექტროენერგიის 

წარმოების მიზნით  მისი გამოყენების პერსპექტივები დამატებითაა შესასწავლი. თუმცა 

არსებობს ვარაუდი იმისა, რომ ნახშირის მოპოვება ელექტროენერგიის წარმოების მიზნით 

მაქსიმალურად სუფთა ტექნოლოგიის გამოყენების პირობებში ჰიდროენერგიას 

კონკურენციას ვერ გაუწევს.    ჰიდრორესურსების ათვისების მიმზიდველობა არა მხოლოდ 

ენერგოუსაფრთხოების დონის ამაღლებაა, არამედ ეს წყარო დღეს ქარის, მზის და ენერგიის 

სხვა განახლებად წყაროებს შორის ყველაზე სტაბილურ და ეკონომიკურად კონკურენტული 

რესურსია. 
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თავი თავი თავი თავი II.II.II.II.    

    

2.1.    2.1.    2.1.    2.1.    მდ.ენგურის   გეოგრაფიული აღწერილობამდ.ენგურის   გეოგრაფიული აღწერილობამდ.ენგურის   გეოგრაფიული აღწერილობამდ.ენგურის   გეოგრაფიული აღწერილობა    

საქართველოს  ბუნება  და  საერთოდ  ამ  ბუნების  ერთ-ერთი  უმნიშვნელოვანესი 

ელემენტი __  წყალი ,  უძველესი  დროიდანვე დიდ ინტერესს  იწვევდა  სხვადასხვა  ეპოქისა  

და  ეროვნების  მოგზაურთა და  მკვლევართა შორის . ჯერ კიდევ  ანტიკური  დროის  ბერძენ  

და  რომაელ ისტორიკოსთა და მოგზაურთა შრომებში  საკმაო  ცნობებია  მოცემული  ჩვენი  

წყლებისა  და  პირველ რიგში  მდინარეების  შესახებ . 

             XVII საუკუნეში , ცნობილი ფრანგი მოგზაური, ვაჭარი და შემდგომში დიპლომატი ჟ. 

შარდენი , კავკასიაში  და  საქართველოში  ხანგრძლივი  მოგზაურობის  შედეგად  აქვეყნებს  

დიდ  ნაშრომს, რომელშიც  მოჰყავს  ზოგიერთი ცნობა საქართველოს  წყლების  შესახებ .  

შარდენი  თავის  შრომაში  აგვიწერს  მდ.  ენგურს,  როგორც  ძლიერ  ჩქარსა  და  ქვემო  

წელში მეჩეჩებიან  მდინარეს  . იგი  წერს : „ ენგური, რომლითაც  ჩამოვედით  ჩვენ , ჩქარი  

მდინარეა , მასზე მოგზაურობა  ძლიერ  ჩქარა შეიძლება , მაგრამ სიფრთხილეა  საჭირო “ .  ან 

მეორე ადგილას : „ ასტოლფის  მდინარის  შესართვათან  მივედით , მეგრელები  ამ  მდინარეს  

ეძახიან , ეს  სამეგრელოს ერთ-ერთი  დიდი  მდინარეთაგანია “.  

               რომის  კათოლიკური  ეკლესიის  მისიონერმა  არქანჯელო  ლამბერტიმ  , რომელიც  

16  წელი იმყოფებოდა  სამეგრელოში  ( 1633 – 1649 ) , 1654  წელს  ქალაქ  ნეაპოლში  

გამოაქვეყნა  სპეციალური   ნაშრომი , რომელიც  მიეძღვნა  სამეგრელოს  აღწერას . ამ  

ნაშრომში  საკმაო  ადგილი  აქვს  დათმობილი  სამეგრელოს  ბუნების  აღწერას , კერძოდ  

დახასიათებულია  საქართველოს  მდინარეები  და  მათ  შორის  ენგურიც . მდ. ენგურის  

შესახებ  იგი  წერს     „ ენგური  დიდი  სისწრაფით  ჩამორბის  სვანეთის  მთებიდან , 

ზაფხულის  ცხელ  დღეებში  თოვლის  დნობის  პერიოდში  იგი  იმდენად  დიდდება , რომ  

შეუძლებელი  ხდება  მისი  გასვლა  ფონით  და  მოსახერხებელია  მასზე  მხოლოდ  ნავებით  

გადასვლა , რაც უფრო  მეტია  სიცხე , მით  უფრო  ცივია  წყალი , რომელიც  დაწმენდილ  

ქვებს  შორის  ძლიერ  მიმზიდველი  ხდება . მდინარეში  სხვადასხვა  ჯიშის  თევზია “  
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სურ 2.1 დასავლეთ საქართველო მე-17 საუკუნე   (სქემატური რუკა შედგენილია  მე–20 

საუკუნის პირველ მეოთხედში  ს.ცხაკაიას მიერ)   

მდ. ენგური  აღწერილია  ვახუშტი  ბატონიშვილის  ნაშრომში: „ აღწერა  სამეფოსა  

საქართველოსა “ , რომელიც  დაწერილია  1741 – 1745  წლებში  ქალაქ  მოსკოვში  ავტორის  

ემიგრაციაში  ყოფნის  დროს . ვახუშტი  ხაზგასმით  აღნიშნავს  მდინარე  ენგურის  ჩქარ  და  

ბობოქარ  დინებას  და  სხვა  თავისებურებებს . 

იგი დასავლეთ საქართველოში, კავკასიონის მთავარი წყალგამყოფი ქედის სამხრეთ 

კალთაზე და კოლხეთის ბარში. სათავე აქვს მყინვარ ენგურზე, ზღვის დონიდან 2614 მ-ზე. 

სოფელ ანაკლიასთან ერთვის შავ ზღვას. სიგრძე 213 კმ, აუზის ფართობი 4060 კმ/კვ .  

მთავარი შენაკადებია -   მარჯვენა: ადიშისჭალა, ხალდეჭალა, მულხარა, დოლრაჭალა, ნაკრა, 

ნენსკრა, ხოლო მარცხენა: თხეიში, ხუმფრერი, ლასილი, მაგანა, ჯუმი და სხვა. ენგური 

ზემოთში კვეთს სვანეთის ქვაბულს, შემდეგ კი ღრმა და ვიწრო ხეობაში მიედინება. ზემოთსა 

და შუა დინებაში მდინარის კალაპოტი ზოგან ჭორომინია. ქალაქ ჯვართან მდინარე გამოდის 

კოლხეთის დაბლობზე, ქმნის ფართო ხეობას და იტოტება. სოფელ რუხთან იყოფა ორ 

ტოტად, რომელთა შორის მოთავსებულია 12 კმ სიგრძის და 0,5-2,0 კმ სიგანის კუნძული. 

მასზე გაშენებული სოფელი შამგონი.   
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 სურ 2.2 მდინარე ენგურის ხეობა. ხედი სოფელ წვირმიდან. 

 ენგური შერეული საზრდოობის მდინარეა; ზემოთში წლიური ჩამონადენის 66%-ს 

შეადგენს თოვლისა და მყინვარის წყალი, 22%-ს გრუნტის წყალი, 12%-ს წვიმის წყალი. 

ქვემოთში შესაბამისად 18% თოვლის, 26%  გრუნტის და 56% წვიმის. საშუალო წლიური 

ხარჯი სოფელ ხაიშთან 109 მ3/წმ უდრის შესართავთან კი  170 ია. წყალდიდობა იცის 

გაზაფხულსა და ზაფხულში, წყალმცირეა ზამთარში. სოფელ ლახამულიდან სოფელ 

შამგონამდე ენგურს იყენებენ ხე ტყის დასაცურებლად, ქვემოთში - სარწყავად, ენგურ-გალის 

სარწყავი არხის საშვალებით. ქალაქ ჯვართან აშენდა ენგურის ჰიდროელექტროსადგური. 

ენგურის გასწვრივ გადის სამეგრელოსა და აფხაზეთის რეგიონების ადმინისტრაციული 

საზღვარი.   

                                                            მდ. ენგურის  აუზის  ჰიფსომეტრიული  განვითარება  სათანადო  გავლენას  ახდენს  

მეტეოროლოგიური ელემენტების  ვერტიკალურ  ცვალებადობაზე . მაღალმთიან , თოვლიან , 

მყინვარებიან  ზონაში  ჰაერის  საშუალო  წლიური  ტემპერატურა  0 0_ს  უდრის , ხოლო  

შემდეგ  შავი  ზღვისაკენ  ადგილის  სიმაღლით  კლებასთან  ერთად , საშუალო  თვიური  და  

წლიური  ტემპერატურები  14 C
0  – მდე  მატულობს .   მდ. ენგურის  აუზში  

ტემპერატურული  გრადიენტი  სიმაღლის  ყოველ  100 მ–ზე ,  0,5 – 0,6 C
0  – ს  უდრის .  



17 

 

        წლიური  აბსოლუტური  მაქსიმალური  ტემპერატურა  მესტიასთან  35 0_ს  უდრის . 

აუზის  ქვემო  წელში , ზუგდიდსა  და  ანაკლიაში  40 – 40,1 C
0  ტოლია . აბსოლუტური  

მინიმალური  ტემპერატურები  მდ. ენგურის  აუზის  ზემო  წელში  მესტიასთან       -35 C
0 – 

მდე  ეცემა ,  მ/სად.  ჯვართან  -21 C
0  , ხოლო  შავი  ზღვის  სანაპირო  ზოლში  უარყოფით  -12 

-13 C
0  _ზე  დაბლა  არ  ჩამოდის .  

    10 C
0 – ზე  მეტი  აქტიურ  ტემპერატურათა  ჯამი  და  ხანგრძლივობა , ანალოგიურად  

წლიური  საშუალო  ჰაერის  ტემპერატურებისა , აუზის  ზემო  წელიდან  ქვემო  წელისაკენ  

მატულობს . 

 

ცხრილი 2.1 მდ. ენგურის  აუზში  10 C
0 –ზე  მეტი  აქტიურ  ტემპერატირათა  ჯამი და  

ხანგრძლივობა 

  

მეტეოსადგური სიმაღლე  

ზღ.დ. 

დასაწყისი დასასრული ხანგრძლივობა 10 0_ზე მეტი 

ტემპერატ. 

ჯამი 

მესტია 1441 8/V 28/IX 142 2039 

ხაიში 730 14/IV 23/X 191 3293 

ჯვარი 268 29/III 23/XI 238 4218 

ზუგდიდი 117 1/IV 19/XI 231 4159 

 

ატმოსფერული ნალექები ატმოსფერული ნალექები ატმოსფერული ნალექები ატმოსფერული ნალექები ----    ენგურის აუზში არათანაბარი განაწილებით ხასიათდება. აუზის  

ზემო  წელში, სვანეთის  ქვაბულში  იგი  960 მმ–ს  უდრის, მთისწინების  ზონაში  გაცილებით  

მეტი  ნალექები ( 2158 მმ ) მოდის , შავი  ზღვის  სანაპირო  ზოლში  კი - 1458 მმ  არ  აღემატება 

ჰიდროთერმული  კოეფიციენტიჰიდროთერმული  კოეფიციენტიჰიდროთერმული  კოეფიციენტიჰიდროთერმული  კოეფიციენტი - მდ. ენგურის  აუზში  ყველა  ზონაში  დადებითია  და  2,0 – 

2,5 0  უდრის , რაც  იმაზე  მიგვანიშნებს , რომ  აქ  სასოფლო - სამეურნეო   კულტურები  

მორწყვას  არ  საჭიროებს , მაგრამ  ზოგიერთ  წლებში , განსაკუთრებით  მთისწინებსა  და  

ვაკე - ტერასულ  ზედაპირზე  წვიმის  წყლები  სწრაფად  იჟონება  და  ნიადაგი  ჰაერის  

მაღალი  ტემპერატურების  გამო  შრება , რის გამოც  სასოფლო - სამეურნეო  კულტურები  და  

განსაკუთრებით  ჩაის  ბუჩქი  დამატებით  წყლის  მიწოდებას  მოითხოვს .  

ნიადაგები ნიადაგები ნიადაგები ნიადაგები ----    ენგურის  აუზში  ზონალობით  ხასიათდება.  მ. საბაშვილის  მიხედვით , ალპურ  

ზონაში  გვხვდება  მცირე  სისქის  ქვიანი  მთა-მდელო  ნიადაგები, სუბალპურ  ზონაში  _ 

კორდიანი  და  კორდიან-ტორფიანი  მთა-მდელო  ნიადაგები, რომლებიც  ძირითადად  
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გამოყენებულია  საძოვრებად  და  სათიბებად . ტყის  ზონის  ზედა  სარტყელში  

განვითარებულია  ყომრალი და  ტყის  ყომრალი  ნიადაგები , ტყის  ზონის  ქვედა  

სარტყელში  კი  ტყის  ყომრალი  ნიადაგები . კირქვების  გამოფიტვის  შედეგად  

წარმოქმნილია  ნეშომპალა  კარბონატული  ნიადაგები .  აუზის  ქვემო  წელში  , ძველ  

ტერასებზე  და  მთისწინებში  გავრცელეულია  სუსტად  გაეწრებული  და  საშუალოდ  და  

ძლიერ  გაეწრებული  ნიადაგები . აქვე  ფართო  სივრცეები  უჭირავს  წითელმიწა  და  

ყვითელმიწა  ნიადაგებს , სადაც  გაშენებულია  ჩაის  პლანტაციები .   მდ. ენგურის  

დაბლობის  ნაწილში  ფართო  ადგილი  უჭირავს  ალუვიურ  დაჭაობებულ  და  ლამიან-

ჭაობიან   ნიადაგებს . ეს  უკანასკნელი  სათანადო  მელიორაციულ  ღონისძიებათა  შემდეგ  

წარმტატებით  გამოიყენება  ციტრუსების  მეურნეობისათვის . 

მცენარეული  საფარიმცენარეული  საფარიმცენარეული  საფარიმცენარეული  საფარი - ნიადაგების  ანალოგიურად  ვერტიკალური  ზონალობით  

ხასიათდება .  ალპურ  ზონაში  ძირითადად  ალპური  მცენარეულობა  წარმოდგენილი , ტყის  

ზონაში  კი  გვხვდება  ფოთლოვანი  და  წიწვიანი ტყეები , რომელსაც  მდ. ენგურის  აუზის  

მთელი  ფართობის  63 %  უჭირავს .  ტყეებს  აქ  ძალიან  დიდი  მნიშვნელობა  აქვს   

ნიადაგების  ეროზიისაგან  დაცვისათვის  და  მდ.  ენგურის  წყლიანობის  

რეგულირებისათვის .  ნ. კეცხოველის  მიხედვით , მთისწინებისა  და  დაბლობის  ჭაობიანი  

ნაწილის  მცენარეული  საფარი  სხვა  სურათს  გვაძლევს ;  აქ  ძირითადად  გვხვდება  

კოლხეთის  ტიპის  ტყე , მარად  მწვანე  ქვეტყით , რომელიც  ზღვის  დონიდან  500 მეტრამდე  

ვრცელდება .  ბოლო  დროს  ბუნებრივი  მცენარეულობა  ადამიანის  ზეგავლენით , 

განსაკუთრებით  ქვემო  წელში , ძალზე  შეიცვალა , მისი  ადგილი  კულტურულმა  

მცენარეებმა  დაიკავა . 

 

2.2   2.2   2.2   2.2   მდ.ენგურის ჰიდროლოგიური დახასიათებამდ.ენგურის ჰიდროლოგიური დახასიათებამდ.ენგურის ჰიდროლოგიური დახასიათებამდ.ენგურის ჰიდროლოგიური დახასიათება    

მდ. ენგური სათავეს იღებს კავკასიონის ქედზე არსებული მთების – შხარისა (5,058 მ) 

და ნამყუანის (4,278 მ) – მყინვარებიდან გამომავალი ორი ნაკადულის შეერთებით ზ.დ. 2,520 

მ–ის სიმაღლეზე, ერთვის შავ ზღვას სოფ. ანაკლიასთან. მისი სიგრძე 213 კმ-ია, საერთო 

ვარდნა – 2,520 მ, საშუალო ქანობი – 11.8 ‰, წყალშემკრები აუზის ფართობი – 4,060 კმ2, 

აუზის საშუალო სიმაღლე – 1,840 მ. მდ. ენგურს მრავალი შენაკადი ერთვის, მათ შორის 

მნიშვნელოვანია: ადიში-ჭალა (სიგრძე 15 კმ), მულხურა (27 კმ), დოლრა (20 კმ), ნაკრა (22კმ), 
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ნენსკრა (46 კმ), თხეიში (18 კმ), ლარაკვაკვა (17 კმ), მაგანა (24 კმ), რუხი (21 კმ), ჯუმი(61 კმ) და 

სხვ. 

მდ. ენგურის აუზს ახასიათებს ასიმეტრიული ფორმა. აუზის მარჯვენა მხარე მოიცავს 

2,316.9 კმ2 ფართობს, ხოლო მარცხენა მხარე - 1,743.1 კმ2-ს. აუზის 74.5% მაღალმთიანია, 

ხოლო 25.5% განფენილია წინა მთებსა და დაბლობზე. აუზის მაღალმთიან ზონაში გვხვდება 

174 მყინვარი, საერთო ფართობით – 333 კმ2.  

მდ. ენგურის აუზის ზედა ზონა, სათავიდან მდ. ნენსკრის შესართავამდე, 

წარმოადგენს მთიან ქვაბულს, რომელიც სვანეთის ქვაბულის სახელით არის ცნობილი. 

აუზის ამ ზონას ჩრდილოეთიდან და ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან ესაზღვრება კავკასიონის 

ქედის ყველაზე მაღალი მონაკვეთი, რომლის საშუალო სიმაღლეებია 3,000-დან 3,500 

მეტრამდე.  აქვეა კავკასიონის ქედის ცნობილი მწვერვალები: შხარა (5,058 მ), თეთნულდი 

(4,851 მ), უშბა (4,696 მ), აილამა (4,544 მ) და სხვ. 

მდ. ენგურის ხეობა სათავიდან სოფ. იელამდე ვარცლისმაგვარია, ქვემოთ სოფ. ხაიშამდე 

კი V-ს ფორმას იღებს. სოფელ ხაიშიდან სოფ. ჯვარამდე ხეობა ვიწროა.   მდ. ენგურის ხეობის 

ფსკერის სიგანე 10 – 30 - მეტრიდან 100-200 მეტრამდე ცვალებადობს. ფერდობებზე ალაგ-

ალაგ გვხვდება ტერასები, რომელთა სიგანე 100-200 მეტრი, სიგრძე კი 100-400 მეტრის 

ფარგლებში ცვალებადობს. ხეობის ფერდობები ხშირ შემთხვევაში ციცაბოა. მდინარის 

ნაკადი ხასიათდება მთის მდინარისათვის დამახასიათებელი მაღალი სიჩქარეებით. ნაკადის 

სიგანე, მინიმუმ, 4-8 მ-ს და, მაქსიმუმ, 15-40 მ-ს შეადგენს, სიღრმე 1.5-3.5 მ-ს, სიჩქარე კი 1.8 

მ/წმ-დან - 5.5 მ/წმ-მდე იცვლება. კალაპოტის ფსკერი არასწორია, ჩახერგილია კლდის 

ნამსხვრევებითა და დიდი ზომის ლოდებით. მდინარის ნაპირები, ძირითადად, კლდოვანი, 

ჩამონგრეული და ძალიან ციცაბოა. მდ. ენგურის წლიური ჩამონადენის ფორმირებაში 

მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია თოვლის, წვიმისა და მყინვარების წყალს. მდინარის 

წყლიანობის რეჟიმი ხასიათდება წყალდიდობით წლის თბილ პერიოდში და არამდგრადი 

წყალმცირობით – ცივ  პერიოდში.  
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სურ 2.3    მდინარე ენგურის ხეობა 

 

თოვლისა და მყინვარების დნობით გამოწვეულ წყალდიდობას ხშირად  ემთხვევა 

წვიმებით   გამოწვეული წყალმოვარდნები. წვიმებით გამოწვეული  წყალმოვარდნები  

ხშირია  წყალმცირობის პერიოდშიც: წლის თბილ პერიოდში, როდესაც ადგილი აქვს 

თოვლისა და მყინვარების ინტენსიურ დნობას, შეადგენს წლიური ჩამონადენის 80-82%-ს, 

წლის ცივ პერიოდში კი - მხოლოდ 7-8%-ს. ყინულოვანი  მოვლენები მდინარეზე თოშის 

სახით ფიქსირდება მხოლოდ იანვარში.   კავკასიონის მთავარი წყალგამყოფი ქედის სვანეთის 

მონაკვეთზე ჩატარებული  გლაციოლოგიური და პალეოგლაციოლოგიური გამოკვლევების26 

შედეგები ცალსახად ადასტურებს მდ. ენგურის აუზის მყინვარების (ლეხზირი, წანერი, 

ჭალაათი, ადიში, ხალდე და სხვ.) უკანდახევის პროცესს (ჩრდილო ნახევარსფეროების სხვა 

მთიანი მხარეების მსგავსად). მყინვარების უკან დახევის პროცესი XIX ს-ის 80-90-იანი 

წლებიდან დაიწყო და ეს პროცესი განპირობებული იყო ამავე პერიოდიდან გამოვლენილი 

კლიმატის დათბობით. თუმცა XX საუკუნეში ზემო სვანეთის მყინვარების უკან დახევის 

პროცესის საერთო ფონზე (ისევე, როგორც კავკასიონის მთავარი წყალგამყოფი ქედის 

დანარჩენ ნაწილზე) შეინიშნებოდა მყინვარების მოკლეპერიოდიანი წინ წაწევის ფაქტები 

(განსაკუთრებით,  XX ს-ის 50-70-იან წლებში). აღნიშნულის მიუხედავად, XIX ს-ის 80-90- 
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იანი წლებიდან დღემდე ზემო სვანეთის მყინვარების საერთო ფართობი საგრძნობლად 

შემცირდა (ზოგიერთ მყინვარის სიგრძემ 1-1,5 კმ-ით მოიკლო). მყინვარების უკან დახევის 

კლიმატურ მიზეზთან ერთად მკვლევარები მიუთითებენ ატმოსფეროს მიწისპირა ფენების, 

ტექნოგენური წარმოშობის მტვრით სულ უფრო და უფრო მზარდი დამტვერიანების ფაქტზე. 

აღნიშნულის შედეგად მყინვარების ზედაპირი და მათი მკვებავი ფირნის ველები 

ჭუჭყიანდება მუქი ფერის სამრეწველო მტვრით,  რაც იწვევს მათ ზედაპირზე რადიაციული 

ბალანსის მომატებას. შესაბამისად იზრდება მყინვარების აბლიაციის (დნობის) ტემპი, რაც 

საბოლოო ჯამში, მათ უკან დახევას უწყობს ხელს.  

 მდ.ენგურის აუზის მდინარეთა საზრდოობაში მყინვარების ნადნობი წყალი მხოლოდ 

ზაფხულის ჩამონადენში მონაწილეობს (ძირითადად,  ივლის-აგვისტოში) .  ამ 

პერიოდისათვის  მდ.ენგურის ჩამონადენში მყინვარული წყლის წილი 25-30% მერყეობს. 

წლის დანარჩენ დროს მდ.ენგურის წლიურ ჩამონადენში, დაახლოებით 60% თოვლის 

ნადნობ წყალზე მოდის, დანარჩენი კი - წვიმისა და გრუნტის წყლებზე.   მდ.ენგური 

გამოყენებულია ენერგეტიკული დანიშნულებით. მასზე რკინა – ბეტონის 271.5 მ სიმაღლის 

თაღოვანი კაშხლით შექმნილია ენგურის წყალსაცავი, რომლის მთლიანი მოცულობა 1,100 

მლნ.მ3, სასარგებლო კი 680 მლნ.მ3- ია. წყალსაცავიდან წყალი მიეწოდება ენგურჰესსა და 

მდ.ერისწყლის აუზში არსებულ ოთხ ვარდნილჰესს, რომელთა ჯამური საპროექტო 

სიმძლავრე 1,640 მეგავატია, ხოლო საშუალო მრავალწლიური გამომუშავება 5,460 მლნ.კვტ 

საათი. ენგურის წყალსაცავმა მთლიანად დაარეგულირა მდინარის ჩამონადენი ქვედა 

უბანზე.     

2.32.32.32.3 მრავალწლიური კლიმატური მახასიათებლებიმრავალწლიური კლიმატური მახასიათებლებიმრავალწლიური კლიმატური მახასიათებლებიმრავალწლიური კლიმატური მახასიათებლები    

    

მდ. ენგურის ჩამონადენის პროგნოსტული მოდელისათვის გამოყენებული მასალების 

(კუტალაძე ნ.  „მოდელირება  და    მრავალწლიური კლიმატური მახასიათებლები“  2013 

წელი)  მიხედვით მრავალწლიური კლიმატური მახასიათებლები გამოიყურება 

შემდეგნაირად: 

ხაიში ხაიში ხაიში ხაიში – სოფელი მესტიის მუნიციპალიტეტში, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, 

მდებარეობს მდ. ენგურის ნაპირებზე, მუნიციპალიტეტის დაბალი ზონის დახასიათება 

მოხდა ხაიშის მეტეოსადგურით, რომელიც მდებარეობს ზღვის დონიდან 730 მეტრ 

სიმაღლეზე. აქ  ჩამოყალიბებულია ნოტიო ჰავა საკმაოდ ცივი ზამთრით და ხანგრძლივი, 

თბილი ზაფხულით. 1933-1960 წლამდე არსებულ დაკვირვებებზე დაყრდნობით, ამ 
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ტერიტორიის საშუალო წლიური ტემპერატურა +10.6 C
0 , ყველაზე ცივი თვის (იანვარი) 

საშუალო -0.10C, ყველაზე ცხელი თვის (აგვისტო) საშუალო +21.00C, აბსოლუტური მინიმუმი 

-220C, ხოლო აბსოლუტური მაქსიმუმი +410C. აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი (+100C –ზე 

მაღლა) 3293 გრადუსია. ჰაერის საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა 76% შეადგენს. 

ნალექების წლიური ჯამი 1301 მმ,  რომლის თვიური ჯამის მაქსიმუმიც, როგორც წესი, 

ოქტომბრის თვეში მოდის და 135 მმ შეადგენს, ხოლო მინიმუმი — აპრილში (95 მმ). ქარის 

საშუალო წლიური სიჩქარე 2.3 მ/წმ უდრის. მიმდებარე ტერიტორიაზე, ძირითადად, 

გაბატონებულია აღმოსავლეთისა და დასავლეთის მიმართულების ქარები. 

ხაიშისთვის დაკვირვების პერიოდი აღებულია 1961-2006წ.წ., შესაბამისად, სხვაობის 

მეთოდი გამოყენებულია 1961-1985წ.წ. და 1986-2006 წ.წ. 25 და 21-წლიანი პერიოდებისათვის. 

მეტეოროლოგიური ელემენტები (ტემპერატურა, ნალექები, ქარი, ტენიანობა) და 

გამოყენებული კვლევის მეთოდი იდენტურია იმისა, რაც გამოყენებულ იქნა სხვა 

მუნიციპალიტეტებში.  

მიღებული შედეგების ანალიზი (ხაიში) 
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 ქვემოთ მოყვანილ დიაგრამებზე 

წარმოდგენილია ორი 25-წლიანი პერიოდის საშუალოები სხვადასხვა კლიმატური 

პარამეტრისათვის.  გრაფიკი 2,1 ორი 25-და 21-წლიანი პერიოდის საშუალო ტემპერატურის 

წლიური და სეზონური მნიშვნელობები (ხაიში,0C) საშუალო ტემპერატურა. ჩანს, რომ ორ 

განხილულ პერიოდს შორის საშუალო წლიური ტემპერატურა მესტიის მუნიციპალიტეტის 

ქვედა ზონაში მომატებულია თითქმის ნახევარი გრადუსით. დათბობა, ძირითადად, 

მიმდინარეობს ზაფხულის და განსაკუთრებით, შემოდგომის ხარჯზე, როდესაც ნაზრდი 

თითქმის 1 გრადუსს აღწევს. ზამთასა და გაზაფხულზე ამ პარამეტრის ცვლილება 

ფაქტიურად არ დაიკვირვება. გრაფიკი 2.2 ტემპერატურა აბსოლიტური მაქსიმალური და 

მინიმალური 25-და 21 წლიან პერიოდში. გამოვლენილი ცვლილებები მდგრადია და 

ტრენდებით დასტურდება ზაფხულსა და შემოდგომაზე, ასევე საშუალო წლიური 

მნიშვნელობების მიხედვით. საშუალო წლიური  და ზაფხულის ტემპერატურის ცვლილების 

სიჩქარეა 0.320C/10წელიწადში (რაც ნიშნავს, რომ მაგ., ყოველ 2 წელიწადში ტემპერატურა 

იზრდება 0.0640C-ით, 100 წელიწადში - 3.20C-ით და ა.შ.), შემოდგომაზე კი თითქმის ორჯერ 

ნაკლებია (0.170C/10წელიწადში.    აბსოლუტური მაქსიმუმისაბსოლუტური მაქსიმუმისაბსოლუტური მაქსიმუმისაბსოლუტური მაქსიმუმის  გადაჭარბების შემთხვევა მეორე 

პერიოდში აღნიშნა მხოლოდ გაზაფხულზე (+1.00C), მაგრამ სწორედ ამ სეზონზე გამოვლინდა 

უარყოფთი ნიშნის ტრენდი დახრის კუთხით  -0.480C/10  წელიწადში. ამასთან, ამ პარამეტრის 
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მიხედვით ეს ერთადერთი საიმედო ტენდენციაა წლის განმავლობაში. დანარჩენ სეზონებზე, 

გარდა ზამთრისა, ტენდენციები დაღმავალია, მაგრამ არანიშვნადი.  

აბსოლუტური მინიმუმიაბსოლუტური მინიმუმიაბსოლუტური მინიმუმიაბსოლუტური მინიმუმი სხვაობის მეთოდის მიხედვით დამთბარია ყველა. დათბობა 

უდიდესია ზაფხულში და 4 გრადუსს აღწევს, გარდამავალ სეზონებზე 2-3 გრადუსის 

გრაფიკი 2.3 საშუალო მაქსიმუმი და საშუალო მინიმუმი ტემპერატურა 25-და 21 წლიან 

პერიოდში. 

ფარგლებშია, ხოლო ზამთარში ნაზრდი უმნიშვნელოა (+0.70C). აღწერილი ცვლილებები 

არამდგრადია და არც ერთ სეზონზე ტრენდებით არ დასტურდება.  

 საშუალო მაქსიმუმისაშუალო მაქსიმუმისაშუალო მაქსიმუმისაშუალო მაქსიმუმი. აჩვენებს, რომ ამ პარამეტრის წლიური მნიშვნელობა ორ 

განხილულ პერიოდს შორის გაზრდილია თითქმის ნახევარი გრადუსით. ისევე, როგორც 

საშუალო ტემპერატურისთვის, დათბობა, მიმდინარეობს ზაფხულის (+0.70C) და 

განსაკუთრებით, შემოდგომის ხარჯზე, როდესაც ნაზრდი 1 გრადუსს შეადგენს. 

გაზაფხულზე აღინიშნება აგრილება (-0.50C), ხოლო ზამთარში ამ პარამეტრის ცვლილება არ 

დაიკვირვება. ისევე, როგორც საშუალო ტემპერატურისათვის, საშუალო მაქსიმუმების 

შემთხვევაშიც მდგრადი ტენდენციები დასტურდება ზაფხული-შემოდგომისა და წლიური 

სიდიდეებისათვის. ცვლილების სიჩქარე უდიდესია შემოდგომაზე და შეადგენს 

0.40C/10წელიწადში.   საშუალო მინიმუმისსაშუალო მინიმუმისსაშუალო მინიმუმისსაშუალო მინიმუმის წლიური მნიშვნელობა საშუალო მაქსიმუმთან 

შედარებით, ნაკლებადაა გაზრდილი (+0.20C). გარდამავალ სეზონებზე ორ განხილულ 

პერიოდს შორის გადახრები ასეთივე რიგისაა, შედარებით მაღალია ზაფხულში  (+0.40C), 

ხოლო ზამთარი  გამკაცრებულია, თუმცა აგრილების სიდიდე უმნიშვნელოა (-0.10C).  

სხვაობის მეთოდით გამოვლენილი ცვლილებები, საიმედოა ზამთრის გარდა ყველა 

სეზონზე, ასევე, წლიური საშუალოებისთვის. აღმავალი ტრენდების დახრის კუთხეები 

დაახლოებით თანაბარია და შეადგენს 0.1-0.20C/10წელიწადში. განსხვავებით 

მაქსიმუმებისგან, მინიმუმების დათბობა ყველაზე მდგრადია ზაფხულში. როგორც ჩანს, 
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საშუალო ტემპერტურის მატება ხაიშში განპირობებულია უპირატესად დღის 

ტემპერატურების აწევით, რაც ტრენდების დახრის კუთხეების მიხედვითაც დასტურდება . 

 ქარის საშუალო სიჩქარქარის საშუალო სიჩქარქარის საშუალო სიჩქარქარის საშუალო სიჩქარისისისის  მონაცემები ხაიშისთვის არსებობს მხოლოდ 1992 წლამდე  

და როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, მათი აღდგენა ვერ მოხერხდა. აქედან გამომდინარე, 

სხვაობის მეთოდის გამოყენების მიზნით, 1961-92 წლების მონაცემები შედარებულია 1940-

1960 წ.წ. პერიოდის საშუალო მრავალწლიურ სიდიდეებთან, ხოლო ტრენდები აგებულია 

მხოლოდ 1961-92 წ.წ. პერიოდისათვის. ორ ზემოთ ხსენებულ პერიოდს შორის ქარის 

საშუალო სიჩქარე შემცირებულია თითქმის ყველა სეზონზე დაახლოებით 1.0-1.4 მ/წმ-ით. 

ქარის სიჩქარის შემცირების ტენდენციები მდგრადია ზამთარსა და გაზაფხულზე, ასევე 

წლიური საშუალოების მიხედვით. როგორც სხვაობის, ისე ტრენდების მეთოდებით, 

ცვლილებები უდიდესია და ყველაზე ნიშვნადი ზამთარში, როდესაც დაღმავალი წრფივი 

ტრენდის დახრის კუთხე შეადგენს -0.24მ/წმ/10წელიწადში. საშუალო წლიური 

მნიშვნელობებისთვის ტრენდების დახრა ორჯერ ნაკლებია  

გრაფიკი 2.4 ქარის საშუალო სიჩქარე ორი 

25-და 21-წლიანი პერიოდის     

 

 

რაც შეეხება მაქსიმალური სიჩქარის ქარებსმაქსიმალური სიჩქარის ქარებსმაქსიმალური სიჩქარის ქარებსმაქსიმალური სიჩქარის ქარებს, მონაცემები მოიპოვება მხოლოდ 1970 წლიდან. 

ამდენად, სხვაობის მეთოდის გამოყენება ვერ მოხერხდა. აგებული წრფივი ტენდენციების 

თანახმად შესაძლებელია ითქვას, რომ ზამთრის გარდა ყველა სეზონზე ადგილი აქვს ქარების 

ინტენსივობის საიმედო ზრდას. ორივე მახასიათებლის მიხედვით ცვლილების სიჩქარეები 

უდიდესია ზაფხულში და მაქსიმალური დაქროლვებისთვის შეადგენს 3მ/წმ/10  წელიწადში . 

მესტიის მუნიციპალიტეტიმესტიის მუნიციპალიტეტიმესტიის მუნიციპალიტეტიმესტიის მუნიციპალიტეტი წარმოადგენს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ 

ერთეულს დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

რეგიონში. მუნიციპალიტეტის ფართობია 3 044.5 კმ², მოსახლეობა – 14 270, 

ადმინისტრაციული ცენტრი — მესტია. მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაში შედის 1 დაბა, 

14 თემი და 134 სოფელი. მუნიციპალიტეტს აღმოსავლეთით ესაზღვრება ლენტეხის  

მუნიციპალიტეტი, დასავლეთით და სამხრეთ-დასავლეთით – აფხაზეთის ავტონომიური 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

z
am
T
ar

i

g
az

af
x
u
l

i

z
af

x
u
l

i

S
em
o
d
g
o
ma

w
el

i

qaris saSualo siCqare 

1940_1960

1961_1992



26 

 

რესპუბლიკა, ჩრდილოეთით – რუსეთის ფედერაცია, სამხრეთით კი – წალენჯიხისა და 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მდებარეობს მდ. ენგურის 

აუზის ზემო წელში. რაიონი მაღალმთიანია. მის ტერიტორიაზე არსებული მსხვილი 

ოროგრაფიული ერთეულებია: კავკასიონის მთავარი წყალგამყოფი ქედი, სვანეთის ქედი, 

ეგრისის ქედი, კოდორის ქედის ნაწილი და მდინარე ენგურის ხეობა. რაიონში 200-მდე 

მყინვარია, რომელთა საერთო ფართობია 285 კმ2.   მესტიისთვის დაკვირვების პერიოდი 

(1961-2010), მეტეოროლოგიური ელემენტები (ტემპერატურა, ტენიანობა, ნალექები, ქარი) და 

გამოყენებული კვლევის მეთოდი იდენტურია იმისა, რაც გამოყენებულ იქნა სხვა 

მუნიციპალიტეტებში.  მესტიაში მეტეოროლოგიური სადგური დაიხურა 1992 წელს. 

ტემპერატურისა და ნალექების პარამეტრები აღდგენილი იქნა დროითი რიგების 

ურთიერთჰომოგენობის პრინციპზე დაყრდნობით შოვისა და ლენტეხის მეტეოსადგურების 

მონაცემების გამოყენებით, რომლებიც სხვა სადგურებთან შედარებით შეირჩა კლიმატური 

პირობების მსგავსების საფუძველზე. რაც შეეხება, ქარის სიჩქარისა და ტენიანობის 

მონაცემებს, მათი აღდგენა ვერ მოხერხდა, რამდენადაც ვერ შეირჩა მეზობელი საბაზისო (ე.წ. 

Reference) სადგური, სადაც ამ პარამეტრებს შორის კორელაციური კავშირები იქნებოდა 

საკმარისად მაღალი და დროითი რიგების ურთიერთჰომოგენობა — დაცული. ამდენად, ამ 

პარამეტრებისთვის მონაცემები განხილულია 1992 წლამდე.   

 

 

მიღებული შედეგების ანალიზი (მესტია) 

 ქვემოთ მოყვანილ დიაგრამებზე წარმოდგენილია ორი 25-წლიანი პერიოდის 

საშუალოები სხვადასხვა კლიმატური პარამეტრისათვის. 
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გრაფიკი 2.5 საშუალო ტემპერატურა მესტია        

 საშუალო ტემპერატურასაშუალო ტემპერატურასაშუალო ტემპერატურასაშუალო ტემპერატურა. ჩანს, რომ ორ განხილულ 25-წლიან პერიოდს შორის 

საშუალო წლიური ტემპერატურა მესტიის მუნიციპალიტეტის ზედა ზონაში მომატებულია 

(+0.30C). დათბობა, ძირითადად, მიმდინარეობს შემოდგომის და განსაკუთრებით, ზაფხულის 

ხარჯზე, როდესაც ნაზრდი +0.70C შეადგენს. ზამთარში და გაზაფხულზე ამ პარამეტრის 

ცვლილებები უმნიშვნელოა და ±0.10C ფარგლებშია გამოვლენილი ცვლილებები მდგრადია 

და ტრენდებით დასტურდება მხოლოდ ზაფხულში როდესაც საშუალო ტემპერატურის 

ცვლილების სიჩქარეა 0.250C/10წელიწადში (რაც ნიშნავს, რომ მაგ., ყოველ 2 წელიწადში 

ტემპერატურა იზრდება 0.50C-ით, 100 წელიწადში - 2.50C-ით და ა.შ.). 

აბსოლუტური მაქსიმუმი.აბსოლუტური მაქსიმუმი.აბსოლუტური მაქსიმუმი.აბსოლუტური მაქსიმუმი. მეორე 25-წლიან პერიოდში ყველა სეზონზე დაიკვირვება 

აბსოლუტური მაქსიმუმის გადაჭარბების შემთხვევები. ზამთარში ნაზრდი შედარებით 

მცირეა, ხოლო წლის დანარჩენ დროს გადახრები 3 გრადუსამდეა. ამ პარამეტრის 

ცვლილებები მდგრადია მხოლოდ გაზაფხულზე, რაც დასტურდება წრფივი ტრენდით 

ცვლილების სიჩქარით 0.770C/10 წელიწადში. 

 გრაფიკი 2.6 ტემპერატურის აბსოლიტური მაქსიმუმი და მინიმუმი,მესტია 

    

აბსოლუტური მინიმუმიაბსოლუტური მინიმუმიაბსოლუტური მინიმუმიაბსოლუტური მინიმუმი სხვაობის მეთოდის მიხედვით დაახლოებით 2 გრადუსით არის 

დამთბარი ზამთარში და ზაფხულში. გარდამავალ სეზონებზე გამოვლინდა ამ 
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გრაფიკი 2.7 საშუალო მაქსიმალური და მინიმალური ტემპერატურა, მესტია 

 პარამეტრის აგრილება. აბს. მინიმუმის გადაჭარბების სიდიდე უდიდესია გაზაფხულზე (-

4.00C), თუმცა ტრენდით დასტურდება მხოლოდ ზაფხულის დათბობა (0.320C/10წელიწადში). 

საშუალო მაქსიმუმისაშუალო მაქსიმუმისაშუალო მაქსიმუმისაშუალო მაქსიმუმი. აჩვენებს, რომ ამ პარამეტრის წლიური მნიშვნელობა ორ განხილულ 

პერიოდს შორის მცირედ გაზრდილია (+0.20C). გაზაფხულის (+0.60C) და უფრო მეტად, 

ზაფხულის დათბობა (+1.00C) ნაწილობრივ კომპენსირდება ზამთრის საკმაოდ 

მნიშვნელოვანი აგრილებით (-0.70C), ხოლო გაზაფხულზე საშუალო მაქსიმუმის 

მნიშვნელობა მეორე პერიოდში არ შეცვლილა. ისევე, როგორც საშუალო 

ტემპერატურისათვის, საშუალო მაქსიმუმების შემთხვევაშიც ტენდენცია მდგრადია მხოლოდ 

ზაფხულში. ტრენდის დახრის კუთხე ამ სეზონზე შეადგენს 0.360C/10წელიწადში. 

საშუალო მინიმუმისსაშუალო მინიმუმისსაშუალო მინიმუმისსაშუალო მინიმუმის წლიური მნიშვნელობა სხვა საშუალო ტემპერატურულ პარამეტრებთან 

შედარებით, ყველაზე მეტად არის დამთბარი (+0.50C). ორ განხილულ პერიოდს შორის 

გადახრა ზაფხულში 1 გრადუსს აღწევს. დათბობა ნახევარი გრადუსის ფარგლებშია 

შემოდგომაზე და ზამთარშიც. ამასთან, ზამთარში საშუალო პარამეტრებიდან მხოლოდ 

მინიმუმისთვის არის გადახრა დადებითი (+0.40C) . სხვაობის მეთოდით გამოვლენილი 

ცვლილებები საიმედოა არა მარტო ზაფხულში, არამედ შემოდგომაზე და წლიური 

სიდიდეებისთვისაც, როდესაც გამოვლინდა აღმავალი ტრენდი ცვლილების სიჩქარით 

0.140C/10წელიწადში. ტრენდის დახრის კუთხე მაქსიმალურია ზაფხულში 

(0.330C/10წელიწადში). როგორც ჩანს, საშუალო ტემპერტურის მატება მესტიაში 

განპირობებულია ზაფხულის სეზონზე უპირატესად დღის, ხოლო შემოდგომაზე — ღამის 

ტემპერატურების აწევით, რაც ტრენდების დახრის კუთხეების მიხედვითაც დასტურდება. 

ქარის საშუალო სიჩქარისქარის საშუალო სიჩქარისქარის საშუალო სიჩქარისქარის საშუალო სიჩქარის მონაცემები მესტიისთვის არსებობს მხოლოდ 1992 წლამდე  და 

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, მათი აღდგენა ვერ მოხერხდა. აქედან გამომდინარე, 

სხვაობის მეთოდის გამოყენების მიზნით, 1961-92 წლების მონაცემები შედარებულია 1940-

1960 წ.წ. პერიოდის საშუალო მრავალწლიურ სიდიდეებთან, ხოლო ტრენდები აგებულია 

მხოლოდ 1961-92 წ.წ. პერიოდისათვის. ორ ზემოთ ხსენებულ  
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გრაფიკი 2.8 ქარის საშუალო სიჩქარე და ფარობითი ტენიანობა,  მესტია 

პერიოდს შორის ქარის საშუალო სიჩქარე წლიური და სეზონური მნიშვნელობების 

მიხედვით იკლებს 0.3-0.6 მ/წმ-ით. ამასთან, 1961-92 წ.წ. პერიოდში ყველა სეზონზე 

აღინიშნება ქარის სიჩქარის მდგრადი შემცირების ტენდენციები. ორ პერიოდს შორის 

სხვაობა და წრფივი ტრენდის დახრის კუთხე უდიდესია გაზაფხული-ზაფხულის სეზონებზე 

და შეადგენს -0.32 მ/წმ/10წელიწადში. საშუალო წლიური მნიშვნელობებისთვის ტრენდის 

დახრა შედარებით მცირეა . რაც შეეხება მაქსიმალური სიჩქარის ქარებსმაქსიმალური სიჩქარის ქარებსმაქსიმალური სიჩქარის ქარებსმაქსიმალური სიჩქარის ქარებს, მონაცემები 

მოიპოვება მხოლოდ 1970 წლიდან. ამდენად, სხვაობის მეთოდის გამოყენება ვერ მოხერხდა. 

აგებული წრფივი ტენდენციების თანახმად შესაძლებელია ითქვას, რომ ძირითადად 

ადგილი აქვს ქარების ინტენსივობის ზრდას გაზაფხულზე და შემცირებას ზამთარსა და 

ზაფხულში, თუმცა ცვლილებები არამდგრადი ხასიათისაა და ტრენდებით არ დასტურდება . 

ზუგდუდი.ზუგდუდი.ზუგდუდი.ზუგდუდი. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი წარმოადგენს ადმინისტრაიულ–

ტერიტორიულ ერთეულს დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელო–ზემო სვანეთის რეგიონში. 

მუნიციპალიტეტის ფართობია 682,1 კმ/კვ, მოსახლეობა 176 640, ადმინისტრაციული ცენტრი 

– ზუგდიდი. მუნიციპალიტეტის შემადგენლოპბაში შედის 1 ქალაქი, 17 თემი და 12 სოფელი. 

მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთით და ღრდილო–აღმოსავლეთით ესაზღვრება წალენჯიხისა 

დდა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტები, სამხრეთით – ხობის მუნიციპალიტეტი, დასავლეთით 

კი შავი ზღვა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მდებარეობს კოლხეთის დაბლობზე. რაიონს 

უჭირავს ოდიშის დაბლობი, ოდიშის პლატო და უღთას მთიანი ზონა. კლიმატური 

თვალსაზრისით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მიეკუთვნება ზღვის ნოტიო 

სუბტროპიკულ კლიმატის ოლქის ნოტიო კლიმატურ ზონას თბილი, რბილი ზამტრით და 

ცხელი ზაფხულით. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა +13–14 გრადუსია, იანვრის 

საშუალო ტემპერატურა კი +4–5, აგვისტო +22–23. ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა 

1500–1700 მმ. აქედან მაქსიმუმი – აგვისტო–სექტემბერში (180–200მმ), ხოლო მინიმუმი 

გაზაფხულზე, ძირითადად მაისში (80–100მმ) მოდის. საშუალო წლიური ტენიანობა 75–

80%_ია. ზუგდიდისთვის დაკვირვების პერიოდი (1961-2010), მეტეოროლოგიური 

ელემენტები (ტემპერატურა, ტენიანობა, ნალექები, ქარი) და გამოყენებული კვლევის 

მეთოდი იდენტურია იმისა, რაც გამოყენებულ იქნა სხვა მუნიციპალიტეტებში (იხ. ახმეტა). 

დაკვირვების რიგში არსებული წყვეტა (1994-1997 წ.წ.) ტემპერატურისა და ნალექების 

პარამეტრებისთვის აღდგენილი იქნა დროითი რიგების ურთიერთჰომოგენობის პრინციპზე 
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დაყრდნობით სამტრედიის მეტეოსადგურის მონაცემების გამოყენებით. ეს უკანასკნელი სხვა 

სადგურებთან შედარებით შეირჩა კლიმატური პირობების მსგავსების საფუძველზე. რაც 

შეეხება, ქარის სიჩქარისა და ტენიანობის მონაცემებს, მათი აღდგენა ვერ მოხერხდა, 

რამდენადაც ვერ შეირჩა მეზობელი საბაზისო (ე.წ. Reference) სადგური, სადაც ამ 

პარამეტრებს შორის კორელაციური კავშირები იქნებოდა საკმარისად მაღალი და დროითი 

რიგების ურთიერთჰომოგენობა — დაცული.  ქვემოთ მოყვანილ დიაგრამებზე 

წარმოდგენილია ორი 25-წლიანი პერიოდის საშუალოები სხვადასხვა კლიმატური 

პარამეტრისათვის. 

 

 

 

 

 

 

გრაფიკი 2.9 

საშუალო ტემპერატურა, ზუგდიდი  

საშუალო ტემპერატურასაშუალო ტემპერატურასაშუალო ტემპერატურასაშუალო ტემპერატურა. ნახაზიდან ჩანს, რომ ორ განხილულ 25-წლიან პერიოდს შორის 

საშუალო წლიური ტემპერატურა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მომატებულია (+0.30C). 

დათბობა, ძირითადად, მიმდინარეობს შემოდგომის და განსაკუთრებით, ზაფხულის 

ხარჯზე, როდესაც ნაზრდი თითქმის 1 გრადუსს აღწევს. ზამთარი გამკაცრებულია (-0.30C), 

ხოლო გაზაფხულზე ამ პარამეტრის ცვლილება არ  

გრაფიკი 2.11 ტემპერატურის აბსოლიტური მინიმუმი და მაქსიმუმი, ზუგდიდი  
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 დაიკვირვება. გამოვლენილი ცვლილებები მდგრადია და ტრენდებით დასტურდება 

ზაფხულსა და შემოდგომაზე, ასევე საშუალო წლიური მნიშვნელობების მიხედვით. 

საშუალო წლიური ტემპერატურის ცვლილების სიჩქარეა 0.180C/10წელიწადში (რაც ნიშნავს, 

რომ მაგ., ყოველ 2 წელიწადში ტემპერატურა იზრდება 0.0360C-ით, 100 წელიწადში - 1.80C-ით 

და ა.შ.), ზაფხულში კი თითქმის ორჯერ იზრდება (0.330C/10წელიწადში). აბსოლუტური აბსოლუტური აბსოლუტური აბსოლუტური 

მაქსიმუმიმაქსიმუმიმაქსიმუმიმაქსიმუმი აბსოლუტური მაქსიმუმი ორ 25-წლიან პერიოდს შორის გაზრდილია ყველა 

სეზონზე. ზაფხულსა და გაზაფხულზე გადახრები 2 გრადუსამდეა. ნაზრდი უდიდესია 

შემოდგომაზე და 4 გრადუსს აღწევს, რაც დასტურდება წრფივი ტრენდით ცვლილების 

სიჩქარით 0.760C/10წელიწადში. აბსოლუტური მინიმუაბსოლუტური მინიმუაბსოლუტური მინიმუაბსოლუტური მინიმუმი მი მი მი  სხვაობის მეთოდის მიხედვით 

დამთბარია ყველა სეზონზე.  

გრაფიკი 2.12 საშუალო მაქსიმალური და საშუალო მინიმალური ტემპერატურა, ზუგდიდი  

დათბობა უდიდესია გაზაფხულზე (+5.50C), ზამთარსა და შემოდგომაზე 2-2.5 გრადუსის 

ფარგლებშია, ხოლო ზაფხულში გადახრა უმნიშვნელოა (+0.50C). აღწერილი ცვლილებები 

არამდგრადია და არც ერთ სეზონზე ტრენდებით არ დასტურდება.     საშუალო მაქსიმუმისაშუალო მაქსიმუმისაშუალო მაქსიმუმისაშუალო მაქსიმუმი. 

აჩვენებს, რომ ამ პარამეტრის წლიური მნიშვნელობა ორ განხილულ პერიოდს შორის 

საკმაოდ გაზრდილია (+0.60C). ისევე, როგორც საშუალო ტემპერატურისთვის, დათბობა, 

მიმდინარეობს შემოდგომის და განსაკუთრებით, ზაფხულის ხარჯზე, როდესაც ნაზრდი 1.5 

გრადუსს აღწევს. დამთბარია გაზაფხულიც (+0.40C), ხოლო ზამთარში დაიკვირვება მცირე 

აგრილება (-0.20C იხ). ისევე, როგორც საშუალო ტემპერატურისათვის, საშუალო 

მაქსიმუმების შემთხვევაშიც მდგრადი ტენდენციები დასტურდება ზაფხული-შემოდგომისა 

და წლიური სიდიდეებისათვის. ცვლილების სიჩქარე უდიდესია ზაფხულში და შეადგენს 

0.530C/10წელიწადში.  ქარის საშუალო სიჩქარექარის საშუალო სიჩქარექარის საშუალო სიჩქარექარის საშუალო სიჩქარე ორ პერიოდს შორის შემცირებულია 

თითქმის ყველა სეზონზე დაახლოებით 0.1-0.4 მ/წმ-ით. ყველა სეზონზე, გარდა 

შემოდგომისა, ქარის სიჩქარის შემცირების ტენდენციები მდგრადია. როგორც სხვაობის, ისე 

ტრენდების მეთოდებით, ცვლილებები უდიდესია და ყველაზე ნიშვნადი ზამთარში, 
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როდესაც წრფივი ტრენდის დახრის კუთხე შეადგენს -0.14მ/წმ/10წელიწადში. დანარჩენ 

სეზონებზე და საშუალო წლიური მნიშვნელობებისთვის ტრენდების დახრა მცირედ 

ნაკლებია. 

გრაფიკი 2.13 ქარის საშუალო სიჩქარე და ტენიანობა, ზუგდიდი     

 

რაც შეეხება მაქსიმალური სიჩქარის ქარებსმაქსიმალური სიჩქარის ქარებსმაქსიმალური სიჩქარის ქარებსმაქსიმალური სიჩქარის ქარებს, მონაცემები მოიპოვება მხოლოდ 1970 წლიდან. 

შესაბამისად, ტრენდები აგებულია 1970-2010 წ.წ. პერიოდისათვის, ხოლო სხვაობის 

მეთოდით, 1986-2010 წწ. 25-წლიანი პერიოდის მონაცემები შედარებული იქნა 1970-1985 წ.წ. 

16-წლიანი პერიოდის სიდიდეებთან. ანალიზის შედეგად, ამ პარამეტრის საშუალო 

მნიშვნელობები აჩვენებს ქარების ინტენსივობის ზრდას შემოდგომაზე და განსაკუთრებით, 

ზაფხულში (+1.6მ/წმ), ხოლო ზამთარში – შემცირებას. ამ სეზონებზე გაზრდილია ორ 

პერიოდს შორის მაქსიმალური დაქროლვის სიდიდეც 8 მ/წმ და 4 მ/წმ-ით, შესაბამისად. 

2.4.   2.4.   2.4.   2.4.   მდ.ენგურის აუზში საშუალო თვიური ხარჯების მდ.ენგურის აუზში საშუალო თვიური ხარჯების მდ.ენგურის აუზში საშუალო თვიური ხარჯების მდ.ენგურის აუზში საშუალო თვიური ხარჯების         განაწილებაგანაწილებაგანაწილებაგანაწილება    

 იმისათვის, რომ გამოკვლეული იქნას, თუ რამდენად საკმარისი იქნება მდ.ენგურის 

არსებული და მომავალი ჰიდროპოტენციალი წყალსაცავის მთლიანი მოცულობის 

შესავსებად და დაგეგმილი ენერგეტიკული სიმძლავრის შესანარჩუნებლად, აუცილებელია 

შეფასდეს მდინარე ენგურის ჩამონადენის სავარაუდო ცვლილება მომავალში (საუკუნის 

ბოლოს) კლიმატის მიმდინარე ცვლილების ფონზე  ამ მიზნით მოხდა მდინარე ენგურის 

აუზის მოდელირება ჰიდროლოგიური მოდელით. მოდელის არწერა და მეთოდოლოგია 

რომელიც საფუძვლად უდევს მდინარის წყალშემკრების მოდელირებას, მის მიერ 

გენერირებული ჩამონადენის გაანგარიშებასა და მოდელის დაკალიბრებას არსებული 

დაკვირვების მონაცემებით, მოცემულია გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო - კონვენციის 

მეორე შეტყობინების 2007 წლის „მიღებული შედეგები“ . საუკუნის ბოლოსათვის მდინარის 
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ჩამონადენის პროგნოზირებისთვის მოხდა ჰიდროლოგიურ მოდელში რეგიონული 

კლიმატური მოდელით პროგნოზირებული მომავლის კლიმატური პარამეტრების (ნალექები, 

ტემპერატურა, ფარდობითი ტენიანობა, ქარის საშ.სიჩქარე) შეტანა და მდინარის წლიური 

ჩამონადენისა და მისი შიდაწლიური განაწილების ცვლილების შეფასება. 

    

ენგური ხაიშიენგური ხაიშიენგური ხაიშიენგური ხაიში    

    

წელი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1963 43,8 40,3 41,4 120 208 235 321 243 140 74,7 49,5 33,5 
1964 28,8 27,2 38,3 83,7 185 316 249 162 130 69,7 40,1 31,8 
1965 23,6 22,5 39,5 96,5 229 278 271 212 105 52,1 41,9 35,2 
1966 37,3 32,6 37,6 94,5 195 274 343 250 111 49,8 31,5 25,5 
1967 19,2 16,2 19,5 63,5 198 205 256 252 93 54,2 34,6 34,2 
1968 28,2 21,6 30 120 245 189 215 147 80 78,6 40,1 28,4 
1969 21,8 20,1 23,7 61,2 174 203 163 162 77,9 42,2 27,3 25,4 
1970 20,3 20,6 35,2 164 228 274 316 165 103 81,1 70,8 59,8 
1971 31,8 25,2 48 103 218 227 260 173 128 53,3 45,2 42 
1972 36,8 34,1 34,4 95,7 195 284 301 198 102 190 73,4 41,8 
1973 35,3 35 36,1 67,9 147 202 240 196 64,3 48,1 43,8 37,6 
1974 28,2 26 44,8 49,1 180 270 253 146 70 55,9 46,1 32,2 
1975 27,8 26,5 37,4 153 160 262 295 144 77,2 54,5 36,7 26,5 

1976 22,1 22,8 27,4 97,1 198 228 252 214 84,1 68 45,9 35,2 
1977 26,9 26,8 38,3 84,2 181 270 224 220 111 91,4 50 41,1 
1978 31,7 35,4 50,1 71,5 207 301 467 320 127 88,3 53,8 33,2 
1979 33,2 42,8 51,2 145 338 354 320 264 134 60,9 104 51,5 
1980 19,3 19,7 33,5 107 232 223 232 127 91,6 65 50 34,2 

Qa -> 115.64    

CV - > 

0.16 
    

    

ენგური იპარიენგური იპარიენგური იპარიენგური იპარი    

წელი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1967 3,32 2,73 2,58 5,43 21,9 20,2 25,4 26,3 6,25 4,29 3,46 3,02 

1968 2,5 2,5 2,59 10,4 31,6 27 30,3 19 11,5 10 6,18 4,61 

1969 4,5 4,5 4,52 7,81 22 26,2 20,5 16,8 9,09 4,73 4,53 3,64 

1970 3,5 3,5 3,7 15,7 25,9 32,5 37,5 22,3 15,7 11,8 6,98 4,21 

1971 3,5 3,5 3,93 9,06 35,5 40,4 40,9 21,6 14,5 5,64 3,82 2,34 

1972 1,7 1,86 2,53 17,6 27,6 39,1 36,5 16,5 11,7 16,3 6,36 1,72 

1973 1,7 1,7 2,17 4,72 20,5 22,8 36,6 30,3 13,7 9,26 4 3,19 

1974 3,46 1,92 3,93 4,4 28,2 38,8 29,8 17,7 9,8 7,32 3,46 2,58 

1975 2,12 2,1 1,8 3,56 8,46 21,2 25,5 17,1 9,45 7,56 5,87 3,81 

1976 2,59 2,36 2,68 7,37 16,6 24,6 23,8 22,9 11,2 8,58 6,19 4,23 

1977 2,94 3,15 3,99 10,2 24,4 33 26,7 25,6 12,3 12,5 6,64 4,36 
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1978 3,24 2,93 3,76 6,19 20,7 32,3 35,8 33,9 17 12,2 8,93 4,68 

1979 3,33 3,68 5,35 8,01 22,8 20,6 16,1 10,8 9,39 6,47 7,47 5,42 

1980 4,8 4,7 5,4 8,21 21,4 21,5 18,6 10,7 9,23 6,72 5,37 4,95 

Qa Qa Qa Qa ---->>>>    12,4512,4512,4512,45        CV CV CV CV ----> 0.81> 0.81> 0.81> 0.81    

    

ენგური დიზიენგური დიზიენგური დიზიენგური დიზი    

წელი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1963 15,6 16 16,1 66,2 129 150 193 133 76,8 39,2 21 15,7 
1964 13,7 10,7 14,5 33,3 77 164 141 95,2 65,5 31,1 18,1 12,8 
1965 9,52 8,17 12,8 30,8 86 127 151 133 71,3 29,7 20,1 17,7 
1966 15,9 15,4 17,8 40 95,8 159 227 176 69,4 31,2 17 11,8 

1967 9,74 11 10,8 28,9 86,8 108 150 164 64,2 39,8 20,1 16,9 
1968 14 13,2 17,5 71,7 148 161 189 144 74,4 51,6 27,4 17,1 
1969 13,2 12,1 13,8 25,5 77,5 126 112 124 65,1 27,3 16 14,6 
1970 9,82 10,5 16,9 68,5 103 144 202 141 79,4 50,4 33,2 21,9 
1971 15,3 12 16,4 41,7 118 143 211 142 95,3 29,2 20,3 15,1 
1972 11,2 9,33 12,8 66,5 101 149 186 148 94,3 95,8 40 17,5 
1973 11,6 11,5 11,7 30,1 86,6 125 155 133 57,5 34,6 23,6 17,8 
1974 10,8 11,2 16,7 23,9 90,4 166 160 117 46,5 36,7 18,5 15 
1975 9,9 8,96 12,6 69,8 89,7 161 186 131 62,6 27,2 16 10,4 
1976 8,9 9,07 14,2 48 94,9 124 143 151 58,7 34,6 21,8 13,8 
1977 9,72 9,87 13 35,5 62,7 107 117 156 69,4 48,3 24,1 19 
1978 14,9 16 21,9 31,5 76,2 112 192 149 82,7 42,2 25,5 12,8 
1979 14,1 14,6 20,4 61,4 124 147 149 143 76,1 25,9 29,2 14,8 
1980 10,1 9,06 11,9 35,3 84,8 124 172 110 63,2 31,6 23,6 21,9 

Qa Qa Qa Qa ----> 64.69  CV > 64.69  CV > 64.69  CV > 64.69  CV ----> 0.46> 0.46> 0.46> 0.46    

    

ენგური დარჩელიენგური დარჩელიენგური დარჩელიენგური დარჩელი    

წელი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1963 99 65,4 63,5 189 390 426 466 274 155 92,4 84,1 80,3 

1964 46,1 49,2 78,4 129 259 393 298 234 194 92,9 66,1 46,4 

1965 34,5 42,1 76,4 145 301 337 298 225 120 75,1 75,7 63 

1966 68,3 52,3 60,3 143 283 380 463 299 137 53,7 33,3 40,7 

1967 40,6 32,8 41,8 84,4 226 256 309 285 130 104 64,9 92,9 

1968 55,1 48,6 73,4 199 406 291 314 224 135 156 82,8 64,2 

1969 38 32,7 49,2 104 242 273 202 201 105 70,7 56,6 62,3 

1970 40,7 72,4 75,1 223 269 292 340 236 158 140 109 77,8 

1971 42,8 38,9 78,6 132 293 314 333 225 158 80,8 83,1 95,3 

1972 39,6 36,4 43,6 188 257 306 309 202 144 217 116 51,3 

1973 37,1 45,8 56,1 105 188 245 263 226 89,1 74 79,8 68 

1974 36,2 31,4 70,7 90,2 286 372 327 207 105 64 56,2 42,3 

1975 42,8 42,6 66,9 252 236 343 358 203 119 116 54,9 19,5 

1976 17,7 7,01 5,92 103 209 234 226 151 27,3 26,5 6,64 8,03 
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1977 6,55 7,43 7,14 20,5 85 148 117 153 39,8 42,1 8,91 85,9 

1978 8,11 14,8 7,89 39,3 127 188 261 189 43,2 24,8 17,5 11 

1979 14,9 9,09 5,26 73,6 194 151 136 30,7 7,57 4,11 31,9 11,5 

1980 8,11 4,89 6,24 43,2 72,2 59,3 39,8 11 22,4 28,4 26 9,07 

Qa Qa Qa Qa ----> 128.05  CV > 128.05  CV > 128.05  CV > 128.05  CV ----> 0.43> 0.43> 0.43> 0.43    

    

მულხურამულხურამულხურამულხურა    

წელი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1963 2,61 2,52 2,51 4,04 10,8 18,6 43 34,6 17,2 5,4 4,8 3,27 
1964 2,48 2,48 2,5 2,66 6,8 29,3 35 26,2 15,2 4,67 2,47 2,26 
1965 1,63 1,59 1,72 2,89 8,77 25,3 42,9 36,7 14,6 3,87 2,36 2,33 
1966 2,19 2,15 2,18 2,78 6,5 16,6 37,2 47,5 20 7,97 4,66 3,79 
1967 3,92 4,16 4,46 4,45 12 20,6 44,8 48,5 20,7 7,42 5,41 4,33 
1968 3,77 3,5 3,68 6,14 15,6 22,1 40,3 37,6 30,6 14,1 8,82 7,26 
1969 5,35 4,45 4,44 6,28 22,6 34,8 40,4 45,7 27,7 10,1 3,36 2,58 
1970 1,92 1,61 1,8 8,51 11,7 23,5 27,6 14 4,2 2,58 2,9 1,76 
1971 1,67 1,69 2,29 3,9 11,9 22,9 55 40,8 27,4 5,31 2,39 1,95 
1972 1,91 1,95 2,19 5,43 10,1 31,1 50,4 42,1 14,6 13 4,36 1,1 
1973 1,03 1,15 1,14 2,4 8,94 20,7 42,9 60,7 15,8 7,58 3,27 2,46 
1974 2,2 1,95 2,41 2,73 8,56 29,7 32,9 24,9 8 5,51 2,11 1,86 
1975 1,86 1,86 1,94 4,15 7,02 22,5 39,9 35,4 14 5,16 2,99 2,27 
1976 1,81 1,79 2,05 3,36 6,09 11,3 17,3 22,8 8,56 4,23 2,96 2,45 
1977 2,37 2,36 2,66 3,94 9,24 15,8 22,3 20,9 11,7 5,9 3,34 2,69 
1978 2,39 2,24 2,65 3,81 7,08 12,1 23,8 19,1 12 5,89 4,18 3,1 
1979 3,45 3,92 5,16 7,19 14,1 22,5 27,3 27,8 18,6 9,51 5,5 3,52 
1980 3,49 3,84 5,3 8,51 13,2 19,8 29,7 22,1 16,9 7,72 5,6 4,25 

Qa Qa Qa Qa ---->>>>    12,1512,1512,1512,15            CV CV CV CV ----> 0.92> 0.92> 0.92> 0.92    

    

მესტიაჭალამესტიაჭალამესტიაჭალამესტიაჭალა    

წელი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1963 3,32 2,62 2,62 5,12 10 14,2 40,7 29,7 16,8 7,14 1,94 1,92 

1964 2,04 2 2,14 3,1 7,99 25,2 26,4 20 15 6,12 2,48 2,14 

1965 1,9 1,92 1,92 3,31 9,52 19,6 31 26,2 12,8 4,1 1,97 1,91 

1966 1,89 1,89 1,95 3,04 5,96 11,9 25,6 37,3 13,2 6,8 2,76 1,95 

1967 1,97 1,97 2 3,09 10,2 15 29,4 36,8 10 3,15 2,05 1,97 

1968 1,97 2 2,09 5,05 12,1 16,2 30,2 24,8 15,7 6,14 4,66 5,75 

1969 5,99 6,09 6,73 8,66 23,2 31,3 30,5 34,7 18,3 5,73 2,18 2,07 

1970 2,05 1,98 2,12 7,71 12,4 23,3 39,4 33,3 19 9,61 5,15 3,12 

1971 2,84 2,2 2,37 4,88 13,6 19,3 35,1 22,8 16,5 2,97 2,16 2,08 

1972 1,62 1,01 1,4 5,32 10,7 21,6 30,3 27,6 11 11 4,78 1,69 

1973 1,62 1,7 1,82 4,53 9,35 15,4 27,4 30 18,6 9,25 3,47 2,7 

1974 2,01 2,07 2,58 3,53 8,2 17,7 43,2 18,4 7,48 5,78 2,15 1,68 

1975 1,51 1,52 1,57 6,31 10,4 25,6 45 11,3 3,22 2,29 2,1 1,68 
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1976 1,08 0,93 1,11 3,33 8,99 17,3 24,5 22,6 11,1 7,39 4 2,65 

1977 2,58 2,59 2,99 5,72 10,8 16,2 21,8 25,7 15,7 7,74 3,84 3 

1978 2,25 2,06 2,83 4,12 7,96 12,9 27,3 28,7 22,2 12,6 5,57 2,67 

1979 3,57 3,73 4,47 9,12 17,4 21,8 26,2 25,3 18,5 11 8,86 4,15 

1980 2,56 3,22 3,45 7,18 15,3 20,7 36,4 28,2 25,1 10,9 7,17 5,25 

Qa Qa Qa Qa ---->>>>    10,8510,8510,8510,85            CV CV CV CV ----> 0.93> 0.93> 0.93> 0.93    

ნენსკრა ლახამინენსკრა ლახამინენსკრა ლახამინენსკრა ლახამი    

წელი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1963 10,4 9,11 7,99 26,1 66,5 89,2 107 51,7 24,3 14,9 12 7,32 

1964 6 5,8 8,2 19,8 44,8 86,4 49,6 31,1 32,4 20,5 14,5 10,7 

1965 6,75 5,4 9,43 23,6 57,3 70,7 58,7 39,1 19,8 9,85 8,94 8,8 

1966 9,5 7,45 9,27 26,1 64,1 86,2 104 63,4 23,2 8,83 5,18 6,74 

1967 5,97 5,43 5,98 16,4 56 55,8 71,3 46,7 21,6 9,01 6,13 6,36 

1968 6,43 5,35 7,79 36,7 95,1 72,8 70,5 44,9 26,6 31,2 14,7 7,93 

1969 6,55 5,78 7,53 26,9 81,2 82,3 46,4 39,2 19,5 13,7 8,15 8,02 

1970 6,09 6,88 13,8 48,2 62,1 78,8 84,4 49,4 34,4 32,8 23,7 13,4 

1971 10,2 6,47 11,5 25,9 68,5 66,2 76 38,8 27,1 9,81 8,78 11 

1972 9,47 7,83 9,64 36,6 60,8 83,9 75,9 36,2 25,2 37,4 19,4 9,15 

1973 5,9 5,9 7,53 22,1 52,7 68,5 62,7 44,8 14,6 12 11,8 12,4 

1974 6,05 4,77 12,5 15,4 53,7 84,5 74,1 38,3 17,1 14,6 13,8 8,65 

1975 6,02 7,91 11,6 43,4 60,5 75,1 52,1 31,5 20,6 22 12,3 9,44 

1976 6,68 6,26 8,3 31,5 59,3 70,2 59,1 45,9 21,3 19,2 8,69 11,4 

1977 7,09 7,5 10,9 28,9 56,2 72,6 61,5 50,1 32,1 27,2 14,2 11,6 

1978 8,95 9,78 14,5 23,6 49,8 48,3 65 44 22,3 16,7 11,4 4,09 

1979 11,2 17,1 17,4 30,6 64,5 71,1 60,5 40,6 26,8 20,2 26,5 14,5 

1980 9,1 8,61 11,2 29,9 54,3 57,2 60,9 41,5 33,6 29,8 21,8 16,7 

Qa Qa Qa Qa ---->>>>    30,7030,7030,7030,70            CV CV CV CV ----> 0.76> 0.76> 0.76> 0.76    
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თავი თავი თავი თავი III III III III  

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. მდ.ენგურის ჩამონადენზე კლიმატის ცვლილების ზეგავლენის შეფასებამდ.ენგურის ჩამონადენზე კლიმატის ცვლილების ზეგავლენის შეფასებამდ.ენგურის ჩამონადენზე კლიმატის ცვლილების ზეგავლენის შეფასებამდ.ენგურის ჩამონადენზე კლიმატის ცვლილების ზეგავლენის შეფასება    

    

1965 წლის მყინვარების კატალოგის მიხედვით საქართველოს ტერიტორიის 

ფარგლებში აღირიცხულ 734 მყინვარს უკავია 511,1 კმ/კვ ფართობი, რას 

საქართველოს ტერიტორიის 0,73% და კავკასიის მყინვარების 35,9%-ს შეადგენს. 

ისინი არათანაბრადაა განაწილებული საქართველოს ძირითადი მდინარეების 

წყალშემკრები აუზების მიხედვით. ძლიერი გამყინვარებით განირჩევა 

მდ.ენგურის აუზი, სადაც მას უკავია 288,3 კმ2 ფართობი, რაც შეადგენს 

საქართველოს მთელი გამყინვარების 55,4%. მომდევნო ადგილზეა 

მდინარეებითერგი, რიონი და კოდორი, სადაც მყინვარებს უკავიათ შესაბამისად 

68,63 და 60 კმ/კვ ფართობი.დანარჩენ მდინარეებზე გამყინვარება დიდად არ არის, 

მათი საერთო ფართობი შეადგენს 32კმ/კვ (მთელი გამყინვარების 6,3%).  

 საქართველოს მყინვარები წყლის რესურსებით მეორე ადგილზეა 

მდინარეული წყლის რესურსების შემდეგ, მასში აკუმულირებულია 30 კმ/კბ 

მოცულობის წყალი, ყველაზე მეტი მდ.ენგურის წყალშემკრებ აუზშია სადაც ეს 

მაჩვენებელი 75% შეადგენს.  დიდი მყინვარების როლი მდინარეების 

საზრდოობაში. სათავეში მის წილზე მოდის წლიური ჩამონადენის 80-90%. მთავარ 

მდინარეებზე ყინვარული შენაკადების ჩამკეტ კვეთამდე - 26%. ეს მაჩვენებელი 

დიდ რყევადობას განიცდის და ცალკეულ წლებში შეიძლება 50% - საც მიაღწიოს. 

მყინვარების დნობის შედეგად წყლის საშუალო ხარჯი შეადგენს: მდ.კოდორი - 

სოფ.განახლებასთან 23,0 მკ/წმ, ჭლიურის 117 მკ/წმ დროს, მდ.ენგურის - 

სოფ.ხაიშთან 81,5 მკ/წმ, წლიურის 104 მკ/წმ დროს, მდ.რიონი სოფ.ხიდიკართან 17,5 

მკ/წმ, წლირი 73,8 მკ/წმ დროს. მდ.თერგი სოფ.ლარსთან 10,7 მკ/წმ, წლირი 26,7 

მკ/წმ დროს. ყველა ეს მდინარეები ერთად აღებული მყინვარების დნობის შედეგად 

იძლევა 132 მკ/წმ წლიური ჩამონადენის 316 მკ/წმ. ამრიგად მყინვარული 

ჩამონადენი შეადგენს მთელი ჩამონადენის 41,8%.         

მდ.ენგური(1965 წელი): მყინვარების რაოდენობა 250, მყინვარების ფართობი 288,3 
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კმ/კვ, სუფთა ზედაპირი 282,8 კმ/კვ, სიმაღლე ზღვის დონიდან ენის ბოლო 2980 მ 

და ფირნის ხაზი 3240 მ, ხოლო მოცულობა 22,462 კმ/კბ.    მყინვარებით მდიდარი 

ყველა მდინარე გამოირჩევა უხვი წყლიანობით. ამიტომ მათ დიდი გამოყენება და 

ფერსპექტივები აქვთ. ამ მხრივ საქართველოს ფარგლებში გამოირჩევიან 

მდინარეები ენგური და რიონი. მდ.ენგურზე აშენებულია ჯვრის და გალის 

წყალსაცავები, მდ.რიონზე გუმათისა და ვარჩიხის წყალსაცავები, რომელთა წყლის 

მოცულობა შეადგენს შესაბამისად 1093, 145 და 15 მლნ/მკ -ს . მათი ჯამური 

მოცულობა (1277 მლნ/მკ) და გამომუშავებული ელექტროენერგია მნიშვნელოვნად 

აღემატება ენერგეტიკაში გამოყენებულ დანარჩენ 13 წყალსაცავს წყლის 

მოცულობისა და გამომუშავებულ ჰიდროენერგიას. ასე დიდი უპირატესობის მქონე 

მყინვარული საზრდოობით მდიდარი მდინარეების პერსპექტივები ძალიან დიდია. 

გათვალისწინებულია კასკადთა სისტემის მშენებლობა მდინარეებზე. ამიტომ წინა 

პლანზე დგება ბუნებრივი წყალსაცავების - მყინვარების გაძლიერებული 

გლაციოჰიდრომეტეოროლოგიური შესწავლის პრობლემა უფრო გაფართოებული 

მაშტაბით. მყინვარულ მდინარეებზე: ლეღზირის წყალზე, ჭალაათის წყალზე, 

კვიშის წყალზე, დოლრას წყალზე ორგანიზებული იქნა ჰიდროლოგიური 

დაკვირვებები. ამ მიზნით მოეწყო ექსპედიციური ჰიდროლოგიური საგუშაგოები. 

საგუშაგოებზე იზომებოდა მდინარის წყლის დონეები და წყლის ტემპერატურა 

ყოველი დღის 8 და 20 საათზე, აგრეთვე წყლის ხარჯი ყოველი თვის 5,10,15,20,25,30 

რიცხვებში მდინარე ჭალაათის წყალზე. ექსპედიციური ჰიდროლოგიური 

საგუშაგოების მუშაობის პერიოდში აღდგენილი იქნა სტაციონალური ჩამკეტი 

ჰიდროლოგიური საგუშაგოები მდ.ენგურზე სოფ.ხაიშთან. მყინვარულ 

მდინარეებზე ჭალაათის წყალზე და მესტია ჭალაზე სიგრძის მიხედვით 

წყლიანობის ცვალებადობის შესწავლის მიზნით ჩატარდა მარშრუტული 

ჰიდრომეტეოროლოგიური გაზომვები შემდეგ ელემენტებზე: წყლის ხარჯი 

გვერდითი შენაკადამდე და შენაკადის შემდეგ, წყლის და ჰაერის ტემპერატურა, 

თუმცა სამწუხაროდ მარშრუტული გაზომვები არალეგულარულად და 

არასაკმარისი სისრულით ჩატარდა.    ყველა შერჩეულ ჰიდროლოგიურ 

საგუშაგოებთან მოეწყო მეტეოროლოგიური დაკვირვებები ჰაერის ტემპერატურაზე 

და ატმოსფერულ ნალექებზე ყოველი დღის 8,13 და 20 საათზე.              

 გეგმა ითვალისწინებდა აგრეთვე გლაციოლოგიურ გაზომვებს. ყინულში 
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ჩაბურღულ აბლაციის მზომ ლარტყებზე იზომებოდა ყოველ ხუთ დღეში ერთხელ 

მყინვარ ჭალაათზე და 4-ჯერ სხვა მყინვარებზე. ასევე მყინვარ ჭალაათზე 

იზომებოდა ჩაბურღულ ლარტყების განვლილი მანძილი, ხოლო პირვანდელ 

პროფილებზე მყინვარის ზედაპირის დონე - ნიველირების მეთოდით.  

 

მყინვარის 

დასახელება 

მყინვარიდან 

გამომდინარე 

მდინარე 

მყინვარის 

სიგრძე კმ 

მყინვარულის 

აუზის 

ფართობი, 

მკ/კვ 

მყინვარის 

ფართობი 

კმ/კვ 

აბლაციის 

ფართობი 

კმ/კვ 

ჭალაათი ჭალაათის 

წყალი 

7,45 26,18 13,18 4,5 

დოლრა დოლრისწყალი 5,5 - 8,8 2,8 

ლეღზირი მესტიაჭალა 11,9 61,56 38,1 10,56 

ქვიშა ქვიშისწყალი 7,05 18,10 13,84 2,85 

ცხრ. 3.1 დაკვირვებისათვის შერჩეული მყინვარების მონაცემები 

ტემპერატურის ვერტიკალური გრადიენტის კანონზომიერი ცვლილება 

სიმაღლის მიხედვით ზემო სვანეთში დარღვეული იყო. საყრდენ პუნქტ მესტიასა 

და ლეღზირ-ჭალაათის მყინვარების მხალობლად განლაგებულ მეტეოროლოგიურ 

საგუშაგოს შორის ტემპერატურის ვერტიკალური გრადიენტი 0,81C/100 მ ტოლი 

იყო ივნისში და 0,97С.100 მ ივლისში. ეს მაჩვენებელი რამდენადმე გადიდებული 

ჩანს, თუმცა ლეღზირ-ჭალაათის მყინვარების მახლობლად განლაგებულ 

მეტეოროლოგიურ საგუშაგოს ჰორიზონტის მნიშვნელოვანი დახურულობის 

გათვალისწინებით ჰაერის ტემპერატურაზე დაკვირვებათა შედეგები სავსებით 

რეპრეზენტატულია. ამასთან, ეს მაჩვენებელი კარგად ეთანხმება ამ მყინვარებზე 

ადრეულ წლებში ჩატარებული დაკვირვებების გამოქვეყნებულ ლიტერატურულ 

მონაცემებს. შედარებით დაბალი იყო ტემპერატურის ვერტიკალური გრადიენტი 

მესტიასა და მყინვარ ქვიშა-დოლრას მახლობლად განლაგებულ მეტეოროლოგიურ 

საგუშაგოს შორის.  
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3.2  3.2  3.2  3.2  მყინვარის ჰიდროლოგიური ეფექტიანობამყინვარის ჰიდროლოგიური ეფექტიანობამყინვარის ჰიდროლოგიური ეფექტიანობამყინვარის ჰიდროლოგიური ეფექტიანობა    

მყინვარულ ჩამონადენზე მყინვარების ბუნებრივი რეგულირების გავლენის 

გამოსავლენად გამოთვლილია ფარდობის კოეფიციენტი, რაც გამოხატავს ერთი 

ყინულოვანი მდინარის ჩამონადენის შეფარდებას მეორე მყინვარულ ჩამონადენთან 

სხვდასხვა გამყინვარების კოეფიციენტის მქონე მყინვარებისთვის, კერძოდ 

გამოყენებული იქნა ჩამონადენის თანაფარდობის შემდეგი შემთხვევები:  

K=Q  ჭალაათი/ Q ლეღზირი 

K=Q  ჭალაათი + Q ლეღზირი/ Qმესტია 

K=Qმესტია/ Qმულხურა 

K= ( Qმესტია + Qმულხურა )/ Qხაიში 

შედეგებმა აჩვენა რომ ჰაერის საშუალო დეკადური ტემპერატურები 

დეკადიდან დეკადისკენ მცირდება, ხოლო დეკადური ხარჯების ფარდობის 

კოეფიციენტი კი იზრდება. ზრდა სხვადასხვა სიდიდე და ფორმა აქვს. ეს 

დამოკიდებულია შესადარებელი ობიექტების სიდიდეზე. მაგალითად მდ.ენგური - 

ს.ხაიშის სადგურზე, სადაც წყალშემკრები აუზისა და მყინვარების ფართობები 

შესაბამისად შეადგენს 3010 კმ2 და 283 კმ, ეს კოეფიციენტი დაბალია Qმესტია + 

Qმულხურა შემთხვევისათვის. საერთოდ კი მნიშვნელოვანია უფრო მაღალი 

კოეფიციენტები აბლაციის მეორე ნახევარში, ვიდრე პირველ ნახევარში. ეს შედეგია 

მყინვარებში აბლაციის პირველ ნახევარში ნადნობი წყლის დაგროვებისა და მისი 

გაცემისა მეორე ნახევარში. მსგავსი მაგალითები აღწერილია ლიოტერატურაში, რაც 

გამოხატავს მყინვარების ჰიდროლოგიურ ეფექტიანობას, კერძოდ მის ზრდას 

ჰაერის ტემპერატურის ზრდასთან ერთად აბლაციის პირველ ნახევარში და ასევე 

ზრდას აბლაციის მეორე ნახევარში დაგროვილი ნადნობი წყლის გაცემის გამო. 

 მიღებული გლაციოლოგიური ექსპედიციის მასალების ბაზაზე კიდევ 

შეიძლება ანალიზი და განზოგადოება. რომლებიდანაც აშკარად ვლინდება 

ლოკალური ფაქტორების გავლენის თავისებურებანი და გავლენის შედეგების 

დიდი სხვადასხვაობა. მათი გამოვლენა დღევანდელ პირობებში, როდესაც ადგილი 

აქვს გლობალურ დათბობას, მეტად აქტუალური საკიტხია.აბლაციის 

დამოკიდებულებას კი სხვადასხვა სახე აქვს. ძალიან მარტივი სწორხაზოვანი 

დამოკიდებულებებით გამოირჩევიან ახლო მდებარე მყინვარის ზედაპირული 
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ჩამონადენის დამოკიდებულებები. მათი კორელაციის კოეფიციენტი მაღალია (0,86-

0,92). სხვა შემთხვევებში მათ დამოკიდებულებას აქვს მარყუჟის ფორმა რაც 

გამოწვეულია სხვადასხვა მიზეზით. რაც გამოიხატება მაგ: ჯგუფი მყინვარების 

ზედაპირული ჩამონადენის დამოკიდებულება ამავე ჯგუფის ერთ-ერთი მყინვარის 

ზედაპირულ ჩამონადენთან, კერძოდ მრუდი. ამ შემთხვევაში ჯგუფური მყინვარის 

ჩამონადენი ივნის-ივლისში მაღალია, რაც გამოწვეულია მყინვარებისა და თოვლის 

საფარის ერთობლივი დნობით. ხოლო აგვისტო ოქტომბერში ჩამონადენი დაბალია, 

რაც გამოწვეულია მარტო მყინვარის დნობით. ანალოგიური სურათია 

მყინვარებიდან ჯამური ჩამონადენის ჩამკეტ ჰიდროლოგიურ საგუშაგოსთან 

ჩამონადენთან დამოკიდებუებისათვის, მაგრამ შებრუნებული სახით. კერძოდ 

ჯგუფური ჩამონადენი ივნის-ივლისში ნაკლებია ვიდრე აგვისტო ოქტომბერში. ეს 

აიხსნება იმით რომ ივლისის ბოლოს მდინარის აუზის დიდ ფართობზე თოვლის 

საფარი არ არის, მომდევნო თვეებში აგვისტო-ოქტომბერში მდინარეები იკვებებიან 

მყინვარული აუზების მყინვარებისა და თოვლის საფარის ნადნობი წყლით. ამასთან 

ბოლო თვეებში სექტემბერ-ოქტომბერში წყლის ხრჯები ინტენსიურად მცირდება 

ზამთრის ამინდის დადგომის გამო. უფრო რთული ფორმა აქვს მყინვარის 

ლეღზირსა და მყინვარ ჭანჭახის ჩამონადენის ურთიერთდამოკიდებულებას. ეს 

მყინვარები ერთმანეთისაგან შორ მანძილზე მდებარეობენ, პირდაპირი ხაზით 40კმ-

ის დაშორებით, სრულიად სხვადასხვა პირობებში იმყოფებიან და ამიტომ 

ჩამონადენის მსვლელობას სხვადასხვა აქვთ. კერძოდ ივნის-ივლისში ჩამონადენი 

იზრდება,  ხოლო აგვისტო-ოქტომბერში ჭანჭახის მყინვარის აუზის ჩამონადენს 

უმნიშვნელო შემცირებას აქვს ადგილი, მაშინ როდესაც მყინვარ ლეღზირის აუზის 

ჩამონადენი სწრაფად ეცემა.  
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თავი თავი თავი თავი IVIVIVIV    

4.1.    4.1.    4.1.    4.1.    წყალსაცავიანი წყალსაცავიანი წყალსაცავიანი წყალსაცავიანი ჰიდროელექტროსადგურების გავლენა გარემოზე ხუდონჰესის ჰიდროელექტროსადგურების გავლენა გარემოზე ხუდონჰესის ჰიდროელექტროსადგურების გავლენა გარემოზე ხუდონჰესის ჰიდროელექტროსადგურების გავლენა გარემოზე ხუდონჰესის 

მაგალითზემაგალითზემაგალითზემაგალითზე    

საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული რესურსებით მდიდარი ქვეყანაა. უკანასკნელი 

მონაცემების თანახმად მისი ტექნიკური პოტენციალი შეფასებულია 93,7 მლრდ.კვ/სთ 

წელიწადში, საიდანაც მხოლოდ 11%_ია ათვისებული, რაც ვერ უზრუნველყოფს ქვეყნის 

სათბობ ენერგეტიკული რესურსებზე მოთხოვნილების სრულ დაკმაყოფილებას. 

დღეისათვის ქვეყნის პოლიტიკის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას ქვეყნის 

ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება წარმოადგენს. განხილვის 

პროცესშია მთელი რიგი მცირე, საშუალო და დიდი ჰესის მშენებლობის პროექტები. უკვე 

ხორციელდება ან დამუშავების პროცესშია ენერგოგენერაციის და ელექტროგადამცემი სქემის 

რამდენიმე. მათ შორის ტრანსსასაზღვრო პროექტი. მსგავსი ტიპის პროექტების 

განხორციელება ხელს შეუწყობს ელექტროენერგიის იმპორტის შემცირებას და საქართველოს 

საშუალებას მისცემს გაზარდოს ექსპორტი მეზობელ ქვეყნებში.    

 ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ამჟამად ათვისებას 

ექვემდებარება ტექნიკურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით ეფექტური 

ჰიდროენერგორესურსები. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო მცირე მიწიანი ქვეყანაა 

და დიდი წყალსაცავების მქონე ჰესების მშენებლობა შეზღუდულია. სულ უფრო 

მიმზიდველია დერივაციული ტიპის მცირე და საშუალო სიმძლავრის ჰესების აგება, რმელთა 

გარემოზე ზემოქმედების ხარისხი გაცილებით ნაკლებია და მათი მშენებლობა 

ხორციელდება მოკლე ვადებში. აღსანიშნავია ჰესების მშენებლობის სოციალურ-

ეკონომიკური მნიშვნელობაც. ენერგოსისტემაში ახალი დამატებითი ენერგიის მიწოდება 

ხელს შეუწყობს რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებას, ადგილობრივი მოსახლეობის 

დასაქმებას და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.     

 პროექტის განხორციელება დაეხმარება რეგიონს არსებული სამუშაო ადგილების და 

ბიზნესის შენარჩუნებაში, რაც ხელს შეუწყობს დასაქმებულთა ცხოვრების პირობების 

გაუმჯობესებას. ამასთანავე ადგილობრივ ბიუჯეტში შევა თანხები სხვადასხვა მომსახურე 

ბიზნესიდან შემოსულ გადასახადების სახით.  
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4.4.4.4.2222.  .  .  .  ხუდონის ხუდონის ხუდონის ხუდონის     ჰიდროჰიდროჰიდროჰიდროელექტროსადგურის ელექტროსადგურის ელექტროსადგურის ელექტროსადგურის     მშენებლობა მშენებლობა მშენებლობა მშენებლობა ((((გარემოს შეფასება)გარემოს შეფასება)გარემოს შეფასება)გარემოს შეფასება)    

კომპანია  Trans Electrica Ltd - ს მიერ შემოთავაზებული პროექტი გულისხმობს 

კავკასიონის მთავარი ქედის სამხრეთ კალთაზე, მდინარე ენგურის ვიწრო ხეობაში, 702 მგვტ-

იანი ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის კომპლექსის მშენებლობას. ხუდონჰესის 

კაშხლისათვის შერჩეული უბანი მდ.ენგურის სათავიდან 113.7 კმ-ის მანძილზე მდებარეობს 

(ენგურჰესის არსებული თაღოვანი კაშხლის უბნიდან მდ.ენგურის ზედა წელში, კაშხლიდან 

32 კმ-ის დაშორებით და 4 კმ სამხრეთით სოფელ ხაიშიდან). საპროექტო ტერიტორია 

მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, ზემო სვანეთში, მესტიის მუნიციპალიტეტში, 

სოფ.ხაიშის ტერიტორიაზე, 405 კმ-ის დაშორებით თბილისიდან და 70 კმ-ის მანძილზე 

უახლოესი სარკინიგზო კვანძიდან ქ.ზუგდიდიდან.  

 ცხრილი 4.1 ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის კომპლექსის ძირითადი 

საპროექტო მონაცემები. 

მაჩვენებლის დახასიტებამაჩვენებლის დახასიტებამაჩვენებლის დახასიტებამაჩვენებლის დახასიტება    განზომილებაგანზომილებაგანზომილებაგანზომილება    რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა    

ზემო ბიეფის ნიშნული მ.ზ.დ. 700 

ქვემო ბიეფის ნიშნული მ.ზ.დ. 519,5 

რეგულირების სახეობა - სეზონური 

წყალშემკრების აუზის 

ფართობი 

კმ2 2,780 

წლიური ჩამონადენი 

(საშუალო მრავალწლიური) 

მლნ2 4110 

მახასიათებლები ხარჯები: 

საშუალო მრავალწლიური 

მაქსიმალური საანგარიშო 

0,01%  

მკ/წმ 

მკ/წმ 

130 

2,500 

ჰესის სქემა - კაშხ.დებ. 

კაშხლის ტიპი - თაღოვანი 

მასალა - ბეტონი 

კაშხლის სამშენებლო 

სიმაღლე 

მ 194 

თხემის სიგრძე მ 534,0 

კაშხლის ზედა ნაწილის 

სიგანე (თხემის დონეზე) 

მ 8,1 

კაშხლის ქვედა ნაწილის 

სიგანე (ყველაზე დაბალ 

წერტილში) 

მ 34,2 

წყალსაცავის მთლიანი 

მოცულობა 

მლნ/მ3 364,5 

წყალსაცავის სასარგებლო 

მოცულობა 

მლნ/მ3 233,0 

სარკის ზედაპირის ფართობი კმ2 5,2 
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ჰესის საანგარიშო წყლის 

ხარჯი 

მკ/წმ 510,0 

აგრეგატების რაოდენობა ც 3 

დადგმული სიმძლავრე მგვტ 702 

საშუალო წლიური 

გამომუშავება 

მლნ.კვტ/სთ. 1500.0 

დადგმული სიმძლავრის 

გამოყენების კოეფიციენტი 

- 0,25 

 

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის ამჟამინდელი საინჟინრო გადაწყვეტა 

შესრულებულია შვეიცარიული ერთობლივი საწარმო Colence Stucky JV -  ს მიერ. კომპანიის 

მიერ დეტალური საინჟინრო და ეკონომიკური კვლევებით მირებულ შედეგებზე 

დაყრდნობით შემუშავდა პროექტი, რომელიც გულისხმობს ხუდონის 

ჰიდროელექტროსადგურის კომპლექსის განთავსებას კავკასიონის ქედზე.  

 პროექტი ითვალისწინებს:  

ბეტონის თაღოვანი კაშხალი - 194 მ 

თაღოვანი კაშხლის თხემის სიგრძე - 534 მ 

მარცხენა ნაპირის წყალსაშვის სიგრძე - 168 მ 

დატბორილი ტერიტორიის ფართობი 528 ჰა  

მიწისქვეშა ნაგებობა - 99 მ X 23,6 მ X 49 მ სათავსი 

ფრენსისის ტიპის 3 ჰიდროტურბინა, თითოეული 234 მეგავატი სიმძლავრით 

წყალმიმღები და მიმყვანი გვირაბები 

სამი სადაწნეო შახტი და სამი გამყვანი არხი 

ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავება 1,500 მლნ.კვტ.სთ 

 

შვეიცარიული კომპანიის მიერ განხორციელებული ტექნიკური კვლევის შედეგად 

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურისთვის რეკომონდირებული იქნა 750 მეგავატის 

დადგმული სიმძლავრე 1,455 მეგავატის ტოლი ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავებით. 

ალტერნატიული ვარიანტების განხილვის სემდეგ, კაშხლის ფსკერზე არსებული 

გეოლოგიური რღვევის გათვალისწინებით, უპირატესობა თაღოვან-გრავიტაციულ კაშხალს 

მიენიჭა. წყალსაცავში წყლის მინიმალური დონე განისაზღვრა 515 მ-ით, ხოლო მაქსიმალური 

700 მ-ით, სადგურის ქვედა ბიეფის სიმაღლე დადგინდა 519.5 მ-ზე, ხოლო ზედა ბიეფისა 700 

მ-ზე. კაშხლის საძირკველი იქნება 501 მ-ის სიმაღლეზე, ხოლო თხემის სიგრძე 534 მ-ს 

შეადგენს. შემდგომი განხილვებმა და კვლევებმა დაადასტურეს, რომ, ზოგადად, საბჭოთა 
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ინჟინრების მიერ შემუშავებული თავდაპირველი კონცეფცია, რომლის მიხედვითაც დაიწყო 

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის 702 მეგავატის დადგმული სიმძლავრით მშენებლობა, 

საუკეტესო ვარიანტს წარმოადგენს. ოპტიმიზაცია და უკვე ჩატარებული სამუშაოების 

სრულად გამოყენება ეკონომიკურად გამართლებულია.  

 

4.4.4.4.3333. . . .     მშენებლობის პროცესიმშენებლობის პროცესიმშენებლობის პროცესიმშენებლობის პროცესი    

    

 მშენებლობის შეწყვეტის შემდეგ (1989წ) დამუშავდა ხუდონჰესის ნაგებობების 

კონსერვაცია-ლიკვიდაციის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა თაღოვანი კაშხლის ზედა 

და ქვედა ზღუდარების გახსნას. მდინარის ბუნებრივ კალაპოტში დაბრუნებასა და 

სამშენებლო გვირაბის გადაკეტვას, მიწისქვეშა გამონამუშევრების ლიკვიდაციას 

(დაბეტონებას) ან მათი შესასვლელი პორტალების დაგმანვას, სამშენებლო 

ინფრასტუქტურის დემონტაჟსა (მოწყობილობა-დანადგარების) და ადგილობრივი 

მმართველობისთვის გადაცემას (შენობები და ნაგებობები). აღნიშნული პროექტი არ 

განხორციელებულა.  სამშენებლო გვირაბსა და ზღუდარების იმ ნაწილების 

მდგომარეობა, რომელთა დათვალიერება ინსპექტირების პერიოდში მოხერხდა, შეფასდა 

დამაკმაყოფილებლად. 2006 წელს სამშენებლო გვირაბის გამოსასვლელი პორტალის 

მიდამოებში განვითარდა მეწყრული მოვლენები, რის შედეგადაც დაინგრა გამოსასვლელი 

პორტალის რკინაბეტონის კონსტრუქცია და საავტომობილო გზის მონაკვეთი. მოძრაობა 

ხაიშის მიმართულებით ამჟამად დროებითი ხიდის საშუალებით ხორციელდება.  

 ინსპექტირების დროს ზედა ზღუდარზე შეიმჩნეოდა მცირე ეროზია, რომლის 

გამოსწორება შესაძლებელი იყო. თუმცა 2011 წლის შემოდგომის წყალუხვობის პერიოდში 

წყლის ნაკადმა მნიშვნელოვნად დააზიანა (დაანგრია ) გვირაბის შესასვლელი და შეუძლებეი 

გახდა მისი შემდგომში ექსპლუატაცია. მშენებლობის შეწყვეტის მომენტისათვის 

თაღოვანი კაშხლის ქვაბულის მხოლოდ ნახევარი იყო დამუშავებული. მარჟვენა ნაპირზე 

სამუშაოები ზემოდან ქვემოთ მიმდინარეობდა, ხოლო მარცხენა ნაპირის ქვაბულის 

დამუშავება მარცხენა ნაპირის ბურჯის საძირკველიდან 550 მ ნიშნულიდან დაიწყო. 

სამუშაოების პროცესში ფერდობების გამოფიტვისაგან დასაცავად და მათი მდგრადობის 

უზრუნველსაყოფად ქვაბულის თითქმის მთელი ზედაპირი ტორკრეტით დაიფარა. ამდენად 

კლდოვანი საძირკველის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ქვაბულიდან კლდოვანი 

მასის მოხსნამ გამოიწვია საფუძვლის ქანების განტვირთვა და დრეკადობის მოდულის 

გარკვეული შემცირება, თუმცა ქვაბულის დამატებითი დამუშავებისა და კაშხლის ბეტონით 
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მისი მიტვირთვის შემდეგ იგი მოიმატებს და საპროექტოს გაუთანაბრდება. მარცხენა 

ნაპირზე არსებული კაშხლის უნაგირისა და სანაპირო ბურჯის ბეტონის მდგომარეობა 

დამაკმაყოფილებელია. ბურჯის ზედა წახნაგის გასწვრივ არსებული ჩაღრმავება 

(მდ.ლეხარის უძველესი კალაპოტი) წყლითაა შევსებული. 3 წყალმიმყვანი გვირაბი 

ნაწილობრივ გაყვანილი და დაბეტონებულია, დაახლოებით, 120 მ-ის სიგრძეზე სათავსს 

ზემოთ. ნაწილობრივ დამუშავებულია აგრეთვე 10X58 მ-ის ზომის საკეტების მიწისქვეშა 

სათავსიც. მთლიანადაა დაყვანილი დახრილი სატურბინე წყალსატარების სამივე ძაფი. 

მიწისქვეშა ელექტროსადგურის შენობა ნაწილობრივ დამუშავებულია. შენობის ზომებია 

111X23.6X49 მ (სიგრზე, სიგანე, სიმაღლე). მიწის სამუშაოების დასრულებულია, 

დაახლოებით, 530 მ-ის ნიშნულამდე. პროექტით, მისი ბუძე 502,50 მ ნიშნულამდე უნდა 

დამუშავდეს. მიწისქვეშა ელექტროსადგურის გამონამუშევრის შემოწმებამ აჩვენა რომ 

მიუხედავად იმისა, რომ 20 წლის განმავლობაში აქ არანაირი სამუშაო არ ჩატარებულა, იგი 

კარგ მდგომარეობაშია. მიწისქვეშა გამონამუშევრის ბოლომდე გასაყვანად და სამშენებლო 

სამუშაოების დასამთავრებლად არანაირი სერიოზული პრობლემა არ არსებობს.   

 მთლიანად გათხრილი და ნაწილობრივ დაბეტონებულია 3 წყალგამყვანი სადაწნეო 

გვირაბი. წყალგამყვანი გვირაბის დიამეტრი 8 მეტრია, მანძილი ღერძებს შორის - 19,5 მ. 

თითოეული გვირაბის სიგრძე 145 მ-ია. მათი დამუშავება მოხდა ელექტროსადგურის ქვემო 

ბიეფში გაყვანილი 1,800 - მეტრიანი გალერეიდან. გარდა 3 წყალგამყვანი გვირაბისა, მათ 

მომზადებულია 3 გამტანაბრებელი რეზერვუარისთვის საჭირო გამონამუშევარი. გარდა 

ძირითადი ნაგებობებისა, კაშხლის მშენებლობისათვის აუცილებელი გახდა მდ.ლეხარის 

გადაგდება ზემო ბიეფში და კაშხლის ქვემო ბიეფში დარჩენილ მის კანიონში ბეტონის 

საცობის მოწყობა. ლეხარის გადაგდების ნაგებობები შედგებოდა ბეტონის დაბალდაწნევიანი 

კაშხლისგან , უდაწნეო გვირაბისა და სწრაფმდენისაგან. სათავე ნაგებობები და გვირაბის 

შესასვლელი პორტალი დროთა განმავლობაში ღვარცოფული ნატანით დაიფარა, ხოლო 

სწრაფმდენის ბოლოში, ზუგდიდი-ხაიშის გზაზე არსებული ლითონკონსტრუქციებისაგან 

დამზადებული წყალსატარი გაიძარცვა. ამჟამად გადაგდების ნაგებობები არ 

ფუნქციონირებენ და მდ.ლეხარი კაშხლის მარცხენა ნაპირზე არსებულ ბეტონის ბლოკებზე 

გადაედინება.   თავდაპირველად პროექტით, თაღოვანი კაშხლის მშენებლობისათვის 

გათვალისწინებული იყო ენგურის ბეტონის ქარხნის გამოყენება. ბეტონის ხსნარის 

ხუდონჰესამდე ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად განხორციელდა არსებული გზის 

რეკონსტრუქცია-გაფართოება და ბეტონის საფრის მოწყობა. ხუდონჰესის მშენებლობის 
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დროს წარსულში შექმნილი ნებისმიერი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა გამოყენებული ან 

შეკეთებული იქნება მას შემდეგ, რაც შესაბამისი კონტრაქტორი შეაფასებს მათ 

მდგომარეობას. 

    

4.4.4.4.4444. . . . ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის ზემოქმედების არეალიხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის ზემოქმედების არეალიხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის ზემოქმედების არეალიხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის ზემოქმედების არეალი    

 

ხუდონჰესის თაღოვანი კაშხლის პროექტირებისას აუცილებელია ნაპრალოვანი 

ტექტონიკის სრული ანალიზის შედეგებისა და ფილტრაციული ნაკადების ზემოქმედების 

გათვალისწინება კლდოვანი მასივის წყალგამტარობის არაერთგვაროვნებისა და 

ანიზოტროპიის შემთხვევაში. კაშხლის აშენების შემთხვევაში ზედა ბიეფში წყლის დაწნევით 

შექმნილი დატვირთვის ძირითადი ნაწილი გადაეცემა ხეობის კალთებს (10მპა-მდე). 

ვინაიდან ამ არელის ამგებელი ქანებისათვის დამახასიათებელია ამა თუ იმ ხარისხით 

ნაპრალიანობა, აუცილებელია ქანების ნაპრალიანობის ხარისხის გათვალისწინება და 

ფერდობის მდგრადობის შესანარჩუნებელი შესაბამისი ღონისძიებების შემუშავება და 

განხორციელება.   კაშხლის კლდოვანი ფუძის დეფორმაციები შეიძლება განვითარდეს 

როგორც ვერტიკალურად, ასევე ჰორიზონტალურად. ამ პარამეტრის გათვლისათვის 

საჭიროა კლდოვანი ფუძის დეტალური ანაიზი სტრუქტურული ელემენტების გამოყოფით 

და გამოყოფილი ელემენტების სანდო დეფორმაციული მაჩვენებლების დადგენა. ეს უნდა 

გაკეთდეს იმ მიზნით, რომ შესაძლებელი გახდეს კაშხლის კლდოვანი ფუძის ჯდომადობის 

სიდიდის განსაზღვრა, რადგან აღნიშნული ნაგებობა ძირითადად დაეყრდნობა გამოუფიტავ, 

სხვადასხვა ხარისხით ნაპრალოვანი ქანების ჰორიზონტებს. აღნიშნული ჭაბურღილების 

გაყვანიდან გასულია 30 წელზე მეტი. ამ ხნის განმავლობაში საქართველოს ტერიტორიაზე 

რამდენჯერმე აღინიშნა სხვადასხვა სიმძლავრის მიწისძვრები, რაც არ გამორიცხავს კაშხლის 

ფუძის ამგებელი ქანების ნაპრალიანობის გაზრდას ტრანზიტული მიწისძვრების გავლენით. 

აღნიშნული ფაქტი გათვალისწინებული იქნება კაშხლის მშენებლობის პროცესში.   

  პროექტის თავდაპირველი კვლევები ჩატარდა 1970-იან წლებში საბჭოთა 

კონსულტანტის, მოსკოვის „ჰიდროპროექტის“ მიერ, რის შედეგადაც განისაზღვრა პროექტის 

საერთო გეგმა. პროექტირების მეორე ეტაპზე, ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების 

პროცესში, ორი საერთაშორისო კონსულტანტის ერთობლივმა საწარმომ Colenco & Stucky -მ 

შეისწავლა და შეადარა 34 ჭაბურღილიდან და ტესტირებებიდან მიღებული მონაცემები და 

გაანალიზა არსებული გეოლოგიური ინფორმაცია. ანალიზის შედეგად საპროექტო ჯგუფმა 

დაადგინა, რომ ხუდონჰესის მშენებლობის საწყისი პროექტის ძირითადი დებულებები 
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სამართლიანია და რომ, გეოლოგიური უსაფრთხოების ასპექტების გათვალისწინებით, 

შესაძლებელი არის მოცემულ ადგილზე 200მ სიმაღლის კაშხლის მშენებლობა. ამ ანალიზის 

ფარგლებში ასევე ნაჩვენები იქნება, რომ კაშხლის კვეთის სხვა ალტერნატივებიდან, 200მ -ის 

სიმაღლის კაშხლის მშენებლობა დასაშვებია მხოლოდ ხაიში ქვედა ბიეფის შემთხვევაში. სხვა 

ალტერნატიული უბნების გეოლოგიური პირობები არ იძლევა მაღალი კაშხლის 

მშენებლობის შესაძლებლობას.           

 ახალი გეოლოგიური კვლევების ამოცანები განსაზღვრულია „მსოფლიო ბანკის“ 

ექსპერტთა საბჭოს (PoE) - მეხუთე სხდომის მიერ გამოთქმული შენიშვნების 

გათვალისწინებით, რომლებიც საბოლოო დეტალური ანალიზის თაღოვანი კაშხლის 

მოდელირების მიზნით ითვალისწინებს შედარებით პირდაპირი მიდგომის გამოყენებას 

ქანის მასივის დეფორმაციულობისა და ძვრაზე სიმტკიცის პარამეტრების შეფასებისადმი.  

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საგანია ხუდონჰესისა და ზუგდიდი-ჯვარი-

მესტიის საავტომობილო გზის ახალი მონაკვეთის მშენებლობა და ექსპლუატაცია. ხუდონის 

ჰიდროელექტროსადგურის კომპლექსის მშენებლობა (კაშხლის აშენება, წყალსაცავის შექმნა, 

ინერტული მასალის კარიერების ადგილების შერჩევა, გზები გაყვანა, მოსახლეობის 

განსახლება და სხვა.) და ფუნქციონირება სხვადასხვა ხარისხით მოახდენს ზეგავლენას 

კომპლექსის განლაგების ადგილსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე გეოლოგიურ-

გეომორფოლოგიური, ჰიდროკლიმატური, ბიოლოგიური პროცესების განვითარებასა და 

მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებზე. პროექტთან დაკავშირებული 

სოციალური და გარემოსდაცვითი საკითხების ანალიზს მივყავართ იმ დასკვნამდე, რომ 

ხუდონჰესის კომპლექსის გავლენას დაქვემდებარებული ტერიტორიების არეალში მოხვდება 

მდ.ენგურის ორივე მხარეზე მდებარე ფერდობები საშუალოდ 500-1,200 მ-ის სიმაღლემდე, 

კაშხლის განლაგების ადგილიდან ხეობის აღმა, დაახლოებით 10-12 კმ-ის მანძილზე. ჰესის 

მშენებლობის არეალი წარმოადგენს ზემო სვანეთის ქვაბულის ყველაზე დაბალ ნაწილს. 

ქვაბულის სიგრძე მდ.ენგურის გასწვრივ, დაახლოებით, 114 კმ-ს უდრის, ხოლო 

მაქსიმალური სიგანეს -42-46 კმ-ს, იგი აღწევს მაღლივი კაშხლის განლაგების რაიონში. ზემო 

სვანეთის ქვაბული წარმოადგენს მდ.ენგურის წყალშემკრებ აუზს ხუდონჰესის პროექტის 

განლაგების ზემოთ.  

 აღნიშნულ არეალში შედის: 1) მდ.ენგურის ხეობის მარჯვენა მხარეზე მდებარე 

ლიხნის (2,361მ), სკორმეთისა (1,835მ) და უთურის (3,270მ) მთების სამხრეთის, სამხრეთ-

დასავლეთის და სამხრეთ-აღმოსავლეთის კალთები, რომლებზედაც განლაგებულია 
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სოფლების ლებურცხილის, იდლიანის, სკორმეთის, ტობარის, ლახანისა და ქვედა ქედანის 

საკარმიდამო ნაკვეთები, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები და ტყე-მდელოები. 2) 

მდ.ენგურის მარცხენა მხარეზე მდებარე სამეგრელოს (ეგრისის) ქედის ჩრდილო, ღრდილო-

დასავლეთი და სვანეთის ქედის უკიდურესი ჩრდილო დასავლეთი ნაწილის კალთები, 

სოფლების ნალხორვანის, ხაიშის, ქვედა წვირმინდის, ქვედა ვედის, სასოფლო - სამეურნეო 

სავარგულებით, ტყე-მდელოებითა და ტყის მასივებით.    3) ხუდონჰესის მშენებლობის 

შედეგად წყალსაცავით დატბორილი გზებისა და სოფ.ვედთან ორგანიზებული ინერტული 

მასალების კარიერის, მშენებარე მაღლივ კაშხლის უბანთან დამაკავშირებელი ახალი გზის 

მონაკვეთი.  ხუდონის მშენებლობა ნაწილობრივ ზემოქმედებას მოახდენს აგრეთვე 

მაღლივი კაშხლის ქვემოთ, დაახლოებით 3-4 კმ-ის მანძილზე მდ.ენგურის ხეობის ძირის 

გასწვრივ მდებარე ტერიტორიაზე, რომლებიც გამოყენებული იქნება სხვადასხვა 

დანიშნულების სამშენებლო ინფრასტრუქტურის განლაგების მიზნით. ხუდონჰესის 

წყალსაცავის ჯამური სიგრძე, დაახლოებით 14 კმ-ს შეადგენს. აქედან წყალსაცავის სიგრძე 

მდ.ენგურის გასწვრივ, დაახლოებით 9 კმ-ს უდრის. მდ.ნესკრის ხეობაში 3 კმ-ს ხოლო 

მდ.ხაიშურის ხეობაში 2 კმ-ს. წყალსაცავის მაქსიმალური სიგანე კაშხლიდან მდ.ენგურის 

ხეობაში 760 მ-ს უდრის, ნესკრის ხეობაში 830 მ-ს, ხოლო ხაიშურის ხეობაში 950 მ-ს.   

 კომპანია Trans Electrica Ltd - მ დაიქირავა კავკასიის გარემოსდაცვითი 

ორგანიზაციების ქსელი (CENN) ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების განსახორციალებლად. გზშ - ის პროცესში CENN - ის მრცეველი 

იყო კომპანია ERM - ის გერმანიის ოფისი. პროექტის განსახლების გეგმა შეადგინა მიწისა და 

უძრავი ქონების პროფესიონალთა ასოციაციამ (APLR), ხოლო პროექტთან დაკავშირებული 

უსაფრთხოებისა და რისკების შეფასება კომპანია  Trans Electrica Ltd მიერ შერჩეულმა 

სპეციალისტებმა.  

 

 

4.4.4.4.5555.   .   .   .   ექსტრემალური პირობები, სამოქმედო გეგმაექსტრემალური პირობები, სამოქმედო გეგმაექსტრემალური პირობები, სამოქმედო გეგმაექსტრემალური პირობები, სამოქმედო გეგმა    

 

 ხუდონჰესის კაშხლის შესაძლო დაზიანება, მისი შედეგებიდან გამომდინარე, 

პოტენციურად, რეგიონული კატასტროფის ტოლფასია. ამიტომ უკვე პროექტის სტადიაზე 

უნდა იყოს განხილული დესტრუქციული მოვლენების განვითარების ყველა შესაძლებელი 

სცენარი და დაგეგმილ იქნეს საჭირო ტექნიკური და საორგანიზაციო ღონისძიებების ნუსხა, 

რატა კაშხლის შესაძლო დაზიანების რისკი იყოს მინიმალური. რისკის შემცირების მიდგომა 
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გულისხმობს: 1) პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს მდ.ენგურის მაქსიმალური ხარჯის, 

ყველა ნაგებობაზე შესაძლო დატვირთვებსა და ზემოქმედებებს, მათი ყველაზე 

არახელსაყრელი კომბინაციების შემთხვევაშიც კი. ამასთან ერთად, მაღალი სტანდარტების 

გათვალისწინებით განხორციელებულ მშენებლობის პროცესს.  2) კაშხლის აღჭურვას 

ინსტრუმენტული მონიტორინგის სისტემით (MS) დამოკიდებული ექსპერტების მიერ 

უწყვეტი დაკვირვებების ჩატარების მიზნით. ექსპერტების მიერ შემუშავებული 

რეკომენდაციების გათვალისწინებას მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პერიოდებში.  3) 

ობიექტის ექსპლუატაციას უნდა ეწეოდეს კარგად მომზადებული პერსონალი, რომელიც 

პირნათლად და ზუსტად ასრულებს ტექნიკური ინსტრუმენტების მოთხოვნებს.  4) 

ობიექტზე უნდა არსებობდეს მოქმედების გეგმები არასაშტატო და საგანგებო სიტუაციების 

შემთხვევაში -wap (შეტყობინება, განგაში და ევაკუაცია, მოსახლეობის და 

ინფრასტრუქტურის დაცვის ღონისძიებები და ა.შ.).  5) ობიექტის შესაძლო დაზიანების 

შემთხვევაში საგანგებო სიტუაციის ზონა უნდა იყოს აღჭურვილი ადრეული შეტყობინების 

სისტემით (EAP). დადგინდა კაშხლის შესაძლო დანგრევის შემთხვევაში გარღვევის ტალღის 

პარამეტრები და დატბორვის ზონების რუკა ქვედა ბიეფში. ამ მონაცემების 

გათვალისწინებით დადგინა ნუსხა დატბორვის ზონაში მოხვედრილი 

ინფრასტრუქტურული ობიექტების, სამრეწველო საწარმოებებისა და სასოფლო-სამეურნეო 

მიწებისა, დაზუსტდა მოსახლეობის რაოდენობა და მათი ევაკუაციის მარშუტების 

უსაფრთხო ადგილებში. იმავე მონაცემების საფუძველზე დადგინდა ადგილები, სადაც უნდა 

განლაგდეს ადრეული შეტყობინების სისტემის (EWS) პუნქტები.     

 საერთაშორისო კლასიფიკაციით (საფრთხეების პოტენციალის მიხედვით), ხუდონის 

კაშხალი მიეკუთვნება მაღალი საფრთხის შემცველ პირველი კლასის ნაგებობას. ამის 

გათვალისწინებით, შემოთავაზებულია საგანგებო სიტუაციის სამოქმედო გეგმის (EAP) 

ხუთბიჯიანი სქემა. აღნიშნულის მიხედვით, პირველ ეტაპზე ხორციელდება ცდომილებათა 

აღმოჩენა. მეორე ბიჯით - საგანგებო სიტუაციის დონის განსაზღვრა . მესამე ეტაპი 

„შეტყობინება და კომუნიკაცია“.  მეოთხე ნაბიჯი მოიცავს გასათვალისწინებელი ქმედებების 

ნუსხას, ხოლო მეხუთე ეტაპზე ხორციელდება ქმედებების ნუსხა. დამუშავებულია 

შეტყობინებების ფორმები საგანგებო სიტუაციების ყველა დონისათვის და სათანადო 

პერსონალიების სიები.  
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4.6. 4.6. 4.6. 4.6. ჰესის დადებითი ჰესის დადებითი ჰესის დადებითი ჰესის დადებითი     და უარყოფითი მხარეები და უარყოფითი მხარეები და უარყოფითი მხარეები და უარყოფითი მხარეები     

დადებითი მხარეები: 

– ელექტო ენერგია. საქართველოს ნებისმიერი მდინარის დახასიათებისას შევხვდებით 

ფრაზას: „მდინარეს უდიდესი ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი გააჩნია“, ისმის 

კითხვა რად გვინდა ეს პოტენციალი თუ არ ავითვისეთ და არ გამოვიყენეთ? 

მდინარეების ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის ათვისება მნიშვნელოვნად 

შეუწყობს ხელს როგორც რეგიონის, ისე მთელი საქართველოს წინაშე მდგარი 

ენერგეტიკული პრობლემების გადაჭრას და რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური 

პირობების გაუმჯობესებას. მართალია ეს არ აისახება ელექტროენერგიის ტარიფებზე 

თუმცა დადებითად იმოქმედებს თითოეულ ოჯახზე და საერთოდ ქვეყნის 

ეკონომიკაზე. ვინაიდან ექსპლოატაციის შედეგად მიღებული მოგების გადასახადის 

სახით ქვეყნის ბიუჯეტში შევა თანხები, რომელიც შემდეგ ისევ მოსახლეობის 

საკეთილდღეოდ გაიხარჯება. 

– რეკრეაცია. წყალსაცავის შექმნას დადებითი ლანდშაფტურ ვიზუალური ეფექტი აქვს. 

ის ქმნის არაჩვეულებრივ გარემო პირობებს დასვენებისა და რელაქსაციისთვის. 

სწორედ ამიტომ აუცილებელია მისი სანაპირო ზოლი ათვისებულ იქნას 

სარეკრეაციოდ. შეიქმნას დაცული პლაჟები, რათა ადამიანებმა შეძლონ სიამოვნების 

მიღება და თვალწარმტაცი ხედებით ტკბობა. 

– ეკონომიკური ასპექტი. საქართველოში ბოლო პერიოდში სწრაფად იზრდება 

მოთხოვნილება ელექტრენერგიის შიდა მოხმარებაზე, ამასთან მსოფლიოში ენერგო-

დეფიციტის ზრდის გამო წამყვანი ქვეყნები შიდა დეფიციტის შევსებას ცდილობენ 

ენერგიის მეზობლებისაგან იმპორტის საშუალებით. ჰესების ექსპლოატაციაში 

გაშვების შემდეგ შესაძლებელი იქნება ქვეყნის ენერგოსისტემაში დამატებითი 

ელექტროენერგიის მიწოდება და როგორც შიდა მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება, 

ასევე ენერგიის იმპორტის გაზრდა. თითოეულ ადამიანს უნდა მიეწოდოს სწორი 

ინფორმაცია და მათ გააცნობიერონ, რომ ეს არ კეთდება ტარიფების დაწევისთვის, 

არამედ ეს მნიშნველოვანია ქვეყნისათვის და წინ გადაიდგმება ნაბიჯები ეკონომიკის 

აღმავლობისათვის. აღსანიშნავია ის ფაქტიც , რომ საშუალო სიმძლავრის რამოდენიმე 
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ჰესიც კი მოგვანიჭებს სრულ ენერგოდამოუკიდებლობას და სახელმწიფოს მიეცემა 

საშუალება შეამციროს იმპორტი და გაზარდოს ექსპორტი. 

– დასაქმება. მნიშნველოვანია და საყურადღებო ეტაპია ჰესის მშენებლობისა და 

ექსპლოატაციის პერიოდში არებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები სეგმენტის დასაქმება. 

დღევანდელი მიმდინარე პროექტების გათვალისწინებით ჰესის მშენებლობის 

პერიოდში დასაქმებულთა რაოდენობა 3000 ადამიანს შეადგენს, აქედან 70% 

ადგილობრივი კადრია. ეს რა თქმა უნდა დადებით გავლენას მოახდენს 

მოსახლეობაზე, როგორც სოციალურად, ისე ეკონომიკურად.  აღსანიშნავია, რომ 

პოტენციურად დასაქმებული მოსახლეობა ამ მხრივ მიესალმება 

ჰიდროელექტროსადგურის აშენებას. 

უარყოფითი მხარეები: 

– სეისმურობა. საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ პროექტი სეისმურად აქტიურ ზონაში 

მიმდინარეობს. ამიტომ პირველ რიგში უნდა მოხდეს სწორი გაანგარიშებები და 

რეალური შეფასებები. ზონა შეფასებულია 9 ბალით. კაშხლის საძირკველიც და სხვა 

მნიშვნელოვანი ნაგებობებიც სწორედ ამ ფაქტორების გათვალისწინებით უნდა 

დაპროექტდეს. 

–  მეწყერი და ეროზია. ნათელია, რომ წყალსაცავის მახლობლად საჭიროა გზების 

გაყვანა, რაც ართულებს ისედაც რთულ ეროზიულ პროცესებს. ამიტომ საჭიროა 

ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება. ასევე გზების გაყოლებაზე ბეტონის კედლების 

აშენება რაც ხელს შეუშლის ქანების ჩამოშლას. 

– მიკროკლიმატის ცვლილება. ცნობილი ფაქტია, რომ ატმოსფეროს აქვს უნარი 

შეეგუოს გარემოში მომხდარ ანთროპოგენურ ცვლილებებს და მოერგოს მათ 

გარკვეული დროის შემდეგ. ასევე მწვანეთა მოძრაობის კვლევებზე დაყრდნობით 

შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ მიკროკლიმატის ცვლილება ხდება მხოლოდ 

რამოდენიმე კმ-ს რადიუსში და მხოლოდ 1,5%-ით.  

– სოციალური ასპექტი. მთავარია მოსახლეობის ინფორმირება სწორად და სრულად. 

მათ არ აქვთ სრული ინფორმაცია თუ რა სარგებელს მოუტანს მათ კაშხალის 

მშენებლობა. ასევე აუცილებელია მათი დაკმაყოფილბა და უზრუნველყოფა 

საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილი კრიტერიუმბის მიხედვით. ასეთი 

მიდგომა ისედაც მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისადმი, მაზრდის მათ 
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დადებით დამოკიდებულებას კაშხლის მშენებლობის მიმართ. აგრეთვე 

აუცილებელია ეკონომიკური უფლებების შელახვის მინიმიზაცია. 

– ზემოქმედება ბიომრავალფეროვნებაზე. ბიომრავალფეროვნებაზე, დაცულ 

ტერიტორიებსა და ტყეებზე უარყოფითი ზემოქმედება უნდა შემცირდეს 

აბსოლუტურ მინიმუმამდე. ხოლო ისეთ შემთხვევაში, როდესაც გარემოზე 

ზემოქმედების თავიდან აცილება შეუძლებელია, ზარალის ანაზღაურება უნდა 

მოხდეს ეკო-კომპენსაციის მიხედვით. მცენარეთა დაცვისათვის აუცილებელია მათი 

თესლებით გამრავლება და გადატანა სხვა ადგილებში. ამასთან უნდა აღინიშნოს ის 

ფაქტიც, რომ დასატბორი ტერიტორიის 70% გამოუყენებელი ფართობია. თუმცა 

იტბორება ტყეები და ამ შემთხვევაში აუცილებელია გატარდეს ეკო-საკომპენსაციო 

ღონისძიებები.    

– იხტიოფაუნა. ამ შემთხვევაში საჭიროა წყლის დონეების მკაცრი კონტროლი და 

რეგულირება, თევზსავლების მოწყობა, თუმცა სამწუხაროდ ხუდონის კაშხლის 

სიმაღლე არ გვაძლევს ამის საშუალებას. 
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დასკვნადასკვნადასკვნადასკვნა    

მდ. ენგური   საქართველოსათვის უმნიშვნელოვანესი სამდინარო არტერიაა. მისი 

პოტენციური ჰიდროენერგეტიკული რესურსების მარაგი 12402 მილ. კილოვატია. ამ 

რესურსების რაციონალურად და ეფექტურად გამოყენებას დიდი მნიშვნელობა აქვს 

საქართველოს ეკონომიკისათვის, თანამედროვე მდგომარეობით ათვისებულია მხოლოდ 

აღნიშნული რესურსების მცირე ნაწილი. ძირითადად მდინარე  ენგური გამოყენებულია 

ელექტოენერგიის მისაღებად.  

 გაეროს კლიმატური ცვლილებების სამთავრობათაშორისო პანელის (IPCC, 2007 მე-4-ე 

შეფასებითი ანგარიში) და (IPCC, 2012 მე-5-ე შეფასებითი ანგარიში)  შესაბამისად ეჭვგარეშეა 

გლობალური დათბობის პროცესი, რასაც მოწმობს ჰაერისა და ოკეანის საშუალო 

ტემპერატურის მატება, ყინულის და თოვლის საფარის დნობის ინტენსიფიცირება და ზღვის 

საშუალო დონის აწევა (Climate Change 2007, 4th Assessment Report, Climate Change 2012, 5th 

Assessment Report).  მრავალმა ჰიდროლოგიურმა სისტემამ განიცადა მნიშვნელოვანი 

ცვლილებები, როგორც რეჟიმის (მაგალითად, გაზაფხულის წყალდიდობის ჩამონადენის 

ადრეული პიკები), ასევე თერმული სტრუქტურის და წყლის ხარისხის თვალსაზრისით. 

მონაცემების ანალიზი მეტყველებს, რომ მოიმატა თბილი ჰაერის მასების ტალღების 

სიხშირემ დედამიწის უმეტეს რეგიონებში, მოიმატა კატასტროფული ხასიათის ნალექების 

რაოდენობამ და მრავალჯერ აღინიშნა ზღვის დონის ექსტრემალურად მაღალი დონეები. 

ამ მხრივ გამონაკლის არც წარმოადგენს მდინარე ენგური.პროგნოსტული მოდელის 

შესაბამისად  მდინარე ენგურის  ჩამონადენი შეიცვლება მცირედით და ეს სეეხება 

ჩამონადენის შიგაწლიურ განაწილებას და არ მოახდენს მნიშვნელოვან ზეგავლენას 

მრავალწლიურ რყევაზე.   

საბჭოთა რესპუბლიკის სტატუსის პირობებში ამიერკავკასიის ქვეყნები ჩართული 

იქვნენ ერთიან ენერგეტიკულ სისტემაში.   თუმცა დღეს რეალობა მნიშვნელოვნად 

განსხვავებულია და საქართველოს ენერგეტიკული სექტორი ეფუძნება იზოლირებული 

პატარა ბაზრის მოთხოვნებს, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ეკონომიკის მხარდაჭერა და 

ენერგორესურსებზე ხელმისაწვდომობა, სისტემის საიმედო ფუნქციონირება,  საქაართველოს 

მაღალი ჰიდროენერგეტიკული რესურსების მიუხედავად ბოლო 25 წლის განმავლობაში 

მწყობრში არ ჩამდგარა არცერთი ჰიდროელეტროსადგური (გარდა ხადორის 

ჰიდრელექტროსადგურისა, 27 მგვტი), არად სწორედ ამ ბოლო 25 წლის განმავლობაში 

ელექტროენერგიის მოხმარებამ მოიმატა 40–50%–ით, აქედან გამომდინარე ძალზე 
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მნიშვნელოვანია მდინარე ენგურის ჰიდროენერგეტიკული რესურსების აათვისება და მასზე 

დაგეგმილი ხუდონის ელექტროსადგური მშენებლობა, ვინაიდან იგი შესაძლებლობას 

მოგვცემს    მნიშვნელოვნად გაიზარდოს ენერგეტიკულ ბალანსში ჰიდრორესურსებსი 

წვლილი და ენერგეტიკული უსაფრტხოებისათვის მინიმალურად იყოს დამოკიდებული 

გარეშე ფაქტორებზე.     
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ლიტერატურა:ლიტერატურა:ლიტერატურა:ლიტერატურა:    

1. კერესელიძე  დ, ტრაპაიძე ვ, ბრეგვაძე გ „ჰიდროლოგიური მახასიათებლების 

განსაზღვრის მეთოდები“ თბილისი, 2008  

2. კუტალაძე ნ.  „მოდელირება  და მრავალწლიური კლიმატური მახასიათებლები“  2013 

წელი 

3. სვანიძე გ – საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული რესურსების გამოყენება ჟურნალი 

ენერგია  #1 (3) – 1998წ. 

4. უკლება ნ. “საქართველოს სსრ წყლის რესურსების კომპლექსური გამოყენება სახალხო 

მეურნეობაში”, თბილისი, 1977, თსუ 

5.  საქართველოს პირველი ეროვნული შეტყობინება გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო 

კონვენციაზე, თბილისი 1999  წ 

6.  საქართველოს მეორე ეროვნული შეტყობინება კლიმატის ცვლილების ჩარჩო 

კონვენციისათვის, თბილისი, 2009 წ 

7. „ხუდონის ჰიდროელექტრო სადგურის გარემოზე ზემოქმედებსი შეფასება“ Trans 

Electrica Limited, 2013 წ 

8. გაეროს კლიმატური ცვლილებების სამთავრობათაშორისო პანელის (IPCC), მე–4–ე  
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