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ანოტაცია 

  მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ენერგეტიკული პოტენციალის 

ამაღლების და ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნების ერთ–ერთი მთავარი 

განმაპირობებელი ფაქტორი არატრადიციული, განახლებადი ენერგიის 

წყაროების გამოყენებაა. ეს ტენდეციები მკვეთრად აისახება მსოფლიოს 

მოწინავე ქვეყნების ენერგეტიკის განვითარების პროგრამებში, სადაც 

ნავარაუდებია 2020 წლისთვის, სრულ ენერგეტიკულ ბალანსში, განახლებადი 

წყაროების წილის 20 %–მდე გაზრდა. დედამიწაზე  მზე ენერგიის ამოუწურავი 

წყაროა. დღესდღეობით ტექნიკისა და ტექნოლოგიების განვითარების მზარდი 

ტემპები მზის ენერგიის უფრო ეფექტურად გამოყენების საშუალებას იძლევა, 

ვიდრე ეს წინა წლებში იყო შესაძლებელი. მზის ენერგო დანადგარების 

საშუალებით შესაძლებელია მზის ენერგიის ელექტროენერგიად გარდაქმნა და 

მისი გამოყენება, როგორც საყოფაცხოვრებო, ასევე სხვადასხვა ენერგეტიკული 

მიზნებისთვის. მართალია მზის ენერგიის გამოყენებას დიდი ხანია მიაქციეს 

ყურადღება, მაგრამ ნელ–ნელა უფრო აქტუალური ხდება, რადგან 

მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის სწრაფი აღმავლობა მოითხოვს 

ენერეგეტიკის ინტენსიურ განვითარებას. მზის ენერგიის გამოყენების 

აუცილებლობა იმაში მდგომარეობს, რომ იგი ამოუწურვადი ენერგიაა, მაშინ 

როდესაც ქვანახშირი, ნავთობი და გაზი არცთუ ისე ბევრია. 

      განახლებადი ენერგეტიკა საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა მზის 

გამოსხივებას უკავშირდება, სწორედ მზის რადიაციის ტექნიკური გამოყენების 

საკითხებს სწავლობს მეცნიერების ახალი დარგი ჰელიოტექნიკა. 

ჰელიოდანადგარების ეფექტურობას განაპირობებს მზის ნათების 

ხანგრძლივობა. საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობის გათვალისწინებით 

კი მზის ეფექტური და ხანგრძლივი გამოსხივება საკმაოდ მაღალია, შესაბამისად 

ჩვენს ქვეყანას მზის ენერგიის გამოყენების მნიშვნელოვანი პოტენციალი 

გააჩნია. 
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Abstract 

 One of the main end conditioning factors that maintains ecological condition 

and raises the energetic potential in many countries around the world is the usage of 

renewable energy source. These tendencies are clearly depicted in the energy 

development programs of leading countries in the world, where it is supposed that by 

2020 the share of renewable energy sources will be increased till 20% with full energy 

balance. The sun is the inexhaustible source of the energy on earth. Today, the rapid 

development of techniques end technologies gives opportunity for effective usage of 

solar energy then it was possible in previous years. Solar energy facilities can transform 

solar energy into electricity and can use them as for domestic, also for various energetic 

purposes. It is true, that usage of solar energy was under attention for a very long time, 

but slowly it becomes more active topic as rapid increase of industry and agriculture 

requires intensive development of energy. Necessity in usage of solar energy comes 

from the fact that it is inexhaustible energy, when coal, petroleum and gas is not so 

much. 

 By summarizing, the renewable energy is surely connected to solar radiation 

and exactly the issues for technical usage of solar radiation is studied by the new 

branch of sciences – Heio-technology (solar technology). The efficiency of Helio-

facilities are conditioned by duration of sunshine. Considering geographical condition 

of Georgia, effective and long radiation of sun is very high here and thus our country 

has significant potential of usage of solar energy. 
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შესავალი 

             საქართველოს ჰელიოენერგეტიკული პოტენციალი, უაღრესად 

მნიშვნელოვანი საკითხია დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე. 

საქართველოს განვითარების ერთერთი მნიშნველოვანი ფაქტორი მისი 

ენერგეტიკული უსაფრთხოებაა, რომელიც განისაზღვრება, როგორც 

მდგომარეობა რომლის დროსაც სახელმწიფოს, მის მოსახლეობას, საწარმოებს, 

ინფრასტქუქტურას და სხვა მომხმარებლებს ხელი მიუწვდებათ მათ მიერ 

მოთხოვნილ ენერგეტიკულ რესურსებზე, საკმარისი რაოდენობით და 

გონივრულ საბაზრო ფასებში.  „ენერგეტიკული უსაფრთხოება“ შეიძლება 

განიმარტოს, როგორც ხიფათს არარსებობა, ანუ მოსახლეობის და მთლიანად 

სახელმწიფოს დაცულობა ენერგიის და ენერგეტიკული რესურსების ყველა 

სახის დეფიციტის გაჩენის საფრთხეებისაგან, რომლებიც შეიძლება წრმოიქმნან 

ნეგატიური ბუნებრივი, ტექნოგენური, ანთროპოგენური, სოციალ–

ეკონომიკური, შიდა და გარე პოლიტიკური ფაქტორების ზეგავლენით. 

  დღევანდელ რეალობაში, საქართველო საკუთარი რესურსების სახით, 

მის მიერ მოხმარებული ენერგიის, მხოლოდ 32-35 %–ს აკონტროლებს, 

დანარჩენი 65-68% იმპორტირებული ენერგორესურსებია. რა თქმა უნდა ასეთი 

მწირი ენერგორესურსების ბაზის პატრონი ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოება, 

ძალზე მყიფეა ხოლო ენერგოდამოუკიდებლობაზე ლაპარაკიც ზედმეტია. 

  საქართველოს ენერგეტიკას ესაჭიროება რადიკალური გარდაქმნა, 

ქვეყანა უნდა განთავისუფლდეს მემკვიდრეობისაგან, ჩამოყალიბდეს საკუთარი 

ენერგეტიკული პოლიტიკა, რისთვისაც აუცლილებელია ენერგოსისტემა 

დამოკიდებული გახდეს საკუთარ, მათ შორის განახლებად ენერგორესურსებზე 

და მაქსიმალურად უნდა იყოს გამოყენებული ენერგოდაზოგვის და 

ენერგოეფქტიანობის პოტენციალი.  

  ის ფაქტი, რომ განახლებადი ენერგიის ერთერთი მნიშვნელოვანი 

შემადგენელი ნაწილი, სწორედ მზის ენერგია და ჰელიორესურსების 

გეგმაზომიერი ათვისებაა, განაპირობებს მზის ენერგიის გამოყენების სამ 

ძირითად მიმართულებას: 1. მზის ენერგიის პირაპირი გარდაქმნა ელქტრულ 

ენერგიად (ფოტოელექტროგარდამქნელები); 2. მზის ენერგიის სითბურ 
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ენერგიად გარდაქმნა (ცხელი წყლის მზის კოლექტორები);  3. მზის ენერგიის 

ელექტროენერგიად გარდაქმნა (თერმოდინამიური ციკლის საფუძველზე). 

  მიმაჩნია, რომ თემა საკმაოდ აქტუალურია, ვინაიდან ჩვენი ქვეყანა 

არაა მდიდარი ისეთი რესურსებით როგორიცაა ნავთობი და გაზი და 

შესაბამისად დამოკიდებულია იმპორტზე, ისეთი განახლებადი ენერგიების 

გამოყენება როგორიცაა მზის ენერგია და  ენერგეტიკაში ჰელიოენერგეტიკული 

რესურსების ათვისება, შეამცირებს სხვა ქვეყნებზე დამოკიდებულების 

ფაქტორს და შექმნის ენერგომიწოდების უსაფრთხოების გარანტიებს. 
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თავი 1.  მზის რადიაცია ატმოსფეროში 

1.1. მზის რადიაცია ატმოსფეროში, დედამიწის სხივური და 

სითბური  წონასწორობა 

 

 დედამიწის ზედაპირი მზისაგან განუწყვეტლივ იღებს ძალიან დიდი 

რაოდენობის ენერგიას. მზის სხივური ენერგიის ნაკადს, რომელიც დედამიწაზე 

დაცემისას სითბურ ენერგიად გარდაქიმნება მზის რადიაცია ეწოდება. 

მზე დედამიწაზე არსებული ყველა ენერგიის წყაროა, ამასთან მზის 

რადიაცია არის დედამიწის ატმოსფეროში მიმდინარე პროცესებისა და 

მოვლენების ძირითადი მიზეზი. იმის გამო, რომ მზე შედარებით ახლოს 

იმყოფება დედამიწასთან  (საშუალო მანძილი 150 მლნ კმ) და მისგან იღებს 

სითბოს, მასთან შედარებით უმნიშვნელოა ვარსკვლავებიდან, მიწის წიაღიდან 

და მთვარიდან მიღებული ენერგია. 

მზის რადიაციის ნაწილი არის ხილული სხივები, ამიტომ მზე 

დედამიწისთვის არის არა მარტო სითბოს, არამედ სინათლის წყაროც. 

             მზე აიროვანი სფეროა, რომლის ზედაპირის ტემპერატურა დაახლოებით  

62750C  ტოლია, ხოლო მის გულში 20 000 0000C აღწევს. მზე ენერგიას 

გამოასხივებს ელექტრომაგნიტური ტალღების სახით. მას გამოსხივებას ან 

რადიაციას უწოდებენ. მისი ნაწილი ხილული სხივებია, ნაწილი კი უხილავია 

(გამა-სხივები, რენტგენის,  ულტრაიისფერი, ინფრაწითელი სხივები და 

რადიოტალღები)  გარდა ამისა, მზე დედამიწას უგზავნის კოსმოსურ  სხივებს. 

მზის რადიაცია ვრცელდება ყველა მიმართულებით 

ელექტრომაგნიტური ტალღების სახით, რომლის სიჩქარე უახლოვდება 300 000 

კმ/წმ. მზე ატმოსფეროში გამოასხივებს, აგრეთვე, კორპუსკულარულ 

რადიაციას. ესაა ელექტრონებისა და პროტონების ნაკადი, რომლებიც 

ელექტრომუხტის მატარებელნი არიან, ისინიც სწრაფად მოძრაობენ, მაგრამ 

მათი სიჩქარე ჩამორჩება სინათლის სიჩქარეს. ამ სახის რადიაცია ჩვეულებრივ 

90 კმ ქვევით არ ჩამოდის. ყველა სხეული, რომლის ტემპერატურა აბსოლუტურ 
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ნულზე მეტია, გამოასხივებს სათბურ ენერგიას, მას ტემპერატურული რადიაცია 

ეწოდება. ასეთ რადიაციას დედამიწა იღებს მზისაგან. 

დედამიწაზე დაცემული მზის სხივური ენერგია გარდაიქმნება სითბოდ, 

რომელიც ათბობს მას. გამთბარი დედამიწა თვის მხრივ გამოასხივებს. 

გამოსხივებული ენერგიის რაოდენობა და ტალღის სიგრძე დამოკიდებულია 

სხეულის თვისებებზე და მის ტემპერატურაზე. რაც უფრო მაღალია 

ტემპერატურა, მით უფრო ნაკლებია ტალღის სიგრძე. იმის გამო, რომ მზის 

ტემპერატურა საკმაოდ მაღალია, იგი უმთავრესად მოკლეტალღიანი 

რადიაციის გზით გამოასხივებს კოლოსალურ ენერგიას, მაშინ, როდესაც 

საკმაოდ ცივი დედამიწის ზედაპირი, გრძელტალღიანი რადიაციის გზით 

უმნიშვნელო სითბოს გამოასხივებს. გამთბარი ატმოსფეროც, დედამიწის 

მსგავსად,  გრძელტალღიანი რადიაციის გზით გამოასხივებს. 

              მეტეოროლოგიაში არჩევენ მოკლეტალღიან და გრძელტალღან 

რადიაციას. მოკლეტალღიანი რადიაციის ტალღის სიგრძე 0,1 დან 4 

მიკრონამდე ( მკ - მეტრის მემილიონედი ნაწილი), გრძელტალღიანისა კი 4-დან 

100-120 მკ-მდე აღწევს. 

მზის რადიაციის 99% მოკლეტალღიან რადიაციაზე მოდის. იგი, 

ხილული სინათლის გარდა, შეიცავს მასთან ახლო მდებარე ულტრაიისფერ და 

ინფრაწითელ რადიაციას, რომელსაც გადასცემენ კოსმოსურ სივრცეს, ამით 

დედამიწის ზედაპირი და ატმოსფერო ცივდება. 

დაკვირვებამ ცხადყო, რომ დედამიწის საშუალო ტემპერატურა 

დაახლოებით 15 გრადუსია. ტემპერატურის მნიშვნელოვანი მერყეობის 

მიუხედავად, საუკუნეების მანძილზე ეს სიდიდე დიდად არ იცვლება. ეს იმაზე 

მეტყველებს, რომ დედამიწა და ატმოსფერო მზისაგან რამდენ ენერგიასაც 

იღებს, იმდენივესვე კარგავს, ე.ი დედამიწა იმყოფება სითბურ წონასწორობაში. 

დედამიწა სითბოს იღებს მზის ენერგიის შთანთქმის გზით და კარგავს 

საკუთარი გამოსხივებით. გრძელტალღიანი რადიაციის გაცემა უტოლდება 

კოსმოსურ სივრცეში რადიაციის დაბრუნებას, ე.ი დედამიწა იმყოფება სხივურ 

წონასწორობაში. 
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       მზის რადიაციის სპექტრი ძალიან რთული შემადგენელობისაა. 

პრაქტიკული თვალსაზრისით საინტერესოა სპექტრის ის ნაწილი, რომლის 

ტალღის სიგრძე მოთავსებულია 0,1-დან 100-120 მკ შორის, რადგან მზე, 

დედამიწა და ატმოსფერო ენერგიის ძირითად ნაწილს სწორედ ტალღების ამ 

ინტერვალში გამოასხივებენ. 

ტემპერატურულ რადიაციას, რომლის სიგრძე 0,01-დან 0,39 მკ- მდეა, 

ულტრაიისფერი ეწოდება და თვალით უხილავია. სპექტრის ულტრაიისფერ 

ნაწილს შთანთქავს ოზონი (ყველაზე მეტს), ნახშირორჟანგა გაზი, წყლის 

ორთქლი და მტვერი. 0,39-დან 0,76 მკ-მდე სიგრძის ტალღებში მოქცეულია 

ადამიანის თვალისთვის ხილული სხივები, რომელიც თავის მხრივ იყოფა შვიდ 

ფერად, 0,76 მკ-ზე მეტი სიგრძის რადიაცია - ინფრაწითელია, ესეც უხილავი 

სხივებია. 

 

ცხრ.1 სხვადასხვა ფერის სხივების შესაბამისი ტალღის სიგრძეები   

 

 

 

 

ფერი 

ტალღის 

სიგრძეთა 

ინტერვალი 

მკ-ში 

 

იისფერი 

ლურჯი 

ცისფერი 

მწვანე 

ყვითელი 

ნარინჯისფერი 

წითელი 

 

 

0,39-0,45 

0,45-0,48 

0,48-0,50 

0,50-0,57 

0,57-0,58 

0,58-0,62 

0,62-0,76 
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მზის სხივური ენერგიის 47% სპექტრის ხილულ ნაწილს ხვდება, 44% - 

ინფრაწითელს, ხოლო 9 % - ულტრაიისფერს. ეს უკანასკნელი ატმოსფეროს 

მაღალ ფენებში შთაინთქმება თითქმის მთლიანად ოზონის მიერ და დედამიწის 

ზედაპირამდე ვერ აღწევს. 

ატმოსფეროში მოსვლამდე მზის სხივურ სპექტრში ენერგიის 

განაწილებას ანგარიშობენ მიახლოებით დედამიწაზე წარმოებული 

დაკვირვების ინტერპოლაციით. ბოლო დროს მეტად საინტერესო მასალებია 

მიღებული დედამიწის ხელოვნური თანამგზავრებითა და მეტეოროლოგიური 

რაკეტებით ჩატარებული დაკვირვებებიდან. 

მზის მუდმივა. მზის რადიაცია ატმოსფეროში გავლისას მნიშვნელოვან 

ცვლილებას განიცდის, ისე, რომ დედამიწის ზედაპირზე ბევრად ნაკლები 

ენერგია ეცემა, ვიდრე ატმოსფეროს ზედა საზღვარზე. დადგენილია, რომ 

ატმოსფეროს ზედა საზღვარზე დაცემული ენერგიის მხოლოდ ნახევარი აღწევს 

დედამიწის ზედაპირს. ატმოსფეროს მაღალ ფენებში მზის ენერგიის 

მნიშვნელოვან ნაწილს შთანთქავს ოზონი, უფრო მეტი შთაინთქმება უფრო 

მკვრივ დაბალ ფენებში, რომელიც შეიცავს წყლის ორთქლს, მტვრის ნაწილაკებს 

და ღრუბლებს. 

ატმოსფეროს ზედა საზღვარზე მოსული ენერგია არ იცვლება, მუდმივია 

(მუდმივი იქნება, აგრეთვე, დედამიწაზე მოსული ენერგია ატმოსფეროს გარეშე), 

ამიტომ მას მზის მუდმივას უწოდებენ. ამრიგად, მზის მუდმივა სითბოს ის 

რაოდენობაა, რომელსაც ატმოსფეროს ზედა საზღვარზე (ან დედამიწაზე 

ატმოსფეროს გარეშე)  1სმ2  მზის სხივებისადმი პერპენდიკულარულად 

მიმართული ზედაპირი იღებს 1 წთ განმავლობაში, როცა მზის მუდმივას 

სიდიდე დამოკიდებულია მზის გამოსხივების უნარზე და დედამიწასა და მზეს 

შორის მანძილზე. 

საერთაშორისო შეთანხმების საფუძველზე მზის მუდმივა 1,98 კალ/სმ2 

წუთის ტოლია. რაკეტებით ჩატარებული გამოკვლევების შედეგად მიღებული 

მასალების საფუძველზე იგი 2,0 კალ/სმ2 წუთს ტოლი აღმოჩნდა. დედამიწის 

მზისაგან დაშორების ცვლილება იწვევს მზის მუდმივას წლიურ ცვლილებას. 

(ცხრილი 2). 
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ცხრ. 2  მზის მუდმივას წლიური ცლილება (კკალ/სმ2 წუთში)  

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 

2.05 2.03 2.02 1.98 1.95 1.93 1.91 1.92 1.95 1.98 2.0 2.02 

 

ატმოსფეროს ზედა საზღვარზე თითოეულ კვადრატულ კილომეტრზე 

პერპენდიკულარულ ზედაპირზე დაცემული ენერგია რამდენიმე ათასი 

ელექტრო სადგურის სიმძლავრის ტოლფასია. მზე იმდენ ენერგიას 

გამოასხივებს, რომელიც საკმარისია ოკეანეებში და ზღვებში არსებული წყალი 

1,5 წამში აადუღოს. 

გამოანგარიშებულია, რომ 1 კმ2 დედამიწის ზედაპირი წლის 

განმავლობაში იღებს 2,61.1015 კალორიას. ასეთი ენერგია რომ მივიღოთ, საჭიროა 

დავწვათ 400 ათასი ტონა ქვანახშირი. დედამიწას 1,5 დღის განმავლობაში მზე 

იმდენ ენერგიას აძლევს, რამდენსაც მთელი მსოფლიოს ელექტროსადგურები 

იძლევიან მთელი წლის განმავლობაში. 

მიუხედავად იმისა, რომ მზე კოლოსალურ ენერგიას ხარჯავს, როგორც 

ჩანს, არ მცირდება. ეს იმითაა გამოწვეული, რომ მზის სიღრმეში მიმდინარე 

რთული ბირთვული რეაქციების დროს გამოყოფილი ენერგიით ანაზღაურდება 

მზის ზედაპირის მიერ დაკარგული სითბო. 
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1.2.  პირდაპირი რადიაცია, მზის რადიაციის შესუსტება 

ატმოსფეროში 

 

დედამიწის ზედაპირზე უშუალოდ მზიდან მიღებულ ენერგიას მზის 

პირდაპირი რადიაცია ეწოდება (არცთუ იშვიათად მას მზის რადიაციას 

უწოდებენ). დედამიწიდან მზემდე მანძილი საკმაოდ დიდია, ამიტომ სხივები 

დედამიწის ზედაპირზე ნებისმიერ წერტილში პარალელური სხივების კონის 

სახით ეცემა. 

მზისგან მიღებული ენერგია ხასიათდება ინტენსივობით (I’), რომელიც 

კალორიებში იზომება ( კალორია არის სითბოს ის რაოდენობა, რომელიც 

საჭიროა 1 გრ წყლის ერთი გრადუსით გასათბობად. 1000  კალორია შეაგენს  

კილოგრამკალორიას.  და აღინიშნება - კალ და კკალ.  1კკალ = 41,9 მჯო/მ2 )  

ინტენსივობა სითბოს ის რაოდენობაა, რომელიც მოდის 1 წუთის განმავლობაში 

1 სმ2 მზის სხივებისადმი პერპენდიკულარულად მიმართული შავი ზედაპირი 

და მასზე დაცემულ მზის ენერგიას მთლიანად შთანთქავს. 

 სხივებისადმი პერპენდიკულარული ზედაპირი მეტ ენერგიას მიიღებს, 

ვიდრე ჰორიზონტალური. ეს სიდიდე დამოკიდებულია ჰორიზონტალურ 

ზედაპირზე მზის სხივების დაცემის კუთხის სიდიდეზე.  

იმისათვის, რომ განვსაზღვროთ 1 სმ2 ჰორიზონტალური ზედაპირის მიერ 

1 წუთის განმავლობაში მიღებული სითბოს რაოდენობა, საჭიროა ვისარგებლოთ 

შემდეგი ფორმულით: I = I1 sin h. 

I არის 1 სმ2 ჰორიზონტალური ზედაპირის (S’) მიერ 1 წუთის 

განმავლობაში მიღებული სითბოს რაოდენობა, I’ – 1 სმ2 პერპენდიკულარული 

ზედაპირის მიერ (S) 1 წუთის განმავლობაში მიღებული სითბო, h  - მზის 

სიმაღლე ჰორიზონტიდან. 

            მზის სხივების მიერ ჰორიზონტალურ ზედაპირთან შექმნილი კუთხის 

ცვალებადობასთან ერთად იცვლება მზის რადიაციის ინტენსივობაც. რაც უფრო 

მეტია მზის სხივების დაცემის კუთხე, მით მეტია ზედაპირის მიერ მიღებული 

სითბო. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჰორიზონტალური ზედაპირი ყოველთვის 
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ნაკლებ ენერგიას იღებს პერპენდიკულარულ ზედაპირთან შედარებით, ისეთი 

შემთხვევის გარდა, როდესაც მზე ზინიტში იმყოფება, ე.ი h = 900 . ამ დროს 

ჰორიზონტალური ზედაპირი მზის სხივებისათვის იქნება 

პერპენდიკულარულის მსგავსი. ისე, რომ ჰორიზონტალური ზედაპირი მიიღებს 

მაქსიმალურ ენერგიას. 

ჰორიზონტალურ ზედაპირზე მზის ენერგიის დაცემას ინსოლაციას 

უწოდებენ. ინსოლაცია დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე: მზის 

მუდმივაზე, დედამიწიდან მზემდე მანძილზე, დედამიწის ღერძის დახრის 

კუთხეზე, აგრეთვე, ატმოსფეროს მიერ შთანთქმულ და არეკვლილ რადიაციაზე. 

მზის სიმაღლის გარდა, რადიაციის ინტენსივობა დამოკიდებულია: 

ჰაერის გამჭვირვალობაზე, ზღვის დონიდან ადგილის სიმაღლეზე და 

ღრუბლიანობაზე. გამჭვირვალობა და ღრუბლიანობა ამცირებს მას, ხოლო 

ზღვის დონიდან სიმაღლე - ზრდის.    

      მზის რადიაცია ატმოსფეროში გავლის დროს რიგ არსებით ცვლილებებს 

განიცდის. იგი ნაწილობრივ შთაინთქმება და გაიბნევა, ნაწილი აირეკვლება 

ღრუბლებისა და მყარი ნაწილაკების მიერ. 

ატმოსფეროში მზის რადიაციის შთანთქმა შერჩევითა, აქ არსებული 

გაზები და აეროზოლები სხვადასხვა სიგრძის ტალღებს სხვადასხვა 

რაოდენობით შთანთქავენ. მაგალითად, აზოტი და ჟანგბადი უმთავრესად 

შთანთქავენ ულტრაიისფერ სხივებს, რომელთა ტალღის სიგრძე უმნიშვნელოა. 

ჟანგბადი მცირე ხილულ სხივებსაც შთანთქავს. საერთო ჯამში ატმოსფეროში 

შემავალი ძირითადი გაზები იმდენად მცირე ენერგიას შთანთქავენ, რომ მზის 

რადიაციის ინტენსივობაზე გავლენას ახდენენ. 

საკამოდ მაღალი შთანთქმის უნარი აქვს ოზონს (O3).   მიუხედავად იმისა, 

რომ ოზონი ატმოსფეროში მცირეა, იგი იმდენ ენერგიას შთანთქავს, რომ მზის 

მუდმივა რამდენიმე პროცენტით მცირდება. ოზონი, უმთავრესად, შთანთქავს 

ულტრაიისფერ სხივებს, რომელთა ტალღის სიგრძე 0,29 მკ-ზე ნაკლებია. 

ნახშირორჟანგი(CO2) მართალია, დიდი რაოდენობით შთანთქავს 

ინფრაწითელ სხივებს, ვანაიდან მისი რაოდენობა საერთოდ მცირეა, მის მიერ 
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შთანთქმული ენერგიაც უმნიშვნელოა და შეიძლება მხედველობაში არ 

მივიღოთ. 

ატმოსფეროში რადიაციის ძირითადი მშთანთქმელი არის წყლის 

ორთქლი. ის განსაკუთრებით კარგად შთანთქავს ინფრაწითელ, ე.ი. გრძელი 

ტალღის მქონე სხივებს. იმის გამო, რომ მზის რადიაცია მოკლეტალღიანია, 

ატმოსფეროში კი, როგორც დავინახეთ, უმთავრესად, გრძელტალღიანი სხივები 

შთაინთქმება, ამიტომ მზის სხივებისაგან უშუალოდ ატმოსფერული ჰაერის 

გათბობა უმნიშვნელოა. ჰაერი თბება გამთბარი ნიადაგის ზედაპირიდან 

გამოსხივებული ენერგიით. 

ატმოსფეროში საშუალოდ მზის რადიაციის 15-20% შთაინთქმება. ეს 

სიდიდე იცვლება ადგილისა და დროის მიხედვით და დამოკიდებულია 

ძირითადად ჰაერში მყოფ აეროზოლებზე და მზის სიმაღლეზე ჰორიზონტიდან. 

ატმოსფეროში გავლისას პირდაპირი რადიაცია სუსტდება არა მარტო 

მზის ენერგიის შთანთქმის, არამედ გაბნევის გამო რაც უფრო მნიშვნელოვანია. 

ჰაერში მყოფი უწვრილესი ნაწილაკები: წყლის წვეთები, ყინულის კრისტალები, 

მყარი ნაწილაკები და აგრეთვე ჰაერის მოლეკულები მზის სხივებს განაბნევენ 

ყველა მიმართულებით. გაბნევის სიდიდე დამოკიდებულია აეროზოლების 

რაოდენობაზე და ატმოსფეროს სისქეზე, ე.ი. იმ გზაზე, რომელსაც გადის 

სხივები ატმოსფეროში. 

გაბნეულ რადიაციაზე მოდის ატმოსფეროს ზედა საზღვარზე დაცემული 

მზის ენერგიის დაახლოებით 25 %. გაბნეული რადიაციის მნიშვნელოვანი 

ნაწილი დედამიწაზე ეცემა, ნაწილი გადის კოსმოსურ სივრცეში. უმთავრესად 

გაიბნევა მოკლეტალღიანი რადიაცია. კერძოდ, მტრედისფერი, ლურჯი, 

იისფერი. მათი გაბნევის შედეგია ცის ფერი, ამიტომ ციდან მიღებული სინათლე 

მდიდარია მოკლეტალღიანი სხივებით. 

გაბნეული სხივების ინტენსივობა დამოკიდებულია გამბნევი ნაწილაკის 

სიდიდეზე და სხივების სიგრძეზე. დადგენილია, რომ რაც უფრო მცირეა 

გამბნევი ნაწილაკის ზომის ზრდასთან ერთად იზრდება მათ მიერ 

გრძელტალღიანი სხივების გაბნევა (წითელი, ნარინჯისფერი,). იმ შემთხვევაში, 

როცა ჰაერში იმყოფება მეტად მსხვილი ნაწილაკები, რომელთა სიდიდე 
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აღემატება დაცემული სხივების ტალღის სიგრძეს, მაშინ გაბნევა არ არის 

დამოკიდებული ტალღის სიგრძეზე. მაგალითად, წყლის წვეთებისა და 

ყინულის კრისტალების მიერ გაბნევა მოხდება ერთნაირი ინტენსივობით 

სპექტრის ყველა სხივისთვის. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ატმოსფეროში რადიაციის შესუსტების ერთ-

ერთი მთავარი მიზეზია მზის სიმაღლე ჰორიზონტიდან. ამის გამო 

ატმოსფეროში სხივების გავლის გზა სხვადასხვაა 

ჰორიზონტიდან მზის სიმაღლის ზრდასთან ერთად მზის სხივების მიერ 

გავლილი მანძილი ატმოსფეროში  მოკლდება, მცირდება გავლილი 

ატმოსფეროს მასაც, რომელშიც მზის სხივები გადის. ამის გამო მზის სხივების 

გაბნევა და შთანმთქმა ატმოსფეროში მცირდება, ხოლო დედამიწაზე დაცემული 

ენერგია იზრდება. ატმოსფეროში მზის სხივების გზა ყველაზე მოკლეა მაშინ, 

როცა მზე ზენიტში იმყოფება (900), მზის სხივები დედამიწაზე ეცემა შვეულად.  

     ატმოსფეროს მასა სწრაფად მატულობს მაშინ, როცა მზე ჰორიზონტთან 

ახლოს იმყოფება. რაც უფრო მცირეა მზის სიმაღლე, მით უფრო მეტი 

მშთანთქმელი და გამბნევი ნაწილაკები ხვდება მზის სხივებს თვის გზაზე, 

ამიტომ მზის ენერგიის ნაკლები რაოდენობა ეცემა დედამიწაზე.  

ატმოსფეროში მზის რადიაციის შესუსტება-გაბნევისა და შთანთქმის 

შედეგი შეიძლება გამოისახოს ბუგერის ფორმულით: 

S = S0Pm 

სადაც S  რადიაციის ინტენსივობაა დედამიწის ზედაპირზე, S0 - მზის 

რადიაციის ინტენსივობა ატმოსფეროს ზედა საზღვარზე (მზის მუდმივა),   P - 

გამჭვირვალობის კოეფიციენტი, m - ატმოსფეროს მასის სიდიდე.  

       ჰაერის სისუფთვის დასახასიათებლად იხმარება გამჭვირვალობის 

კოეფიციენტი და სიმღვრივის ფაქტორი. ატმოსფერო გამჭვირვალეა, მაგრამ 

ყოველთვის ერთნაირად არ არის გამჭვირვალე, მაგალითად თბილისის 

ახლომდებარე მთები შეიძლება ვერ დავინახოთ, ან ბუნდოვნად დავინახოთ. ამ 

ბუნდოვნებას ქმნის ჩვენ თვალსა და მთებს შორის გაწოლილი წყლის 

ორთქლით სავსე ჰაერი,  მას აეროზოლებიც ემატება. ისე, რომ გამჭვირვალობა 
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ცვალებადი სიდიდეა და დამოკიდებულია რიგ ფაქტორებზე, ამათგან ყველაზე 

მნიშვნელოვანია: ტემპერატურა, ტენიანობა და მტვრის ნაწილაკები. 

ტენიანობის მატება გამჭვირვალობის კოეფიციენტის შემცირებას იწვევს, 

შემცირება კი პირიქით -  მატებას. ტენიანობა ზამთარში მცირეა, ამიტომ 

გამჭვირვალობა უკეთესია. ზაფხულში პირიქით, ტენიანობა იზრდება, ამასთან, 

გამჭვირვალობა კლებულობს. მაგალითად  კალიტინის მონაცემებით, 

პავლოვსკში (პეტერბურგის მახლობლად) გამჭვირვალობის კოეფიციენტი 

ივლისში ტოლია 0,76, ხოლო დეკემბერში - 0,81. შემჩნეულია, რომ არქტიკული 

ჰაერი უფრო სუფთაა, ვიდრე ტროპიკული. 

გამჭვირვალობის კოეფიციენტის სიდიდე დამოკიდებულია, აგრეთვე 

ჰაერში  აეროზოლების რაოდენობაზე. უკანასკნელი ძალიან ამცირებს 

ატმოსფეროს გამჭვირვალობას. გამჭვირვალობა შესამჩნევად მცირდება 

ვულკანური ამოფრქვევების  და ტყის ხანძრების დროს. 

ზღვის დონიდან ადგილის სიმაღლის მატებასთან ერთად 

გამჭვირვალობის კოეფიციენტი იზრდება. 

წარმოვიდგინოთ სინათლის სხივი, რომელიც გარკვეული ინტენსივობით 

შემოიჭრება დედამიწის ატმოსფეროში. დედამიწამდე სხივის მხოლოდ 

გარკვეული ნაწილი მიაღწევს, რადგან, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სხივი 

გზადაგზა სუსტდება. დედამიწამდე მოღწეულ სხივთა ინტენსივობის 

შეფარდებას იმ ინტენსივობასთნ, რაც სხივებს ატმოსფეროში შემოჭრამდე 

ჰქონდათ, ატმოსფეროს გამჭვირვალობის კოეფიციენტი ეწოდება. 

ჰაერის გამჭვირვალობის კოეფიციენტი მზის ცალკეული სხივებისთვის 

სხვადასხვაა. უიდიდესია გრძელტალღიანი, უმცირესი - მოკლეტალღიანი 

სხივებისთვის. უკანასკნელი, მნიშვნელოვნი გაბნევის გამო, ჰაერში დაიკარგება, 

განსაკუთრებით მაშინ, როცა სხივები მეტ მანძილს გაივლის ატმოსფეროში.  

მოწმენდილი ცის დროს ეს კოეფიციენტი 0,8 უდრის, ე.ი. დედამიწამდე 

მიაღწევს სხივების ინტენსივობის მხოლოდ 80%, რომელიც  შთაინთქმება, 

გაიბნევა ან აირეკვლება ატმოსფეროში. 

გამჭვირვალობის კოეფიციენტის გაზომვა რთულია. ამ მახასიათებლებზე 

წარმოდგენის მისაღებად სხვა სიდიდეს ზომავენ თვალით, წინასწარ შერჩეული 
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ობიექტების მიხედვით. მანძილი დამკვირვებელსა და ამ ობიექტს შორის 

წინასწარ იციან. უკანასკნელ ხანს ამ მიზნისათვის იყნებენ ფოტომეტრულ 

ხელსაწყოებს. არქტიკულ ჰაერში ხილვადობა რამდენიმე კოლომეტრი შეიძლება 

იყოს, ნისლიანი და ქარბუქის დროს - რამდენიმე მეტრი. 

 T – სიმღვრივის ფაქტორი არის მზის რადიაციის შესუსტების 

მახასიათებელი, რომელიც გვიჩვენებს იდეალური და რეალური 

ატმოსფეროსათვის შესუსტების კოეფიციენტის შეფარდებას. 

 გაბნეული რადიაცია. ცა ლურჯია, ამის მიზეზების გაგებას უძველეს 

დროშივე ცდილობდნენ, მაგრამ მოვლენის ახსნა მხოლოდ XIX საუკუნის 

დასასრულს იქნა შესაძლებელი. 

 ცის სილურჯის მიზეზია ჰაერში მყოფი ნაწილაკების მიერ მზის სხივების 

გაბნევა. მზის სხივები თავისთავად თეთრია, მაგრამ შეიძლება დაიშალოს 

სხვადასხვა ფერად. ყველა ფერის სხივი ერთნაირად არ იშლება, ყველაზე მეტად 

გაიბნევა იისფერი, ლურჯი.  ამიტომაა ცა ლურჯი. როდესაც ატმოსფეროში 

დიდი რაოდენობით არის მსხვილი ნაწილაკები (მაგ. ღრუბლიბლიანობის 

დროს), მაშინ ყველა ფერი ერთნაირად გაიბნევა და ცა ლურჯი  აღარ იქნება, 

არამედ მოთეთრო ან რუხი. ასე ხდება იმ შემთხვევაშიც, როცა მზე 

ჰორიზონტთან ახლოს არის.    მთაში  ცა უფრო ლურჯი ფერისაა, რაც იმის 

მაჩვენებელია, რომ მზის სხივები მოკლე გზას გადიან, რადგან, ჯერ ერთი, 

აეროზოლები ცოტაა, მეორეც - სიმაღლეზე ასვლისას საერთოდ მცირდება მათი 

რაოდენობა. 

 გაბნეული რადიაციის შედეგია დღის სინათლე, გაბნევა რომ არ იყოს, 

სინათლე მხოლოდ იქ იქნებოდა, სადაც სხივები დაეცემოდა ან იქ, სადაც 

არეკვლილი სხივები მიაღწევდა. ჩრდილში სიბნელე გვქენებოდა ყოველთვის. 

 გაბნეული სხივების შედეგია ისიც, რომ მზის ჩასვლისთანავე არ 

ბნელდება, ხოლო მზის ამოსვლის წინ როდესაც  მზე ჯერ არ გამოჩენილა, 

მაგრამ ნათდება. ,  რომელი სხივები უფრო მეტად გაიბნევა, ცა შესაბამის  

შეფერილობას მიიღებს - წითელს და ა.შ. 

 ატმოსფეროში გასვლისას მზის სხივები, მნიშვნელოვან ცვლილებას 

განიცდიან, ამიტომ მისი მხოლოდ 43% ეცემა დედამიწის ზედაპირზე, რომლის 
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გარკვეული ნაწილი შთაინთქმება, გადაიქცევა სითბურ ენერგიად და დედამიწა 

თბება,ხოლო ნაწილი აირეკვლება და ატმოსფეროს უბრუნდება. ატმოსფეროს 

მიერ გაბნეული რადიაციის ნაწილიც ეცემა დედამიწაზე. აქედან მნიშვნელოვან 

წილს შთანთქავს დედამიწა, მცირეს - აირეკლავს. გაბნეული რადიაციის დიდი 

ნაწილი მიდის კოსმოსურ სივრცეში. 

 ამრიგად, დედამიწა მზის სხივურ ენერგიას იღებს პირდაპირი და 

გაბნეული რადიაციის გზით. 

 მზის პირდაპირი რადიაციის ინტენსივობა დამოკიდებულია 

ჰორიზონტიდან მზის სიმაღლეზე, ჰაერის გამჭვირვალობაზე, 

მოღრუბლულობაზე და ზღვის დონიდან ადგილის სიმაღლეზე, ამიტომ დღის 

განმავლობაში მზის რადიაცია პირველად სწრაფად იზრდება, შემდეგ იზრდება 

მზის ამოსვლიდან შუადღემდე, შემდეგ კი ჯერ ნელა, შემდეგ სწრაფად 

მცირდება, ისე რომ მრუდის მოყვანილობა საშუალო სიდიდეების მიხედვით 

სიმეტრიული იქნება. ცალკეულ შემთხვევებში კი დაკბილული, რადგან დღის 

განმავლობაში ატმოსფეროს გამჭვირვალობა იცვლება.  

 ზღვის დონიდან ადგილის სიმაღლის მატებასთან ერთად იზრდება 

პირდაპირი რადიაციის ინტენსივობა, რადგან მცირდება ატმოსფეროს მასა, 

ამასთან ერთად, იზრდება გამჭვირვალობა მტვრის ნაწილაკებისა და წყლის 

ორთქლის შემცირების ხარჯზე. მთებში რადიაციის ინტენსივობა აღემატება 1,7 

კალ/სმ2 წუთში. მაგალითად თბილისში პირდაპირი რადიაციის მაქსიმალური 

ინტენსივობა - 1,58, ხოლო მაღალმთიან ყზაბეგში 1,71 კალ/სმ2 წუთის ტოლია. 

 პირდაპირი რადიაციის მინიმალური სიდიდე ზომიერ განედებში 

დეკემბერშია, როცა მზის სიმაღლე ჰორიზონტიდან ყველაზე დაბალია, ხოლო 

მაქსიმალური სიდიდე ზაფხულში კი არ არის, არამედ გაზაფხულზეა, ვინაიდან  

ზაფხულში აეროზოლების რაოდენობა იზრდება. იზრდება, აგრეთვე, წყლის 

ორთქლის შემცვლელობაც ჰაერში, რაც რამდენადმე ამცირებს რადიაციის 

ინტენსივობას. პირდაპირი რადიაციის ინტენსივობა ტერიტორიულად ასე 

იცვლება. მაგალითად, პავლოვსკი - 1,43, ირკუტსკი - 1,47, მოსკოვი - 1,48, 

კურსკი - 1,51, სოხუმი - 1,52, აბასთუმანი - 1,63, ვლადივოსტოკი - 1,46, 

ტაშკენტი - 1,52 კალ/სმ2 წუთში. 
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 როგორც ჩანს, განედის მიხედვით ეს მაჩვენებლები დიდად არ იცვლება. ეს 

აიხსნება იმ გარემოებით, რომ დაბალ განედებზე აეროზოლებისა და ორთქლის 

შემცვლელობა იზრდება. ეკვატორულ ზონაში პირდაპირი რადიაციის 

ინტენსივობა დიდათ არ განსხვავდება ზომიერ განედებთან შედარებით. 

 გაბნეული რადიაცია, რომელიც იზომება ჰორიზონტალურ ზედაპირზე 

იცვლება დღის განმავლობაში. იგი იზრდება შუადღემდე. მზის გაბნეული 

რადიაციის ინტენსივობა დამოკიდებულია მზის სიმაღლეზე და ატმოსფეროს 

გამჭვირვალობაზე. გამჭვირვალობის შემცირებას მზის ინტენსივობის ზრდა 

მოსდევს, რადგან ატმოსფეროში მატულობს აეროზოლების რაოდენობა, გარდა 

ამისა, იგი დიდად არის დამოკიდებული ღრუბლების რაოდენობასა და 

ფორმაზე (ღრუბლების მიერ არეკვლილი რადიაციის ნაწილი გაიბნევა). 

თოვლის საფარის დროს გაბნეული რადიაცია დიდია, რადგან თოვლის მიერ 

არეკვლილი რადიაციის მნიშვნელოვანი ნაწილი გაიბნევა. მოწმენდილი ცის 

დროს გაბნეული რადიაცია მცირეა, ზღვის დონიდან ადგილის სიმაღლის  

მატებასთნ ერთად გაბნეული რადიაციის ინტენსივობა მცირდება, რადგან 

ადგილი აქვს ატმოსფეროს სისქისა და აეროზოლების შემცვლელობის 

შემცირებას. 
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1.3 .   ჯამური რადიაცია 

 

დედამიწის ზედაპირის მიერ პირდაპირი და გაბნეული რადიაციის 

სახით მიღებულ სითბოს ჯამს ეწოდება ჯამური ან სუმარული რადიაცია. მას 

მთლიან რადიაციასაც უწოდებენ. იგი დედამიწის ზედაპირზე სითბოს 

ძირითადი ნაკადია. როცა ცა მთლიანად დაფარულია ღრუბლებით (მზე არ 

ჩანს), ჯამური რადიაცია წარმოდგენილია მხოლოდ გაბნეული რადიაციით, 

მოწმენდილი ამინდის დროს კი, როგორც პირდაპირი ისე გაბნეულით. 

ჯამური რადიაციის ინტენსივობა არის ენერგიის ის რაოდენობა, 

რომელსაც მიიღებს 1 სმ2 ჰორიზონტალური ზედაპირი ერთ წუთის 

განმავლობაში. ამასთან, ეს ზედაპირი უნდა იყოს ღია ცის ქვეშ, მზის 

სხივებისაგან არ უნდა იჩრდილებოდეს. ამრიგად, ჯამური რადიაციის 

ინტენსივობა 

Q = I1 sin h + i  

სადაც I1 პირდაპირ რადიაციის ინტენსივობაა პერპენდიკულარულ ზედაპირზე, 

i -  გაბნეული რადიაციის ინტენსივობა, h - მზის სიმაღლე. 

ჯამური რადიაციის დღეღამურ მსვლელობას ძირითადად განსაზღვრავს 

მზის სიმაღლე, მოღრუბლულობა, ატმოსფეროს გამჭვირვალობა და სხვ. 

უღრუბლო ამინდის პირობებში მაქსიმუმი შუადღის საათებშია და 

განისაზღვრება მზის სიმაღლის ცვლილებით. მოღრუბლულობის დროს 

ჯამური რადიაცია მცირდება. თუ მოღრუბლულობა ნაწილობრივია, მაშინ 

ჯამური რადიაცია აღემატება უღრუბლო ამინდის მნიშვნელობას. ეს 

გამოწვეულია ატმოსფეროს ოპტიკური არაერთგვაროვანებით, რაც 

განაპირობებს დედამიწის ზოგიერთ ნაწილში სხივური ენერგიის თავისებურ 

ფოკუსირებას. 

წლის განმავლობაში ჯამური რაიდაციის მაქსიმუმი ზაფხულშია, 

გამონაკლისია მუსონური რაიონები, აქ მან შეიძლება გადაინაცვლოს 

გაზაფხულსა და შემოდგომაზე. ჯამური რადიაცია განედების მიხედვით 

იცვლება, მეტია დაბალ განედებზე მცირე - მაღალ განედებზე.  
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          ალბედო. დედამიწაზე მოხვედრილი ჯამური რადიაციის დიდი ნაწილი 

შთაინთქმება ნიადაგის ზედა ფენებისა და წყლის მიერ და გადაიქცევა სითბოდ, 

ე.ი. ნიადაგი და წყალი თბება ,ხოლო რადიაციის ნაწილი აირეკვლება. 

არეკვლის სიდიდე დამოკიდებულია ზედაპირის თავისებურებაზე. 

მაგალითად, ფერი და ტენი. თეთრი ზედაპირი მეტს აირეკლავს, მუქი - 

ნაკლებს. სხვადასხვა ზედაპირის არეკვლის თვისებებს განსაზღვრავენ 

სიდიდით, რომელსაც ალბედო ეწოდება. ტენიანი ნიადაგის ალბედო ორჯერ 

ნაკლებია მშრალი ნიადაგის ალბედოზე. ძირითადად აირეკვლება 

მოკლეტალღიანი რადიაცია. 

ალბედოს (A) ასე ანგარიშობენ: არეკლილი რადიაციის (R) შეფარდებას 

ჯამურ რადიაციასთან (Q), რომელიც ეცემა მოცემულ ზედაპირზე: 

� =
�

�
 100% 

ალბედო ხშირად იცვლება, ახლად მოსული თოვლის ალბედო, მაგალითად, 

90%ია ამიტომაა, რომ იგი არ დნება მზის სხივების დაცემის დროს. იმ 

შემთხვევაში თუ მას გავამუქებთ, ინტენსიური დნობა დაიწყება. ამ 

თავისებურებას დიდი წვლილი შეაქვს პოლარული რაიონების ცივი ჰავის 

ფორმირებაში. 

      დიდი რაოდენობის მზის სხივურ ენერგიას აირეკლავს ღრუბლების 

ზედაპირიც. სიდიდე დამოკიდებულია ღრუბლების შემადგენლობაზე, სისქესა 

და მასში შემავალი წვეთების ზომაზე. მაგალითად, ფენა და გროვა ღრუბლები  

აირეკლავს მზის ენერგიის 55-80%. ღრუბლები უფრო მეტს აირეკლავს მაშინ, 

როცა ისინი შედგენიან ძალიან წვრილი წვეთებისაგან. ასეთი ღრუბლები, 

როგორც ჩანს, „ახალგაზრდაა“, მსხვილწვეთებიან ღრუბლებთნ შედარებით. 

      სხვადასხვა ზედაპირის ალბედო იცვლება 10-30% ფარგლებში. ნოტიო შავი 

დიადაგის ალბედო 5% ია, ღია მშრალი ნიადაგის - 40%, მცენარეულიობით 

დაფარული ნიადაგის ალბედო 10-25% ტოლია. 

     წყლის ზედაპირის ალბედო დამოკიდებულია მზის სიმაღლეზე. როცა 

მზის სიმაღლე 50 -ია (ე.ი. ამოსვლის და ჩასვლის დროს), წყნარი წყლის  

ზედაპირი არეკლავს მზის ენერგიის 39% პროცენტს, როცა 300 -ია - 8%-ს, როცა 
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600  ია - 4%-ს, ხოლო როცა 900-ია მხოლოდ - 2%-ს. ამ შემთხვევაში სხივები 

შვეულად ეცემა, ამიტომ ისინი ღრმად იჭრებიან წყალში და ათბობენ მას. 

     არეკვლილი რადიაციის დიდი ნაწილი მიდის კოსმოსურ სივრცეში, 

ნაწილი ატმოსფეროსა და დედამიწას უბრუნდება. 

     სხვადასხვა ზედაპირის ალბედოს აქვს კარგად გამოხატული დღეღამური 

და წლიური მსვლელობა, რომელიც დამოკიდებულია მზის სიმაღლეზე. 

ალბედოს უმცირესი მნიშვნელობები დაიკვირვება შუადღის მახლობელ 

საათებში, ხოლო წლის განმავლობაში - ზაფხულში.     

      დედამიწა განუწყვეტლივ იღებს სითბოს მზისაგან. ამ სითბოს დედამიწა,  

მთლიანად რომ ინარჩუნებდეს, დედამიწის ტემპერატურა წლიდან წლამდე 

მოიმატებდა.  დედამიწა რამდენ სითბოსაც იღებს, იმდენივესვე კარგავს. 

ნიადაგის ზედაპირი, წყალი, მცენარე, თოვლის საფარი და სხვა მიღებულ 

სითბოს გამოასხივებს გრძელტალღიანი რადიაციის სახით. ეს პროცესი 

განუწყვეტლივ მიმდინარეობს დღე-ღამის განმავლობაში. მისი ინტენსივობა 

დამოკიდებულია გამომსხივებელი ზედაპირის ტემპერატურაზე. 

ტემპერატურის ზრდას გამოსხივების მატება მოსდევს, ვინაიდან დღისით 

ტემპერატურა მაღალია, ნიადაგი მეტად თბება, ამიტომ გამოსხივება დიდია, 

ღამე პირიქით, ნიადაგის ტემპერატურა ნაკლებია, ბუნებრივია, გამოსხივება 

მცირე იქნება. დღისით, დიდი გამოსხივების მიუხედავად, ნიადაგსა და ჰერის 

ტემპერატურა მაღალია, რადგან დანაკარგი მზიდან მიღებული სითბოთი 

ანაზღაურდება, ღამით მზის ენერგია არ მიიღება, ამიტომ ჰაერიცა და ნიადაგიც 

ცივდება. 

     დედამიწის გამოსხივება სხეულთა გამოსხივების ზოგად კანონებს 

ემორჩილება და უახლოვდება შავი სხეულის გამოსხივებას. ენერგიის 

რაოდენობა, გამოსხივებული შავი სხეულის 1 სმ1 ზედაპირის მიერ ერთ წუთში, 

გამოისახება, სტეფან-ბოლცმანის კანონის თანახმად, ფორმულით: 

Eდ =ნT4 

რადგამ დედამიწა აბსოლუტურად შავი არ არის, ფორმულას ასეთი სახე აქვს:  

Eდ =dნT4 
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სადაც T  სხეულის ზედაპირის აბსოლუტური ტემპერატურაა, ნ - მუდმივა, 

რომელიც ტოლია 8.2.10-11 კალ/სმ2, d -  გამოსხივების შეფარდებითი 

კოეფიციენტი. 

     დედამიწის ზედაპირი გამოასხივებს თითქმის როგორც შავი სხეული და 

+150 დროს ტოლია 0,6 კალ/სმ2 წუთის. 

    დედამიწის გამოსხივება შედგება მხოლოდ ინფრაწითელი სხივებისაგან, 

რომლის ტალღის სიგრძე 3-4 მკ მეტრია, ამგვარად, ის წარმოადგენს 

გრძელტალღიან რადიაციას და მდებარეობს სპექტრის შორეულ ინფრაწითელ 

ნაწილში. 

    დედამიწა გამოსხივებით კარგავს სითბურ ენერგიას, რომლის ერთ ნაწილი 

მიდის  კოსმოსში, ხოლო დიდ ნაწილს ატმოსფერო შთანთქავს და ჰერი თბება. 

    ატმოსფეროში არსებული ჰაერი თვითონაც გამოასხივებს ინფრაწითელ 

რადიაციას (ტალღის სიგრძე ისეთივეა). ატმოსფეროს მიერ გამოსხივებული 

რადიაციის 70% დედამიწას უბრუნდება, დანარჩენი მიდის კოსმოსურ 

სივრცეში. 

    ატმოსფეროს მიერ დედამიწისაკენ გამოსხივებულ რადიაციას შემხვედრი 

რადიაცია(Eატ) ეწოდება. შემხვედრი - იმიტომ ,რომ ის მიმართულია საკუთრივ 

დედამიწის მიერ გამოსხივებული რადიაციისაკენ. დედამიწის ზედაპირი 

შემხვედრი რადიაციის თითქმის 90 -99 %-ს შთანთქავს. ისე, რომ იგი ითვლება 

დედამიწის ზედაპირისათვის სითბოს მნიშვნელოვან წყაროდ. შემხვედრი 

გამოსხივება იზრდება ღრუბლიანობის მომატების მიხედვით, ვინაიდან 

ღუბლებს გამოსხივების დიდი უნარი აქვს. 

   ამგვარად, ატმოსფეროში წარმოიქმნება გრძელტალღიანი ინფრაწითელი 

რადიაციის ორი ნაკადი, რომლებიც მიმართული არიან ერთმანეთის 

საწინააღმდეგო მხარეს. ერთი, რომელსაც დედამიწა ასხივებს, მეორე - 

ატმოსფეროს მიერ გამოსხივებული, ანუ შემხვედრი რადაიცია. 

        ეფექტური   გამოსხივება. სხვაობას საკუთრივ გამოსხივებასა და შემხვედრ 

გამოსხივებას შორის ეფექტური გამოსხივება (Eე)ეწოდება. 

Eე = Eდ-Eატ 
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       ეფექტური გამოსხივება არის დედამიწის მიერ სითბოს დანაკარგი, 

რადგანაც დღისით ატმოსფეროს შემხვედრ გამოსხივებას ემატება მზის 

პირდაპირი და გაბნეული რადიაცია, ამიტომ დღისით ენერგიის მიღება 

ჭარბობს ეფექტურ გამოსხივებას, მიუხედავად ამისა, ეს უკანასკნელი დღისით 

დიდია. ამ შემთხვევაში შექმნილი ჭარბი სითბო ნიადაგისა და ჰერის გათბობას 

ხმარდება. თუ მზის რადიაციის  სიდიდე ძალიან მცირეა, მაშინ ზედაპირის 

მიერ გამოსხივებით დაკარგული სითბო ჭარბობს ატმოსფეროს შემხვედრ 

გამოსხივებას, დედამიწის ზედაპირი ცივდება (მაგ.ღამით). 

            ატმოსფეროს შემხვედრ გამოსხივებასა და დედამიწის ზედაპირის 

გამოსხივებაზე განსაკუთრებით დიდ გავლენას ახდენს მოღრუბლულობა. 

ღრუბელთა რაოდენობისა და ვერტიკალური სიმძლავრის გადიდებასთნ ერთად 

იზრდება ატმოსფეროს შემხვედრი გამოსხივება და მცირდება ეფექტური 

გამოსხივება. დაბალი მკვრივი ღრუბლების დროს ეფექტური გამოსხივება 

თითქმის ნულამდე ეცემა, რადგან წყლის წვეთები, რომელსაც ღრუბლები 

შეიცავს, თითქმის ისევე გამოასხივებს, როგორც შავი სხეული. 

        რაც უფრო მშრალია დედამიწის ირგვლივ ჰაერი, მით მეტია დედამიწის 

გამოსხივება. ამიტომ უდაბნოში, მოწმენდილი ცისა და ჰაერში წყლის 

ორთქლის მცირე რაოდენობის დროს, ეფექტური გამოსხივება შეიძლება ძალიან 

დიდი იყოს და ამას ღამით ტემპერატურის მკვეთრი დაცემა მოჰყვეს, ზოგჯერ 

ნულზე დაბლა. 

           სხივური ენერგიის სახით სითბოს მოდენა წარმოადგენს სითბოს საერთო 

მოდენის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ ნაწილს, რომლის გავლენითაც 

იცვლება ატმოსფეროსა და დედამიწის ზედაპირის თერმული რეჟიმი. 

          რადიაციული ბალანსი. სხვაობას მზის სხივური ენერგიის შემოსავალსა 

(ე.ი. შთანთქმულ რადიაციასა) და გასავალს (ე.ი. ეფექტურ გამოსხივებას) შორის 

რადაციული ბალანსი ეწოდება, მას რჩენილ რადიაციასაც უწოდებენ. 

დედამიწის ზედაპირის რადიაციული ბალანსი არის მნიშვნელოვანი 

კლიმატური ფაქტორი. იგი არსებით გავლენას ახდებს ნიადაგისა და 

ატმოსფეროს მიწისპირა ფენაში ტემპერატურის განაწილებაზე, აორთქლებაზე 
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და თოვლის დნობის პროცესებზე, ნისლის და წაყინვების წარმოქმნაზე, ჰაერის 

მასების ტრანსფორმაციაზე და სხვ. 

რადიაციული ბალანსი იცვლება განედის მიხედვით, წლისა და დღე-ღამის 

განმავლობაში, ამინდის პირობების მიხედვით და ა.შ. ბალანსის 

გამოანგარიშებას ახდენენ წუთის, დღე-ღამის, თვის, სეზონის, წლის 

შუალედებისთვის. იგი შეიძლება იყოს როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი. 

დაკვირვებით დადგენილია, რომ რადიაციული ბალანსი დღისით 

დადებითია, ე.ი. რადიაციის შემოსავალი ჭარბობს გასავალს, ღამით პირიქით, 

ბალანსი უარყოფითია და რიცხობრივად ეფექტური გამოსხივების ტოლია. 

ბალანსის უარყოფითი მნიშვნელობიდან დადებითზე გადასვლა ხდება 

დაახლოებით მზის ამოსვლიდან ერთი საათი შემდეგ, საღამოს მზის ჩასვლამდე 

1-1,5 საათით ადრე შემოსავალი ჭარბობს გასავალს, შემდეგ პირიქითაა. 

პოლარულ რაიონებში და მაღალ მთებში რადიაციული ბალანსი 

დადებითია მხოლოდ ზაფხულის თვეებში. 

რადიაციული ბალანსის სიდიდე დამოკიდებულია განედზე, 

ღრუბლიანობაზე, სიმაღლეზე და სხვ. წლიური რადიაციული ბალანსი 

დედამიწის ზედაპირზე, გრელანდიისა და ანტრაქტიდის გარდა, ყველგან 

დადებითია. ეს იმას ნიშნავს, რომ შთანთქმული რადიაცია მეტია ეფექტურ 

გამოსხივებაზე. ეს ისე არ უნდა გავიგოთ, რომ რადგანაც რადიაციული ბალანსი 

დადებითია დედამიწის ზედამიწის მნიშვნელოვან ნაწილში, მისი 

ტემპერატურა უნდა მატულობდეს. საქმე იმაშია, რომ შთანთქმული რადიაციის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი იხარჯება აროთქლებაზე, ხოლო სითბოს ნაწილი 

გადაეცემა ჰაერს სითბოგამტარებლობის გზით. 
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თავი 2.   მზის რადიაციული ველი და მზეზე მომხდარი შტორმები 

 

      მზის რადიაციული ველის შესახებ ალბათ ბევრი გსმენიათ და იცით თუ 

რა ზეგავლენა აქვს მას მზის სისტემის ობიექტებზე. აღმოჩნდა, რომ იგი ძალიან 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ვარსკვლავთშორის სივრცესთან 

ურთიერთქმედებაშიც. მეცნიერებმა დიდი ხანია იციან რომ მზის სისტემას, 

მზის მაგნიტური გმამოსხივების სარტყელი აკრავს გარშემო, თუმცა დეტალური 

ინფორმაციას ამ სარტყელის თვისებებზე აქამდე არ ფლობდნენ.  

 

                 სურ. 1. IBEX  (ვარსკვლავთშორისი სასაზღვრო მკვლევარი) 

 

 

     2009 წლის შემოდგომაზე, NASA–ს  მეცნიერებმა მოულოდნელი 

ინფორმაცია მიიღეს IBEX (Interstellar Boundary Explorer) ხელოვნური 

კოსმოსური თანამგზავრიდან. ახალი ტექნოლოგიების დახმარებით IBEX–მა 
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შეძლო დაეფიქსირებინა ემისიური ნაწილიაკების მიერ წარმოქმნილი ველი, 

მიუხედავად იმისა, რომ მზის სისტემის ამ სექტორს კიდევ ორი ხელოვნური 

თანამგზავრი (Voyager 1, Voyager 2) აკვირდებოდა, აღნიშნული მაგნიტური 

ველის დაფიქსირება ვერ შეძლეს, განსხვავებით IBEX–გან, რომელიც დედამიწის 

ორბიტაზეა განთვსებული და მის გარშემო ბრუნავს. ეს საშუალებას იძლევა 

ნაწილაკების გამოსხივება აღქმული იქნას პრაქტიკულად ყველა კუთხიდან, რაც 

საბოლოო ჯამში იძლევა მზის რადიაციული სარტყლის მთლიან სურათს. IBEX 

ის მიერ მოწოდებულ სურათსზე ეს სარტყელი კარგად ვიზუალიზდება. მისი 

ფორმა მეცნიერებს საშუალებას აძლევს, ვარაუდი გამოთქვან არამარტო მზის 

რადიაციული სარტყლის თვისებებზე, არამედ მის გარემომცველ ვარსკვლავთ 

შორის სივრცეზე. 

        უკანასკნელი გამოკვლევებიდან დადგინდა რომ სარტყელი წარმოადგენს 

მზიდან გამოტყორცნილი ნაწილაკების ანარეკლს, ხოლო არეკვლას იწვევს 

ჩვენი გალაქტიკის ცენტრიდან წამოსული გამოსხივება.  

             როგორც ცნობილია, ისევე როგორც დედამიწა ბრუნავს მზის გარშემო, 

მთელი მზის სისტემაც ბრუნავს გალაქტიკის ცენტრის გარშემო. მოცემულ 

მომენტში მზის სისტემა იმყოფება ჩვენი გალაქტიკის ყველაზე რთულ 

მონაკვეთზე, ასე რომ ჩვენი მზის რადიაციულ სარტყელს ძალიან დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება ჩვენი არსებობისთვის, რადგანაც თუ იგი შესუსტდება, 

გალაქტიკის ძლიერი რადიაციული გამოსხივება, მნიშვნელოვან გავლენას 

მოახდენს დედამიწის კლიმატზე. IBEX კი აგრძელებს სარტყლის შესწავლას. 

მეცნიერები იმედოვნებენ რომ სარტყლის დინამიურ ცვლილებებზე 

დაკვირვება, უფრო მეტ ნათელს მოჰფენს მზის და გალაქტიკის ცენტრის 

გამოსხივების ურთიერთქმედებებს. 
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                   სურ.2   მზეზე მომხდარი შტორმები 

 

 

           სურათი (3). აქ  ნაჩვენებია სამი სხვადასხვა, თუმცა მსგავსი ტემპერატურა. 

მზეზე მასიური შტორმები მოხდა, რასაც „ნასადან” აფიქსირებდნენ მაღალი 

ტექნოლოგიის აპარატებით და რამდენიმე გასაოცარი ფოტოც გადაიღეს. „ნასას” 

„მზის დინამიკის ობსერვატორიას” შეუძლია, განასხვავოს ტემპერატურის 

სხვადასხვა დონეები მზის ზედაპირზე, რის შედეგადაც განსაცვიფრებელი 

კალეიდოსკოპური სურათები მიიღება. 

 

სურ. 3 (მზის გვირგვინის ხვრელები) 
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           მუქი მონაკვეთები, რომლებსაც „მზის გვირგვინის ხვრელები“ ეწოდებათ, 

წარმოადგენენ ადგილებს, სადაც გამოიყოფა რადიაციის დაბალი დონე, თუმცა 

მზის  ქარის ნაწილაკების მთავარი წყაროები მაინც ისინი არიან. 

 

                   სურ. 4. მზის გვირგვინი 

          სურათზე ნაჩვენებია ცხელი აალებადი პლაზმა და მზის გარე ატმოსფერო, 

რომელსაც „გვირგვინი” ეწოდება.  

          მზეზე მომხდარმა მასიურმა აფეთქებებმა დედამიწის მიმართულებით 

რადიაცია გამოტყორცნა, რამაც პლანეტის მაგნიტურ ველზე იქონია გავლენა. 

თუმცა, მეცნიერთა თქმით, ელექტრული მოწყობილობების წყობიდან 

გამოსვლის შემთხვევები არ დაფიქსირებულა. კოლორადოს შტატის ქალაქ 

ბოულდერში მდებარე სამეცნიერო სააგენტოს „ოკეანისა და ატმოსფეროს 

ეროვნული ადმინისტრაციის” კოსმოსური ამინდის პროგნოზირების ცენტრის 

თანამშრომელმა რობ სტინბერგმა განაცხადა, რომ შტორმმა ხუთშაბათს ზომიერ 

დონეს მიაღწია, პარაკევს კი გაძლიერდა. მთელი ხუთშაბათის განმავლობაში 

შტორმი უმნიშვნელო იყო, თუმცა მაინც გამოიწვია საკმაოდ ეფექტური 

პოლარული ნათება. მეცნიერთა თქმით, ასეთი შემთხვევები ადამიანებს ზიანს 

არ აყენებს,  არამედ მხოლოდ ტექნოლოგიას ვნებს. 



30 
 

          კოსმოსური ამინდის პროგნოზირების ცენტრის ვებსაიტის მიხედვით, 

მზეზე მომხდარ ძლიერ შტორმებს შეუძლიათ, გავლენა მოახდინონ მაღალი 

ძაბვის სისტემებზე და ზოგიერთი სახის თავდაცვით სისტემებზე ცრუ განგაში 

გამოიწვიონ, ასევე შეაფერხონ ხელოვნური თანამგზავრების მუშაობა და 

ორიენტაციასთან დაკავშირებით პრობლემები შეუქმნან. სურათი 4 –ზე 

დაფიქსირებული აფეთქებას ადგილი ჰქონდა 2011 წლის 9 აგვისტოს. 

                      სურ.  4 

 

 

                 სურ. 5. ექსტრემალური სიგრძის ულტრაიისფერი ტალღის ფოტო   

„ნასას“ მიერ გადაღებული 
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სურ. 6. ფოტო წამოადგენს იმ დაკვირვებების ერთობლიობას, რომლებიც ნასამ 

განახორციელა ულტაიისფერ ტალღებზე.  

 

 

             ამინდის პროგნოზიორებმა განაცხადეს, რომ ტექნოლოგიურ და 

ელექტრულ სისტემებს მნიშვნელოვანი ზიანი არ მიდგომიათ, თუმცა მაღალი 

სიხშირის რადიოკომუნიკაციებში 2 საათიანი შეფერხება იყო, რამაც 

ძირითადად მოყვარულთა დამზადებულ რადიო მოწყობილობებს მიაყენა 

ზიანი აღმოსავლეთ აფრიკიდან აღმოსავლეთ ავსტრალიამდე რეგიონში. რობ 

სტინბერგის თქმით, ხუთშაბათს სხვა აფეთქებაც დაფიქსირდა მზეზე. ის 

მიაგავდა რამდენიმე დღის წინ მომხდარ აფეთქებას, რომელმაც შემდგომ 

შტორმის დაწყებას მისცა ბიძგი. „ჩვენ ჯერ კიდევ ვაანალიზებთ და ვარკვევთ, 

როდის მოაღწევს ის ჩვენამდე”. კოსმოსური ამინდის პროგნოზირების ცენტრს 

შეატყობინეს კანადისა და ჩრდილოეთ აშშ-ის ცაზე გამოჩენილი პოლარული 

ნათების შესახებ. ამჟამინდელი შტორმის საფუძველი მზეზე ხუთშაბათ საღამოს 

მომხდარი აფეთქება იყო და მისმა სიჩქარემ 4.3 მილიონი კმ/სთ შეადგინა. 

მეცნიერები ელოდნენ, რომ ეს იქნებოდა 2006 წლის შემდეგ ყველაზე 

საშინელი შტორმი, მაგრამ რეალურად ასეთი ძლიერიც არ აღმოჩნდა. 

კოსმოსური ამინდის პროგნოზირების ცენტრის მეცნიერმა ჯოზეფ კანჩესმა 
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განაცხადა, რომ ყველაზე ძლიერი შტორმი, რაც ისტორიაში დაფიქსირებულა, 

1859 წელსმოხდა. 

             მზეზე მომხდარი აფეთქებები ხშირად ასოცირდება მაგნიტურ 

ქარიშხლებთან, რომლებსაც ხშირად კორონალურ აფეთქებებს უწოდებენ. 

                 სურ. 7. კორონალური ამოფრქვევა 

 

სურ. 8. (ნათელი არეების ქსელის მსგავსი ანაბეჭდი, სადაც გამკვეთრებულია 

მაგნიტური ველის ხაზების გროვა). 
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            შტორმები იწყება მზის ლაქებით. თავიდან სუბატომური ნაწილაკების 

აფეთქება ხდება, რაც დედამიწამდე თავდაპირველი აფეთქებიდან რამდენიმე 

წუთში აღწევს და რადიოტექნოლოგიის მუშაობის დამუხრუჭებას იწვევს. 

შემდეგ ხდება კორონარული ამოფრქვევა და ჩვენამდე მოსაღწევად რამდენიმე 

დღე სჭირდება. აფეთქების დროს პლაზმა ხურდება 10 მილიონ გრადუსამდე და 

ელექტრონები, პროტონები და მძიმე იონები თითქმის სინათლის სიჩქარის 

მაჩვენებელს აღწევენ. 

             მზეზე მომხდარ აფეთქებებს შეუძლიათ, 3 სახის ზიანი მიაყენონ 

დედამიწაზე არსებულ ტექნოლოგიებს: მაგნიტური, რადიო და რადიაციული 

გამოყოფით. 1989 წელს მომხდარმა აფეთქებამ კვებეკის (პროვინციაკანადაში) 

ელექტროქსელი გათიშა, რამაც 6 მილიონი ადამიანი ელეტროენერგიის გარეშე 

დატოვა. 
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თავი 3. ჰელიოენერგეტიკული რესურსები 

3.1.     მზის ენერგიის გამოყენება, ჰელიოენერგეტიკული რესურსები 

 

       მზის რადიაცია, როგორც უკვე ზემოთ აღვნიშნეთ, არის დედამიწაზე 

მიმდინარე ყველა პროცესის ენერგიის ერთადერთი წყარო, ამასთან იგი არის 

გამოულევადი ენერგიის წყარო, დედამიწა მზიდან წლის განმავლობაში იღებს 

6010 კვატ/საათ მზის ენერგიას, რაც მთელი კაცობრიობის ენერგიის გასავალზე 20 

ათასჯერ მეტია. 

       პრაქტიკულად ამ ენერგიის მცირე ნაწილის გამოყენებასაც კი დიდი 

მნიშვნელობა აქვს. მზის ენერგიის გამოყენებას დიდი ხანია მიაქციეს 

ყურადღება, მაგრამ ამჟამად უფრო აქტუალური გახდა, რადგან მრეწველობისა 

და სოფლის მეურნეობის სწრაფი აღმავლობა მოითხოვს ენერეგეტიკის 

ინტენსიურ განვითარებას. 

       მზის რადიაციის ტექნიკური გამოყენების საკითხებს სწავლობს 

მეცნიერების ახალი დარგი ჰელიოტექნიკა. 

       მზის ენერგიას უძველესი დროიდან იყენებდნენ. სხვადასხვა დროს 

ჩატარდა ცდები დიდი სფერული სარკეებით, რომელთა დახმარებით მზის 

სხივები გროვდებოდა ასეთი სარკის ფოკუსში და ამგვარად, ერთ ადგილას 

წარმოებდა ენერგიის საგრძნობი მარაგის კონცენტრაცია. 

       არსებობს თქმულება იმის შესახებ, რომ მზის ენერგიის გამოყენება 

სარკეების დახმარებით უცდია ჯერ კიდევ არქიმედეს (ცხოვრობდა 287-214 

წლებში ჩვენს ერამდე).  2014 წელს სირაკუზს თავს დაესხა რომაელთა ფლოტი, 

არქიმედეს ხელმძღვანელობით მათ გემებს ცეცხლი წაუკიდეს სარკეების 

საშუალებით.  

       XIX საუკუნის ბოლოს მოსკოველმა პროფესორმა ვ. ცერასკიმ დიდი 

პარაბოლური სარკეების დახმარებით მიიღო მათ ფოკუსში 35000 ტემპერატურა 

,რაც მნიშვნელოვანია  მზის ენერგიის გამოყენების საქმეში. 

 მზის ენერგიის გამოყენება დამყარებულია, ე.წ. „სათბურის ეფექტზე“, რაც 

იმაში მდგომარეობს, რომ მინა კარგად ატარებს მოკლეტალღიან რადიაციას (არ 
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ატარებს გრძელტალღიანს). მინა რომ დავახუროთ მოზრდილ ყუთს, მინაზე 

დაცემული სხივები გაივლიან მას, მზის სხივები შთაინთქმება ყუთის შინაგანი 

ნაწილების მიერ, გათბება და დაიწყებს გამოსხივებას, ეს უკანასკნელი იქნება 

გრძელტალღიანი რადიაცია, მას მინა უკან აღარ გაატარებს, ისე, რომ მთლიანად 

ყუთის შიგნით დარჩება და ტემპერატურა მოიმატებს. ტემპერატურის მომატება 

ხდება იმიტომაც, რომ ყუთის შიგნით მყოფი ჰაერი არ მოძრაობს, მას არა აქვს 

კავშირი მის ირგვლივ მყოფ ცივ ჰაერთან, რაც საკმაოდ ეფექტურია პრაქტიკაში. 

 მზის მარტივ დანადგარებს ყოფენ ორ ტიპად: მბრუნავი და უძრავი. პირველი 

ტიპის დანადგარები დღის განმავლობაში ისეთ მდგომარეობას იღებენ, რაც 

შეიძლება მეტად ხელსაყრელი მდგომარეობა ჰქონდეთ მზის მიმართ. 

      უკანაკნელ წლებში საკმაოდ წარმატებით წარმოებს სამუშაოები მზის 

ენერგიის უშუალოდ ელექტრო ენერგიად გარდაქმნისათვის. ამ მიზნით 

გამოყენებულია ფოტო-ელემენტები, რომლებიც მათზე მზის სხივების 

მოქმედებით იძლევიან ფოტოელექტრულ დენს, ჰელიოდანადგარები უკვე 

მოქმედებენ ბევრ ქვეყანაში. პირველი მზის ენერგიაზე მომუშავე 

ელექტროსადგური ააშენეს საფრანგეთში. 

       მზის რადიაციის გამოყენება საშუალებას მოგვცემს დაახლოებით 60-ჯერ 

გავზარდოთ დედამიწის ენერგეტიკული რესრურსები. მზის ენერგიის 

გამოყენების აუცილებლობა იმაში მდგომარეობს, რომ იგი გამოულევი 

ენერგიაა, მაშინ როდესაც ქვანახშირი, ნავთობი და გაზი არცთუ ისე ბევრია, 

ვარაუდობენ, მათი გამოყენების თუნდაც ახლანდელი ტემპი რომ იქნას 

შენარჩუნებული, ნედლეულის ეს მნიშვნელოვანი წყაროები გამოილევა 

ახლანდელი ახალგაზრდა თაობის სიცოცხლეშივე.  
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3.2.     საქართველოს ჰელიოენერგეტიკული პოტენციალი 

 

     საქართველოში მზის სხივური ენერგიის მახასიათებლებზე 

ეპიზოდური დაკვირვება დაიწყო 1904 წელს თბილისში, ხოლო სისტემატური 

1945 წელს. გაიხსნა რამდენიმე აქტინომეტრიული სადგური. მზის ენერგიის 

გამოყენების სამუშაოები 50–იანი წლებიდან იწყება. საქართველოში პირველი 

წყლის გამაცხელებელი აგრეგატი გამოსცადეს 1950 წლის ოქტომბერში 

თბილისის ლითონკოსნტრუქციის ქარხანაში. 

  აქტინომეტრიული მასალების დამუშავება და მზის მახასიათებლების 

კადასტრის შედგენა დაკვირვების მასალების დაგროვებისთანავე იწყება. ამ 

მიმართულებით საინტერესო სამუშაოები შესრულებული აქვთ: შ. მოსიძეს, გ. 

მელიას; ი. ცუცქირიძეს; ნ. გვასალიას და სხვ. სათანადო ცხრილების გარდა, 

შეადგინეს საქართველოში ჰელიოენერგეტიკული რესურსების ტერიტორიული 

განაწილების საინტერესო რუკები. პირველი ასეთი რუკა შევიდა „საქართველოს 

გეოგრაფიულ ატლასში.“, ხოლო ამიერკავკასიის ჰიდრომეტეოლოგიური 

სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის ნაშრომში გამოქვეყნდა მეორე ასეთი 

რუკა. ამ ნაშრომში მოცემულია ჰელიოენერგეტიკული რესურსების 

სრულყოფილი დახასიათება. მათი მონაცემებით მზის ენერგიის ხვედრითი 

მაჩვენებელი საქართველოს ტერიტორიის 1 კვ. მეტრზე წელიწადში 

თეორიულად შეადგენს 1300–1800 კილოვატ საათს, ხოლო შემაჯამებელი 

ჰელიოენერგეტიკული პოტენციალი რესპუბლიკის მთელი ფართობის 

მონაცემებს შეადგენ 10 მილიარდ კილოვატს, რაც 34 მილიარდი ტონა 

პირობითი საწვავის ექვივალენტურია. 

 საინტერესო სამუშაო აქვს შესრულებული გ. მელიას, რომელმაც 

სათანადო მასალებზე დაყრდნობით მოახდინა საქართველოს პირველი 

დარაიონება პირდაპირი რადიაციის ჯამების (პერპენდიკულარულ ზედაპირზე) 

საფუძველზე, თბილი პერიოდისთვის. გამოყოფილი აქვს 14 რაიონი. ამ 

დარაიონების მიხედვით ყველაზე პერსპექტიულია ივრის ზეგანი, რომელიც 

ხასიათდება დიდი რაოდენობის ენერგორესურსებით, ხოლო ყველზე მცირეს 
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ფლობს მესხეთის ქედის ზღვისკენ მიქცეული ფერდობები, რომელიც 

გამოირჩევა დიდი ღრუბლიანობით. 

               დედამიწის ზედაპირზე მზის სხივური ენერგია უმთავრესად ეცემა 

პირდაპირი რადიაციის სახით. ამ ენერგიის საზომად მიიღება სითბოს 

რაოდენობა, რომელსაც იღებს დედამიწის 1 სმ2 სხივებისადმი 

პერპენდიკულარული 1 წუთის განმავლობაში, მას პირდაპირი რადიაციის 

ინტენსივობას უწოდებენ. რადიაციის ინტენსივობა დამოკიდებულია 

ძირითადად მზის ჰორიზონტიდან მზის სიმაღლეზე, ღრუბლიანობაზე, ჰაერის 

გამჭვირვალობაზე და ადგილის სიმაღლეზე ზღვის დონიდან. მზის ზენიტური 

მდგომარეობა, დაბალი განედებიდან მაღალი განედებისაკენ კლებულობს. 

ვინაიდან საქართველო მდებარეობს ზომიერი და სუბტროპიკული ზონების 

საზღვარზე (ჩ.გ. 41-430) , ამიტომ მზის პირდაპირი რადიაციის ჯამი აქ 

მნიშვნელოვანია. სახელდობრ, თბილისში 1 სმ2 ჰორიზონტალური ზედაპირი 

იღებს ივლისში 442 მჯო/მ2, ხოლო იანვარში 75 მჯო/მ2 , მაშინ როდესაც სან–

პეტერბურგში შესაბამის თვეებში 302 მჯო/მ2 - დან 42 მჯო/მ2- მდე მცირდება. 

  მზის პირდაპირი რადიაციის ინტენსივობა საქართველოს 

ტერიტორიაზე საკმაოდ მაღალია, განსაკუთრებით მაღალია მისი აბსოლუტური 

მაქსიმუმები. კერძოდ თბილისში იგი ტოლია 66,2 მჯო/მ2 ; სოხუმში 63,6 მჯო/მ2; 

მაღალმთიან ყაზბეგში 72,1 მჯო/მ2 წუთში. ეს მაჩვენებელი მიღებულია 

შუადღის საათებში მოწმენდილი ამინდის დროს. როგორც ამ მონაცემებიდან 

ირკვევა პირდაპირი რადიაციის ინტენსივობა იზრდება სიმაღლის მატებასთან 

ერთად. რაც განპირობებულია ატმოსფეროს მასისა და სიმკვრივის შემცირებით 

სიმაღლეზე, რომელშიც მზის სხივებს უხდებათ გავლა. ამას ადასტურებს 

ქვემოთ მოყვანილი მონაცემები, რომელიც წარმოადგენას იძლევა საქართველოს 

ტერიტორიაზე მზის პირდაპირი რადიაციის თვიური და წლიური ჯამების 

სიდიდეებზე, პერპენდიკულარულ (ცხრილი 3) და ჰორიზონტალურ 

ზედაპირზე (ცხრილი 4) 
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         ცხრილი 3. მზის პირდაპირი რადიაცია პერპენდიკულარულ ზედაპირზე (მჯო/მ2) 

სადგური I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII წლიური 

სენაკი 239 247 323 411 511 578 473 457 469 419 285 243 4655 

სოხუმი 218 251 348 406 482 624 600 620 582 440 314 226 5111 

ანასეული 214 264 352 419 487 503 406 486 411 402 327 226 4497 

თბილისი 218 243 348 411 524 633 637 628 499 411 222 205 4979 

თელავი 260 344 406 436 528 637 654 645 541 423 306 268 5448 

წალკა 365 373 377 390 436 536 553 524 427 381 289 277 4927 

ყაზბეგიმ/მ 448 486 570 540 536 503 545 515 448 613 473 473 6150 

 

 

 

 

ცხრილი 4. მზის პირდაპირი რადიაცია ჰორიზონტალურ ზედაპირზე (მჯო/მ2) 

სადგური I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII წლიური 

სენაკი 80 105 168 251 360 406 314 327 289 201 109 67 2677 

სოხუმი 76 103 179 240 344 418 388 379 302 212 105 62 2808 

Aანასეული 77 113 172 237 304 345 251 259 232 198 107 72 2367 

Tbilisi 75 107 189 267 365 444 442 409 290 194 87 66 2935 

თელავი 88 121 174 245 349 415 429 388 284 195 101 81 2870 

წალკა 115 148 215 243 302 376 366 340 255 202 112 97 2771 

ჯვრის 

უღელთეხილი 

147 180 251 285 276 327 344 306 239 214 151 117 2837 

ყაზბეგიმ/მ 155 205 302 339 369 356 381 373 260 289 172 155 3356 

 

           პირდაპირი რადიაციის წლიური მსვლელობა ემთხვევა 

ღრუბლიანობის მსვლელობას. მაღალი მაჩვენებლები ზაფხულის თვეებშია, 

როდესაც ღრუბლიანობის საერთო შემცირება შეინიშნება, ხოლო მინიმუმი 

ზამთრის თვეებში. პირდაპირი რადიაციის თვიური და წლიური სიდიდეები 

საკმაოდ დიდ ფარგლებში იცვლება. მაგალითად, თბილისში პირდაპირი 
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რადიაციის მაქსიმუმი აღნიშნული იყო 1941 წელს, ხოლო მინიმუმი 1963 წელს. 

მაქსიმალური სიდიდე პერპენდიკულარულ ზედაპირზე იყო 5967 მჯო/მ2, 

ხოლო ჰორიზონტალურ ზედაპირზე 3511 მჯო/მ2, მინიმალური შესაბამისად 

4211 მჯო/მ2 და 2531 მჯო/მ2. ამრიგად მრავალწლიური საშუალო მონაცემებიდან 

გადახრა პერპენდიკულარულ ზედაპირიდან შეადგენს 834 მჯო/მ2, ხოლო 461 

მჯო/მ2 ჰორიზონტალური ზედაპირიდან. 

        მზის პირდაპირი რადიაციის გარდა, დედამიწის ზედაპირზე ეცემა 

ატმოსფეროს მოლეკულებისა და აეროზოლების მიერ გაბნეული რადიაცია. თუ 

პირდაპირ რადიაციას ადგილი აქვს მხოლოდ მოწმენდილი ამინდის დროს და 

სხვადასხვა ამინდის დროს, განსაკუთრებით ღრუბლიანი ამინდის პირობებში. 

გაბნეული რადიაცია უმთავრესად მეტია როდესაც დიდია ღტუბლიანობა, 

ვინაიდან წყლის წვეთები და ყინულის კრისტალები, რომელთაგანაც 

ღრუბლები შედგება, დიდი რაოდენობით გააბნევენ მზის სხივურ ენერგიას. 

 

ცხრილი 5. გაბნეული რადიაცია (მჯო/მ2) 

 

sadguri I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII wliuri 

senaki 84 109 142 184 226 256 239 210 151 126 84 71 1882 

soxumi 83 113 175 215 266 278 290 239 178 130 89 69 2125 

Aanaseuli 85 110 161 201 252 258 280 234 166 122 84 67 2020 

Tbilisi 95 122 187 217 246 230 250 216 167 130 91 78 2029 

Telavi 98 130 193 230 275 261 270 230 176 132 91 76 2162 

walka 117 153 222 234 267 259 282 243 178 131 101 97 2284 

jvris 

uReltexili 

117 180 276 314 344 286 268 239 180 138 117 109 2568 

Yyazbegim/m 130 180 285 366 474 402 352 268 226 159 138 109 3089 

 

              ამ მონაცემებიდან ირკვევა, რომ გაბნეული რადიაცია საქართველოს 

ბარში და საშუალო სიმაღლის მთებში ტერიტორიულად 2029-1882 მჯო/მ2 

ფარგლებში იცვლება. მაღალმთიან ნაწილში საკმაოდ მაღალია და ყაზბეგის 

მონაცემების მიხედვით 3089 მჯო/მ2 ტოლია. ეს ერთი შეხედვით უცნაურია, რადგან 
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ლიტერატურიდან ცნობილია, რომ სიმაღლის მიხედვით გაბნეული რადიაცია 

მცირდება, რაც ჰაერის სისუფთავესთან არის დაკავშირებული. აქ 

მხედველობაშია მისაღები ის გარემოება, რომ ეს ადგილები დაფარულია მარადი 

თოვლითა და მყინვარებით, რაც ხელს უწყობს გაბნეული რადიაციის ზრდას. აქ 

საქმე გვაქვს არეკლილი რადიაციის ხელახალ გაბნევასთან, რომლის დიდი 

ნაწილი დედამიწას უბრუნდება. 

         პრაქტიკული მიზნებისთვის, კერძოდ ჰელიოენერგეტიკული 

რესურსების გამოყენების თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს ჯამობრივი 

რადიაციის შესწავლას და არა ცალკე გაბნეულ და პირდაპირი რადიაციის 

შესწავლას. 

          საქართველოს განედზე დღის ხანგრძლივობა ზამთარშიც მნიშვნელოვანია 

(დეკემბერში 9 საათი), ამიტომ ჯამობრივი რადიაცია საქართველოში წლის ყველა 

სეზონში დიდია და რეალური ღრუბლიანობის პირობებში შეადგენს შესაძლებელი 

რაოდენობის 65-75 % და ტერიტორიულად ბარში ირყევა 4387-5032 მჯო/მ2 შორის, 

ხოლო მთიან ნაწილში 6445 მჯო/მ2 აღწევს. 

          ჯამობრივი რადიაციის უმცირესი რაოდენობა დეკემბერ–იანვარშია (131-264 

მჯო/მ2), გამონაკლისია მაღალმთიანი ნაწილი, სადაც ყაზბეგის მონაცემების მიხედვით 

მაქსიმუმი მაისის თვეშია, მინიმუმი იანვარშია (ცხრილი 4) . 

ცხრილი 6. ჯამობრივი რადიაცია  

sadguri I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII wliuri 

senaki 164 214 310 435 584 662 553 537 440 327 193 138 4559 

soxumi 159 216 354 455 640 696 678 618 480 342 194 131 4933 

Aanaseuli 162 223 333 438 556 603 531 493 398 320 191 139 4387 

Tbilisi 170 229 376 484 611 674 692 625 457 324 178 144 4964 

Telavi 186 251 367 475 624 676 699 618 460 327 192 157 5032 

walka 232 301 437 477 569 635 648 583 433 333 213 194 5055 

jvris 

uReltexili 

264 360 527 599 620 613 612 545 419 352 268 226 5405 

Yyazbegim/m 285 385 587 705 843 758 733 641 486 448 310 264 6445 
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   მზის ნათების ხანგრძლივობას ქვეყნის ჰავის პირობების შესწავლისას 

სათანადო ყურადღება ექცევა, რადგან იგი მზის რადიაციის სხვა 

მახასიათებლებთან ერთად  საკმაოდ კარგად ახასიათებს ჰავის თავისებურებას. 

იგი საინტერესო და ანგარიშსაწევი მახასიათებელია იმ შემთხვევაშიც, როდესაც 

ამუშავებენ ჰელიოენერგო რესურსების საკითხს. 

  მზის ნათების ხანგრძლივობა ძირითადად დამოკიდებულია 

ღრუბლიანობაზე და ჰორიზონტის დახურულობაზე. საქართველოში 

ღრუბლიანობა ზომიერია. წლის განმავლობაში ცის თაღი საშუალოდ 50-60% 

არის დაფარული. ამის გამო მზის ნათებაც შესაბამისად მაღალია. 

  მზის ნათების ხანგრძლივობა საქართველოში მნიშვნელოვანია და 

საშუალოდ 2520-1958 საათს აღწევს. 
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3.3. ჰელიოენერგეტიკული რესურსების ტერიტორიული განაწილება 

 

           საქართველოს ტერიტორიის დიდი ნაწილი უკავია მთიან და 

მაღალმთიან ოლქებს, ძლიერ დანაწევრებული რელიეფით, დასერილი ღრმა 

ხეობებით, სხვადასხვა მიმართულებისა და დახრილობის ფერდობით. 

ტერიტორიის ამ თავისებურებას დიდი მნიშვნელობა აქვს 

ჰელიოენერგეტიკული რესურსების გამოყენების თვალსაზრისით.  

  საქართველოს ჰელიოენერგეტიკული რესურსების შესაფასებლად ვ. 

გაგუას გამოყენებული აქვს ჰორიზონტალური ზედაპირის მიერ მიღებული 

პირდაპირი რადიაცია და ჯამობრივი რადიაცია. მათ საფუძველზე შედგენილია 

თვეების და წლიური ჯამების რუკები. გამოყოფილია 5 ზონა: 

   

 

 პირველ ზონაში (A) მოქცეულ ტერიტორიაზე, ივლისის თვეში 

პირდაპირი და ჯამური რადიაციის დღეღამური ჯამებია 14-16 და 20-25 მჯო/მ2, 

თვიური ჯამები შესაბამისად 450-500 და 650-750 მჯო/მ2 ფარგლებში იცვლება. ივლისის 

თვის ეს სიდიდეები შესამჩნევად ნაკლებია. ამ რაოდენობის ენერგიას იღებს 

აღმოსავლეთ  და სამხრეთ საქართველოს ზოგიერთი რაიონი, აგრეთვე კავკასიონის 

მაღალმთიანი ნაწილის ზღვის დონიდან 3000 მ მაღლა მდებარე ადგილები. 
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  მეორე ზონას (B) უკავია უმეტესად აღმოსავლეთ საქართველოს დაბალი 

ადგილები, აგრეთვე აფხაზეთის ზღვისპირა ოლქი, დასავლეთ კავკასიონის 

ფერდობები და სამხრეთ საქართველოს დიდი ნაწილი. ამ ზონაში მოქცეული 

ადგილები საშუალოდ დღე–ღამეში იღებს პირდაპირ რადიაციას 13-14 მჯო/მ2, ხოლო 

ჯამობრივ რადიაციას 20-23 მჯო/მ2, რაც შეადგენს 400-450 მჯო/მ2 და 650-700 მჯო/მ2 

თვეში. 

  მესამე ზონას (C) მიეკუთვნება კავკასიონის და სამხრეთ მთიანეთის 

მთისწინეთი და საშუალო სიმაღლის მთები, რომლებიც აღმოსავლეთ საქართველოს 

აღმოსავლეთ ნაწილშია მოქცეული. აქ პირდაპირი რადიაცია 11-13 მჯო/მ2, ხოლო 

ჯამობრივი 20-22 მჯო/მ2 მოდის დღე–ღამეში. თვიური ჯამები იქნება შესაბამისად 350-

400 და 600-650 მჯო/მ2–ზე. 

  მეოთხე ზონაში (D) შედის კოლხეთის დაბლობი და მისი მიმდებარე 

კავკასიონის მთისწინეთი. აქ დღე–ღამეში თითოეული კვადრატული მეტრი ზედაპირი 

იღებს პირდაპირი რადიაციის 9-11 მჯო/მ2, ხოლო ჯამობრივი რადიაციის 18-20 მჯო/მ2–

ს, რაც თვეში 300-350 მჯო/მ2 და 550-600 მჯო/მ2 ტოლია. 

  მეხუთე ზონა (E) ამ ზონაში  მოქცეულია აჭარისა და მესხეთის ქედის 

კოლხეთის დაბლობისაკენ მიქცეული ადგილები, აგრეთვე კავკასიონის ცალკეული 

ადგილები, რომლებიც ხასიათდებიან დიდი ღრუბლიანობით. აქ საშუალოდ 

პირდაპირი რადიაცია და ჯამობრივი რადიაციის შესაბამისად დღე–ღამური 

სიდიდეები ტოლია 8-9 და 16-18 მჯო/მ2–ზე, თვიური ჯამი კი 250 და 500-550 მჯო/მ2–

ზე.  

  ამ ზონებისთვის მოცემულია პირდაპირი და ჯამობრივი რადიაციის 

დანარჩენი თვეების და წლიური ჯამების რიცხვითი მახასიათებლები. 

 

 

ჯამობრივი რადიაცია: 

(წლიური, მჯო/მ2) 

A    5000-6000 

B    4900-5200 

C    4800-5000 

D  4500-4800 

E  4500-5000 
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პირდაპირი რადიაცია: 

(წლიური, მჯო/მ2) 

A   3000 

B   2800-2900 

C   2700-2800 

D   2600-2700 

E   2500 

მოწმენდილ დღეთა რაოდენობა: A 65-80; B 55-65; C 50-55; D 40-50; E 30-40 

             განხილული ზონების და სათანადო რუკების დახმარებით, შეიძლება 

საქართველოს ეკონომიკური რაიონების მზის ენერგიის რესურსებით 

უზრუნველყოფის გადაწყვეტა, რაც საშუალებას მოგვცემს, ამა თუ იმ რაიონში 

მზის ენერგიის გამოყენების შესაძლებლობას. საქართველო დაყოფილია შემდეგ 

რაიონებად: აღმოსავლეთის (კახეთის) ეკონომიკური რაონი, აღმოსავლეთ–

ცენტრალური (თბილისის) ეკონომიკური რაიონი, სამხრეთი ეკონომიკური 

რაიონი, დასავლეთ–ცენტრალური (ქუთაისის) და დასავლეთ ეკონომიკური 

რაიონი, აფხაზეთის ეკონომიკური რაიონი, აჭარის ეკონომიკური რაიონები. 

                 აღმოსავლეთის (კახეთის) ეკონომიკური რაიონი. აღმოსავლეთი 

ეკონომიკური რაიონი ანუ კახეთი მდებარეობს უკიდურეს აღმოსავლეთ 

ნაწილში. რაიონი ძირითადად მოქცეულია მდინარეების ალაზნისა და იორის 

აუზებში, მისი ტერიტორია ემთხვევა ალაზნის ველს, გარეკახეთის (ივრის) 

ზეგანს და კახეთის კავკასიონის ფერდობებს, მხოლოდ თუშეთი მდებარეობს 

კავკასიონის მთავარი ქედის ჩრდილოეთ კალთებზე. კახეთის უკიდურეს 

სამხრეთ–აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს ელდარის ვაკე. 

  რაიონის დაბალი ნაწილი მოქცეულია A და B ზონაში, მაღალმთიანი 

დიდი ნაწილი კი B ზონაში, ხოლო მცირე C ზონაში. ჰელიოენერგეტიკული 

რესურსების გამოყენების საშუალებაა ივრის ზეგანზე და შიგნით კახეთის ბარში 

(სიღნაღი, შირაქი, თელავი, გურჯაანი, წნორი, დედოფლისწყარო, ელდარი და 

საგარეჯო), ნაწილობრივ უზრუნველყოფილია მაღალმთიანი ნაწილი. 
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              აღმოსავლეთ–ცენტრალური (თბილისის) ეკონომიკური რაიონი. რაიონს 

მეტად მოხერხებული ეკონომიკურ–გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს, იგი 

განლაგებულია ამიერკავკასიის ცენტრალურ ნაწილში. რაიონის ფარგლებში 

რელიეფი არაერთგვაროვანია, დიდია სიმაღლებრივი განფენილობა, რაიონის 

განაპირა ნაწილები მაღალმთიანია. მისი აღმოსავლეთი საზღვარი ქართლის 

ქედს ემთხვევა, დასავლეთის ლიხის ქედს. რაიონის დაბალი და მაღალმთიანი 

ნაწილი უკავია  B ზონას, საშუალო სიმაღლის მქონე ადგილები  D ზონას, მისი 

მცირე ნაწილი უმთავრესად კავკასიონის ჩრდილოეთი ფერდობი (მდ.თერგის 

ზემო წელი) D და E ზონებს. B ზონაში მოქცეულია ამ ეკონომიკური რაიონის 

დიდი ნაწილი, იგი ხასიათდება ჰელიოენერგო რესურსების სიუხვით( გორი, 

გარდაბანი, ბოლნისი, რუსთავი და სხვ.), აქ მაისიდან ოქტომბრამდე შეიძლება 

იმუშაოს ჰელიოენერგო დანადგარებმა. მათი უწყვეტი მუშაობა შეიძლება 

ზაფხულის თვეებში 700-720 საათს, ხოლო წლის განმავლობაში 1900-2000 საათს. 

              სამხრეთი ეკონომიკური რაიონი.   სამხრეთი ეკონომიკური რაიონი 

მდებარეობს საქართველოს სამხრეთ მთიანეთის ზონაში და უჭირავს ჯავახეთის 

ზეგანის დიდი ნაწილი, ახალციხის ქვაბული, მესხეთის, თრიალეთის, 

ერუშეთის და არსიანის ქედების კალთების. რაიონის უდიდესი ნაწილი 

მთიანია. 

          რაიონის დიდი ნაწილი მოქცეულია A და B ზონებში, ძალიან მცირე D 

ზონაში. ეს რაიონი ითვლება ჰელიოენერგიის გამოყენების პერსპექტიულ 

რაიონად. აქ ჯამური რადიაცია 5000-6000 მჯო/მ2 ტოლია წელიწადში. ის 

გარემოება, რომ წლის განმავლობაში ბევრი მოწმენდილი დღეებია 

ჰელიოდანადგარების ეფექტურობა სათანადოდ იზრდება და მათი მოქმედების 

პერიოდი მთელი წლის განმავლობაში გრძელდება. ზაფხულის სამ თვეს 

შეუძლია საკმაოდ წარმატებით იმუშაონ ყოველგვარმა დანადგარმა, საშუალოდ 

700-750 საათს.   

               დასავლეთ-ცენტრალური (ქუთაისის) და დასავლეთ ეკონომიკური 

რაიონი. პირველი რაიონი მოიცავს კოლხეთის დაბლობსა და მის 

გორაკბორცვიან ზონებს, ზემო იმერეთის მაღლობს და მისკენ დახრილ მთის 
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კალთებს, რაჭა ლეჩხუმის ქედებს, კავკასიონის ქვაბულებს, მესხეთის ქედის 

კალთებს, რაჭისა და ქვემო იმერეთს, რაჭა ლეჩხუმს და ქვემო სვანეთს. 

  მეორე რაიონი ართიანებს ისტორიულ-გეოგრაფიულ პროვინციებს 

გურიას და სამეგრელოს, აგრეთვე ზემო სვანეთს. 

  ორივე რაიონში მოქცეულია დასავლეთ საქართველო აჭარისა და 

აფხაზეთის გამოკლებით. 

  ჰელიოენერგიის გამოყენების თვალსაზრისით ეს რაიონები ერთნაირი 

პირობებით ხასიათდებიან. მისი დიდი დაბალი ნაწილი მოქცეულია C ზონაში. 

საშუალოდ 3000 მ მდებარე ადგილები A ზონაში. რაიონის მნიშვნელოვანი 

ნაწილი, უმეტესად საშუალო სიმაღლის მქონე ადგილები მოქცეულია B და C 

ზონაში. ეს რაიონიც გამოირჩევა ჰელიოენერგეტიკული რესურსების დიდი 

რაოდენობით და წარმატებით შეიძლება გამოვიყენოთ. მართალია აქ 

ღრუბლიანობა შედარებით მაღალია, მაგრამ აქაც არის ისეთი ადგილები, 

კერძოდ საშუალო მთიანი და მაღალმთიანი ნაწილები, რომლებიც მცირე 

ღრუბლიანობით ხასიათდება და მზის ენერგია, საკმაოდ წარმატებით შეიძლება 

გამოვიყენოთ ისე, რომ მან დიდი ეკონომიკური ეფექტი მოგვცეს. 

              აფხაზეთის ეკონომიკური რაიონი. აფხაზეთის ტერიტორია მოქცეულია 

კავკასიონის მთავარ ქედსა და შავ ზღვას შორის. სიმაღლეთა სხვაობები აქ 4000 მ 

აღემატება, რის შედეგადაც მისი ბუნებრივი პირობები დიდი 

მრავალფეროვნებით ხასიათდება. 

აფხაზეთის ჩრდილოეთი და ჩრდილო დასავლეთი ნაწილი მიეკუთვნება 

A და B ზონებს, ისე რომ ეს ნაწილი ყველაზე მეტი ენერგორესურსებით 

გამოირჩევა, მზის ენერგიით ნაკლებ უზრუნველყოფილია აღმოსავლეთი და 

სამხრეთ–აღმოსავლეთი ნაწილი, რომელიც შედის B და D ზონებში. 

მაღალმთიანი ნაწილის ენერგორესურსები შეიძლება გამოიყენონ 

ელექტროენერგიის მისაღებად, დანარჩენი უფრო საბინაო–კომუნალური და 

რეკრეაციული მომსახურების მიზნით, აუზებში წყლის გასათბობად, ბინების 

გასათბობად და კონდიციონერებისათვის და სხვ. 

 



47 
 

            აჭარის ეკონომიკური რაიონი. აჭარა მდებარეობს შავი ზღვის 

სახმრეთ–აღმოსავლეთ ნაწილში. მას ესაზღვრება: აღოსავლეთით – არსიანის, 

სამხრეთით –  შავშეთის ქედები, ჩრდილოეთით – კოლხეთის დაბლობი და 

მესხეთის ქედის კალთები, დასავლეთით –  შავი ზღვა. 

  აჭარის მთელი ტერიტორია გამოირჩევა მაღალი ღრუბლიანობით, 

ამიტომ ამ ტერიტორიის გამოყენება ჰელიოენერგეტიკული თვალსაზრისით 

ნაკლებ ეფექტურია. აღნიშნული ტერიტორია მიეკუთვნება D და E  ზონებს 

მაგრამ ცალკეულ ადგილებში კლიმატური თვალსაზრისით ხელსაყრელია 

ზოგიერთი ჰელიოდანადგარის გამოყენება, მათ მაინც შეიძლება მისცეს აჭარას 

ეკონომიკური ეფექტი (გააცხელონ წყალი, მეომსახურონ საშრობებს და სხვ.) 
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დასკვნა 

1. მზე დედამიწაზე არსებული ყველა ენერგიის წყაროა. მზის გამოსხივების 

ნაწილი ხილული სხივებია, ამიტომ მზე დედამიწისათვის არა მარტო სითბოს, 

არამედ სინათლის წყაროცაა. 

2. მზის სხივური ენერგია გარდაიქმნება სითბოდ, რომელიც ათბობს დედამიწას, 

ხოლო დედამიწის მიერ გამოსხივებული სითბური ენერგიის რაოდენობა და 

ტალღის სიგრძე დამოკიდებულია ზედაპირის თავისებურებებსა და 

ტემპერატურაზე. 

3. მზის სხივების მიერ, ჰორიზონტალურ ზედაპირთან შექმნილი კუთხის 

ცვალებადობასთან ერთად იცვლება მზის რადიაციის ინტენსიობაც. 

4. ატმოსფეროს მიერ მზის რადიაციის შთანთქმა ცვალებადია სივრცესა და 

დროში, დამოკიდებულია ღრუბლიანობაზე, ჰაერში არსებულ აეროზოლებსა და 

მზის სიმაღლეზე ჰორიზონტიდან. 

5. საქართველოს ტერიტორიის გეოგრაფიული მდებარეობა (განედური 

განფენილება) ვერ ახდენს მზის რადიაციის შესამჩნევ ცვლილებებს მის 

ჩრდილო და სამხრეთ ტერიტორიებს შორის. ამის გამო მზის რადიაციის 

განაწილება ძირითადად დამოკიდებულია ღრუბლიანობაზე, ჰაერის 

სიმკვრივესა და გამჭირვალობაზე. 

6. საქართველოს ტერიტორიაზე, მზის ნათების ხანგრძლივობა წლის 

განმავლობაში იცვლება 1360 სთ-დან (აჭარა, კავკასიონის მაღალმთიანეთი 

ნაწილი) 2500 სთ-მდე (შირაქის ველი, გარდაბანი) 

7. მზის ენერგიის (ჰელიოენერგორესურსის) გამოყენება დამოკიდებულია 

ფიზიკურ გეოგრაფიულ და მეტეოროლოგიურ პირობებზე, სეზონებზე, დროზე 

(დღე–ღამე, თვე). 

8. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰელიოენერგეტიკული რესურსების გამოყენება 

ეფექტურია შემდეგ პირობებში:  

ა) უღრუბლო დღეების რაოდენობა, ღრუბლიანი დღეების ნახევარზე მეტი უნდა 

იყოს და არ უნდა აღემატებოდეს 60%-ს.  

ბ)  თუ დღის განმავლობაში არანაკლებ 6 სთ-ის განმავლობაში მოდის 0,6 

კალ/სმ2. წთ (0,149 კვტ/სთ) სხივური ენერგია. 
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9. 2010–2011 წლებში თბილისში მზის პირდაპირი რადიაციის ინტენსიობა 

რამდენადმე უფრო მაღლაა, ვიდრე 1980-1992 წლებში (დაკვირვების ყველა 

ვადისათვის). ამგვარად ყველა ეს შედეგები ადასტურებენ თბილისში ბოლო 

წლებში ატმოსფეროს აეროზოლური დაბინძურების შემცირებას. 
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