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ანოტაცია. ქალაქთმშენებლობის პრობლემები 

და მათი კავშირი გეოლოგიასთან, კერძოდ კი, საინ-

ჟინრო გეოლოგიასთან, ძალიან აქტუალური გახდა. 

ქალაქთმშენებლობის მიზნით ტერიტორიების ათ-

ვისებაში გეოლოგიის როლი დიდია, რადგან ნების-

მიერი სახის მშენებლობა მოითხოვს ისეთი მნიშვნე-

ლოვანი ფაქტორების შესწავლასა და გათვალის-

წინებას, როგორიცაა ტერიტორიის ჰიდროგეოლო-

გიური პირობები, საძირკვლის გრუნტების ფიზი-

კური და მექანიკური თვისებები, გეოდინამიკური 

პროცესები, გეოლოგიური აგებულება, ტექტონიკა 

და სხვ., ანუ ისეთი საკითხების გარკვევას, რომლე-

ბიც უშუალოდ საინჟინრო გეოლოგიას მიეკუთვნება. 

ქალაქ თბილისის ფარგლებში, ერთ-ერთი ყვე-

ლაზე მნიშვნელოვანი და მასშტაბური სამშენებლო 

ობიექტი თბილისის შემოვლითი რკინიგზაა, რომ-

ლის მშენებლობა რთულ საინჟინრო-გეოლოგიური 

და ჰიდროგეოლოგიური პირობების მქონე ტერი-

ტორიაზე მიმდინარეობდა. 

საკვლევი ტერიტორიის გარკვეული მონაკვეთე-

ბის საკმაოდ რთულ საინჟინრო-გეოლოგიურ პირო-

ბებზე მიუთითებს სარკინიგზო ტრასაზე განვითა-

რებული სხვადასხვა პროცესი, როგორიცაა მეწყრე-

ბი, სუფოზია, ეროზია და სხვა. სტატიაში აღწერი-

ლია ზემოთ აღნიშნული საშიში გეოლოგიური პრო-

ცესები და გამოყოფილია ტრასის ის უბნები, რომ-

ლებზეც მშენებლობა და მომავალი ექსპლუატაცია 

განსაკუთრებულ დამცავ ღონისძიებათა გატარებას 

მოითხოვს. 
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საკვანძო სიტყვები: ეროზია; მეწყრული პრო-

ცესები; სუფოზია; შემოვლითი რკინიგზა.  

შესავალი 

თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტი 

2010 წელს დაიწყო, რომელიც ითვალისწინებდა ახა-

ლი ორლიანდაგიანი, 27 კმ სიგრძის ელექტრიფი-

ცირებული სარკინიგზო ხაზის მშენებლობას. ახალი 

სარკინიგზო ხაზი უნდა შეერთებულიყო ახალთან 

ზაჰესის ტერიტორიაზე, გაივლიდა ავჭალისა და 

გლდანის ტერიტორიებს, შემოუვლიდა თბილისის 

ზღვის ჩრდილოეთის მხრიდან მდებარე მაღლობს 

და შეუერთდებოდა კახეთის არსებულ სარკინიგზო 

ხაზს სადგურ ლილოსთან. შემოვლითი რკინიგზის 

პროექტით ასევე გათვალიწინებული იყო 12 ხიდის 

(საერთო სიგრძე 980 მ), 5 გვირაბისა (საერთო სიგრძე 

3520 მ) და სხვადასხვა საინჟინრო ნაგებობის მშენებ-

ლობა. პროექტით ასევე გათვალისწინებული იყო 

კახეთის არსებული რკინიგზის ხაზის, 10 კმ-იანი მო-

ნაკვეთის, გადაკეთება ორლიანდაგიან სარკინიგზო 

ხაზად, არსებული ხაზის რეაბილიტაციისა და ახა-

ლი დამატებითი გზის მოწყობით. სტატიაში განხი-

ლულია აღნიშნული ტრასის გასწვრივ განვითა-

რებული როგორც არსებული, ასევე მომავალში მოსა-

ლოდნელი საშიში გეოლოგიური პროცესების მიმო-

ხილვა და პროგნოზირება. 

  

ძირითადი ნაწილი 

საკვლევ ტერიტორიაზე საშიში გეოლოგიური 

პროცესების გამოვლინება მხოლოდ ლოკალურ უბ-

ნებზე ფიქსირდება და მათი საშიშროების რისკი მაღა-

ლი არ არის, თუმცა უგულებელყოფა ყოვლად დაუშ-

ვებელია და აუცილებელია თითოეული მათგანი-

სათვის გატარდეს კონკრეტული ღონისძიებები. 

რკინიგზის ხაზის გასწვრივ საშიში გეოლოგიუ-

რი პროცესებიდან მეტ-ნაკლები სირთულით ხასი-

ათდება დახრამვითი ტიპის ეროზია, მეწყრული 

პროცესები, სუფოზიური ჯდენები და დაჭაობება. 

აღნიშნული საშიში გეოლოგიური პროცესების გა-

მოვლინება ძირითადად ტრასის ცენტრალურ ნა-

წილშია მოქცეული. 

რკინიგზის ახალი ხაზის საწყისი წერტილიდან, 

დაბა ზაჰესიდან მდ. გლდანულას გადაკვეთამდე 

საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარების 

ალბათობა პრაქტიკულად არ არსებობს, თუმცა, 

აღსანიშნავია, რომ რკინიგზის მშენებლობისას დაი-

მეწყრა პირველი გვირაბის გამოსასვლელი პორ-

ტალი, გლდანის ხევის მარჯვენა ფერდი, რამაც და-

აზიანა მის თავზე გამავალი საავტომობილო გზა (26 

მაისის ქუჩა) (სურ. 1). 

გლდანის ტერიტორიაზე, ე.წ. „დიდი ტბის“ 

მიმდებარედ მეორე გვირაბის გამოსასვლელიდან 

ტრასის დაახლოებით 100 მეტრი სიგრძის მონაკ-

ვეთი გრუნტების გადატენიანების გამო დაჭაობე-

ბულია, ასევე ამოვსებულია ტრასის გასწვრივ არსე-

ბული სადრენაჟო არხებიც (სურ 2), რის გამოც მათი 

ფუნქცია დაკარგულია. მოცემულ ტერიტორიაზე 

ასევე გასათვალისწინებელია სუფოზიური პროცე-

სების განვითარების ალბათობაც, რამაც შეიძლება 

გამოიწვიოს ტრასის დეფორმაცია. 
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სურ. 1 
 
 

 
 

სურ. 2 
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მდ. ხევძმარას კალაპოტი ახალი შემოვლითი 

რკინიგზის ტრასის გასწვრივ ერთ-ერთი ყველაზე 

რთული უბანია. მდინარის ხეობაში მიმდინარეობს 

ინტენსიური სიღრმითი და გვერდითი ეროზიული 

პროცესები, პერიოდულად ღვარცოფული ნაკადე-

ბის გავლით. მდინარის ხეობის ბორტზე ფიქსირ-

დება როგორც აქტიურ დინამიკაში მყოფი, ასევე 

სტაბილიზებული მეწყრული სხეულები. აღნიშნუ-

ლი ფაქტორების გათვალისწინებით მოცემულ 

უბანზე საჭიროა ყურადღების განსაკუთრებით 

გამახვილება და მისი დეტალური კვლევა (სურ. 3). 

 

 

 
 

 

სურ. 3 

 

 

მდ. ხევძმარადან დაახლოებით ერთი კილომეტ-

რის დაშორებით, მარჯვენა ფერდოზე, განვითარე-

ბულია ჩრდილო-აღმოსავლური ექსპოზიციის პირ-

ველი მეწყერი (სურ.4). მეწყრული სხეულის ფარ-

თობი 2018 წლისათვის იყო 3800 მ2, ხოლო დღეი-

სათვის მისი ფართობი გაზრდილია 20 500 მ2-მდე 

(სურ. 5). იგი განვითარებულია დელუვიონში, რო-

მელშიც ფიქსირდება ძირითადი ქანების ვიწრო 

გაშიშვლებები. მეწყერი აქტიურ დინამიკაშია, რო-

მელმაც დააზიანა მაღალი ძაბვის ელექტოგადამ-

ცემი ანძა. მეწყრული სხეულის მოცულობის ასეთი 

მკვეთრი გაზრდა მიუთითებს მაღალი საშიშროების 

რისკზე, აქედან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ აღ-

ნიშნული მეწყრული სხეულის ფერდობის მდგრა-

დობის დაანგარიშება GEO5 პროგრამის გამოყე-

ნებით, რომლის შედეგებიც მოცემულია სტატიის 

ბოლოს დანართების სახით. 

 
 



დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია – Earth and Planetary Sciences –  
Науки изучающие Землю и планетология 

 

 
_____________________________________ 
სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ  ISSN 1512-0996 
№1 (519), 2021 196 www.shromebi.gtu.ge 

 
 

სურ. 4 
 
 
 

 
 

 

სურ. 5 
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აღწერილი წერტილიდან დაახლოებით 250 მეტ-

რის დაშორებით, ასევე მარჯვენა ფერდოზე, ფიქ-

სირდება მეორე მეწყერი, რომელიც განვითარდა და-

ტერასებული ფერდოს მესამე ტერასაზე. მეწყერმა 

დააზიანა ტრასის გასწვრივ არსებული ნაკადის 

გამტარი. 

მესამე მეწყერი ფიქსირდება მარცხენა ფერდოზე, 

რომელიც განვითარებულია დელუვიურ ჯიბეში. 

მისი ფართობი შეადგენს 2500 მ2-ს. ამ წერტილიდან 
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Abstract. The slope stability calculation is quite time-consuming, which requires first selecting the correct 

method and then calculating the coefficient of stability using different formulas. It should also be noted that 

visualization of the analysis results requires a great deal of time, which is quite impractical. To solve this problem, 

many geotechnical computer programs have been created, which can be used to report slope stability reports in a 

split of a second. 

The most common geotechnical software in Georgia is GEO5 slope stability, which allows us to calculate slope 

stabilities very quickly and effectively with various methods and standards. 
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Аннотация. Расчет устойчивости склона занимает довольно много времени, что требует сначала выбора 

правильного метода, а затем расчета коэффициента устойчивости по различным формулам. Также следует 

отметить, что визуализация результатов анализа требует много времени, что, в свою очередь, является 

непрактичным. Для решения этой проблемы было создано множество геотехнических компьютерных 

программ, которые можно использовать для составления отчетов об устойчивости откосов за доли секунды. 

Самым распространенным геотехническим программным обеспечением в Грузии является GEO5, 

позволяющее очень быстро и эффективно рассчитывать устойчивость откосов с помощью различных методов 

и стандартов. 
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