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იური ქართველიშვილი - 100 

 

პროფესორი იური ქართველიშვილი დაიბადა 1922 წლის 

20 მარტს ქ. კიევში. 

1939 წ. ჩაირიცხა მოსკოვის ენერგეტიკის ინსტიტუტის 

ელექტრომექანიკის ფაკულტეტზე. 1943 წლიდან მან სწავლა 

განაგრძო თბილისის რკინიგზის ტრანსპორტის ინჟინერთა 

ინსტიტუტში, რომელიც 1945 წელს წარჩინებით დაამთავრა. 

ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ ი. ქართველიშვილი 

მოსკოვში დაბრუნდა და მუშაობა დაიწყო ქარხანა „დინამო-

ში“. 1947 წელს სამუშაოდ გადავიდა რკინიგზის ტრანსპორტის საკავშირო სამეცნიერო-

კვლევით ინსტიტუტში, სადაც 1952 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია. ამის შემდეგ 

ბ-ნი იური პედაგოგიურ მოღვაწეობას იწყებს ქ. როსტოვის რკინიგზის ტრანსპორტის 

ინჟინერთა ინსტიტუტში ჯერ მანქანათა ნაწილების, ხოლო შემდეგ ახლად შექმნილ 

„სამშენებლო სამუშაოებისა და მანქანების“ კათედრაზე. აქ მას დოცენტის წოდება მიენიჭა. 

1957 წ. ი. ქართველიშვილი ოჯახთან ერთად საცხოვრებლად საქართველოში გადმოვიდა 

და მუშაობა დაიწყო თბილისის რკინიგზის ტრანსპორტის ინჟინერთა ინსტიტუტში. 

1959 წ. საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტთან რკინიგზის ტრანსპორტის ინ-

ჟინერთა ინსტიტუტის შემოერთების შემდეგ (1961 წ.) შეიქმნა „სამშენებლო და საგზაო 

მანქანების და მოწყობილობების“ კათედრა, რომლის ხელმძღვანელადაც ი. ქართველიშვი-

ლი აირჩიეს. მუშაობის პერიოდში (28 წელი) ბატონმა იურიმ ჩამოაყალიბა  ახალგაზრდა 

ნიჭიერი სამეცნიერო-პედაგოგიური კადრებით დაკომპლექტებული კათედრა, რომელიც 

აქტიურად თანამშრომლობდა სხვადასხვა სამეცნიერო-კვლევით ორგანიზაციასა და 

საწარმოსთან. 

1964 წელს კათედრამ ქართულ ენაზე გამოსცა პირველი სახელმძღვანელო „მიწის 

სამუშაოების მანქანების დაგეგმარების საფუძვლები“. 

1966 წელს ი. ქართველიშვილმა წარმატებით დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია. სამშე-

ნებლო-საგზაო მანქანების მუშა ორგანოების სიმტკიცეზე გაანგარიშების ენერგეტიკულმა 

მეთოდმა, რომელიც საფუძვლად დაედო მის სადისერტაციო ნაშრომს, ფართო აღიარება 
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მოიპოვა საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო წრეებში. ასევე მნიშვნელოვანია მის 

მიერ დამუშავებული მიწის სამუშაოების მანქანების მუშა ორგანოებზე მოქმედი 

ზღვრული საანგარიშო დატვირთვისა და დემპფირების მოწყობილობის გაანგარიშების და 

კონსტრუირების მეთოდები. 

პროფ. ი. ქართველიშვილი კოლეგებს შორის გამოირჩეოდა ღრმა ერუდიციით, პუნქ-

ტუალურობით და მომთხოვნელობით საკუთარი თავისა და თანამშრომლებისადმი.  

მას გამოქვეყნებული აქვს 130-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი. იგი 30 გამოგონების, ერთი 

მონოგრაფიისა და სამი სახელმძღვანელოს ავტორია. განსაკუთრებით აღსანიშნავია მისი 

მჭიდრო შემოქმედებითი კავშირები დარგის ისეთ კორიფეებთან, როგორებიც იყვნენ 

აკადემიკოსები ნ. დომბროვსკი და მ. გალპერინი. ი. ქართველიშვილის სამეცნიერო 

სტატიები სხვადასხვა დროს იბეჭდებოდა პოლონეთში, გერმანიაში, რუმინეთსა და 

რუსეთში. მონაწილეობდა მრავალ საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციაში. 
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ანოტაცია. ტორფის საბადოდან გამოყოფილი 

ჰუმუსოვანი მჟავები ორი მეთოდით მიიღება. ულ-

ტრაბგერითი მეთოდით გამოყოფილი ჰუმუსოვანი 

მჟავები უფრო მაღალი ფიზიოლოგიური აქტივო-

ბით ხასიათდება, კონონოვა-ბელჩიკოვას მეთოდით 

გამოყოფილთან შედარებით. ულტრაბგერითი მე-

თოდის შემთხვევაში ჰუმუსოვანი მჟავები ნაკლე-

ბად იჟანგება, რეაქტივებთან გაცილებით ნაკლები 

დროის განმავლობაში კონტაქტის გამო. პრეპარა-

ტების ფიზიოლოგიურ აქტივობას ვიკვლევდით 

ლობიოს წყლის კულტურის საშუალებით. ჩატარდა 

ცდების ორი სერია. პირველ სერიაში პრეპარატები 

წყალში შეგვქონდა, მეორეში კი – ფოთლებიდან. 
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დადგინდა, რომ ჩვენ მიერ გამოყოფილ ყველა პრე-

პარატს ფიზიოლოგიური აქტივობა აქვს. პრეპარა-

ტების წყალში შეტანის შემთხვევაში მცენარის 

მთლიანი ბიომასის შეფარდება ფესვების წონასთან 

ნაკლები იყო, ხოლო ფოთლებიდან შეტანისას, პი-

რიქით, მეტი, საკონტროლო ვარიანტებთან შედარე-

ბით. ყველაზე მაღალი ფიზიოლოგიური აქტივობა 

გამოვლინდა დმანისისა და პალიასტომის ტორფი-

დან მიღებულ პრეპარატებში. 

 

საკვანძო სიტყვები: კონონოვა-ბელჩიკოვას მე-

თოდი, ულტრაბგერითი მეთოდი, ფიზიოლოგიური 

აქტივობა, წყლის კულტურა, ჰუმუსოვანი მჟავები. 

 

შესავალი 

ბუნების ისეთ ობიექტებზე, როგორიცაა ნიადა-

გი, ტორფი, ქვანახშირი, წყალი და სხვა გავრცელე-

ბულია სპეციფიკური ბუნებრივი მაღალმოლეკუ-

ლური ორგანული ნაერთები – უნიკალური თვისე-

ბების მქონე ჰუმუსოვანი ნივთიერებები, რომლე-

ბიც  ნიადაგის თვისებების ჩამოყალიბებასა და ნა-

ყოფიერების ზრდაში მონაწილეობს. ჰუმუსოვანი 

მჟავები მაღალი ფიზიოლოგიური აქტივობით ხა-

სიათდება. მათი არსებობის პირობებში მცენარე 

უკეთ ითვისებს საკვებ ელემენტებს, ძლიერდება 

დაფესვიანება და ბიომასის ზრდა, იზრდება ასევე 

გამძლეობა სტრესული ფაქტორების მიმართ, რაც 

მცენარეს საშუალებას აძლევს  გადაიტანოს გვალვა, 

ყინვა და სხვა ბუნებრივი უარყოფითი პირობები 

[1,2,3]. მათი გავლენა ცოცხალ ორგანიზმებზე მრა-

ვალმხრივია: ნიადაგში ახდენს მძიმე მეტალებისა 

და პესტიციდების იმობილიზაციას და ამით 

ბიოტაზე უარყოფითი დაწოლა მცირდება. ჰუმუ-

სოვანი ნივთიერებების გავლენით მცენარეების 

მდგრადობა უარყოფითი პირობების მიმართ იზრ-

დება და  ზრდის სტიმულირებას ახდენს. ჰუმუსო-

ვანი ნივთიერებების აგებულებისა და თვისებების 

შესწავლა  იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ 1981 

წელს ნიადაგმცოდნეობის საერთაშორისო კონფე-

რენციაზე გადაწყვეტილება მიიღეს ჰუმუსოვანი 

ნაერთების შემსწავლელი საერთაშორისო  საზოგა-

დოების (International Humic Substances Society - 

IHSS) ჩამოყალიბების შესახებ. IHSS ხელს უწყობს 

არა მხოლოდ ჰუმუსოვანი ნაერთების თეორიულ 

შესწავლას, არამედ თეორიული ცოდნის პრაქტი-

კაში დანერგვას.  

ამჟამად საქართველოში ფართოდ იყენებენ ად-

გილობრივი წარმოების ჰუმუსოვანი ნაერთების 

შემცველ სასუქებს. ამის მიუხედავად, ჯერ არ არის 

ბოლომდე შესწავლილი ადგილობრივი რესურ-

სების პოტენციალი.  

   

ძირითადი ნაწილი 

ჰუმუსოვანი მჟავები მაღალი ფიზიოლოგიური 

აქტივობით ხასიათდება და მათი არსებობის პირო-

ბებში მცენარე უკეთ ითვისებს საკვებ ელემენტებს, 

ძლიერდება დაფესვიანება და ბიომასის ზრდა, 

იზრდება გამძლეობა სტრესული ფაქტორების მი-

მართ, რაც მცენარეს საშუალებას აძლევს გაუძლოს 

გვალვას, ყინვას და სხვა ბუნებრივ უარყოფით პი-

რობებს [1,2,3]. 

ჩატარებული კვლევების მიზანი იყო შეგვესწავ-

ლა საქართველოს ზოგიერთი ტორფის საბადოდან 
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გამოყოფილი ჰუმუსოვანი მჟავების გავლენა მცე-

ნარის ზრდაზე.  

შევისწავლეთ 5 საბადოს ტორფი: დმანისის მუ-

ნიციპალიტეტის სოფელ პანტიანის, თიანეთის მუ-

ნიციპალიტეტის სოფელ ტოლათსოფლის, პალიას-

ტომის საბადოს 2 ნიმუშის, ზუგდიდის მუნიცი-

პალიტეტის სოფელ ურთას. ჰუმუსოვანი მჟავების 

გამოყოფის რამდენიმე მეთოდიდან [4,5] გამოვი-

ყენეთ ისეთი, როდესაც ჰუმუსოვანმა მჟავებმა მაქ-

სიმალურად შეინარჩუნა ბუნებრივი თვისებები, არ 

მოხდა მათი დესტრუქცია, ჟანგვა, ფუნქციური 

ჯგუფების დაბლოკვა, რადგან გვაინტერესებდა 

გამოყოფილი პრეპარატის არა მარტო რაოდენობა, 

არამედ მათი ფიზიოლოგიური აქტივობა. აღნიშნუ-

ლი მიზნის მისაღწევად გამოვიყენეთ კონონოვა-

ბელჩიკოვასა და ულტრაბგერითი მეთოდები. 

პირველი მეთოდის უპირატესობაა გამოყენებუ-

ლი რეაგენტის ხანმოკლე კონტაქტი ტორფთან, 

რბილ პირობებში ექსტრაქცია და ჰუმუსოვან მჟავებ-

ში მიმდინარე მინიმალური ჟანგვითი პროცესები, 

მეორე მეთოდის – რეაგენტების დაბალი კონცენტ-

რაცია და მათთან კონტაქტის მინიმალური დრო. 

გამოყოფილი მჟავები ინახებოდა დაბალი ტემ-

პერატურის პირობებში, რაც საშუალებას გვაძლევ-

და თავიდან აგვეცილებინა მათი ხსნარში დაჟანგვა.  

გამოყოფილი პრეპარატების ფიზიოლოგიური 

აქტივობა შევისწავლეთ მოდელური ცდების მეშვე-

ობით ლობიოს წყლის კულტურაზე. წინასწარ გა-

ღივებული ლობიოს მარცვლები მოვათავსეთ წყლი-

ან ჭურჭელში. მცენარეები პრეპარატებით გამოვკვე-

ბეთ ორი ნამდვილი ფოთლის განვითარების შემ-

დეგ – პირველ, მე-3 და მე-5 დღეებში როგორც 

წყალში შეყვანის გზით (ფესვებიდან გამოკვება), ისე 

ფოთლებიდან. პრეპარატების რაოდენობა ორივე 

შემთხვევაში თანაბარი იყო. ფოთლებიდან გამოკვე-

ბისას პრეპარატის ანალოგიურ რაოდენობას ვხსნი-

დით 10 მლ წყალში და ვასხურებდით პულვერი-

ზატორით ისე, რომ ფოთლები მთლიანად დაფარუ-

ლიყო. პრეპარატების შეტანის ვადები და კონცენტ-

რაცია მოტანილია 1-ლ ცხრილში. 

  

ცხრილი 1 

პრეპარატის კონცენტრაცია და შეყვანის ვადები 

 პრეპარატის შეყვანის დრო 

პრეპარატის კონცენტრაცია 

ფესვური კვებისას,  

მგ /1000 მლ  
ფოთლებიდან გამოკვებისას, მგ/10 

მლ 

ნამდვილი ფოთლების გამოყვანიდან 1 დღის 

შემდეგ 
0.1 0.1 

ნამდვილი ფოთლების გამოყვანიდან მე-3 

დღეს 
0.2 0.2 

ნამდვილი ფოთლების გამოყვანიდან მე-5 

დღეს 
0.2 0.2 
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ცდები ჩატარდა სამჯერადი გამეორებით. მონაცემები სტატისტიკურად დამუშავდა ფარდობითი სტან-

დარტული გადახრის (RSD) გამოთვლის გზით [6]:  

 

სადაც SD სტანდარტული გადახრაა; X – საშუალო არითმეტიკული; Xi – ცალკეული გაზომვები. მიღებული 

შედეგები მოცემულია მე-2–3 ცხრილებში.  

ცხრილი 2 

ჰუმუსოვანი მჟავების გავლენა ლობიოს ზრდაზე ფესვური კვების პირობებში 
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კონტროლი - 1.0213 2.3 0.1204 11.76 0 

პანტიანი ულტრაბგერითი 1.6352 2.4 0.1202 7.34 60.32 

კონონოვა-ბელჩიკოვას 
მეთოდი 

1.3701 1.9 0.1108 8.03 34.31 

ურთა  ულტრაბგერითი 1.4154 2.1 0.1352 9.54 38.74 

კონონოვა-ბელჩიკოვას 
მეთოდი 

1.1802 3.1 0.1271 10.76 15.73 

პალიასტომი, 
ნიმუში № 1 

ულტრაბგერითი 1.4803 2.7 0.1351 9.12 45.11 

კონონოვა-ბელჩიკოვას 
მეთოდი 

1.2706 3.2 0.1205 9.45 24.50 

ტოლათსოფელი  ულტრაბგერითი 1.2852 2.5 0.1352 10.51 26.02 

კონონოვა-ბელჩიკოვას 
მეთოდი 

1.2451 2.2 0.1007 8.03 22.11 

პალიასტომი, 
ნიმუში № 2 

ულტრაბგერითი 1.5300 2.7 0.1453 9.48 50.02 

კონონოვა-ბელჩიკოვას 
მეთოდი 

1,4603 3,0 0,1051  7,19 43,15 

 
 შენიშვნა: * თუ RSD აღემატება 10%, მონაცემები არასანდოდ ითვლება. 
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როგორც მე-2 და მე-3 ცხრილების მონაცემები-

დან ჩანს, ორივე ცდაში ჰუმუსოვანი მჟავებით მცე-

ნარეების როგორც ფესვებიდან, ისე ფოთლებიდან 

გამოკვებისას ლობიოს მასა მომატებულია საკონტ-

როლო ვარიანტებთან შედარებით. აღსანიშნავია, 

რომ უმეტეს ვარიანტებში ბიომასის მატება უკეთე-

სია ულტრაბგერითი მეთოდით გამოყოფილი პრე-

პარატების გამოყენებისას. აღნიშნული პრეპარატე-

ბი გაცილებით მაღალი ფიზიოლოგიური აქტივო-

ბით გამოირჩეოდა როგორც ფესვებიდან, ისე ფოთ-

ლებიდან გამოკვებისას, რაც შეიძლება აიხსნას 

ფუნქციური ჯგუფების შენარჩუნებით, პრეპარატე-

ბის გამოყოფის რბილი პირობების გამო. 

 

ცხრილი 3 

ფოთლებიდან შეტანილი ჰუმუსოვანი მჟავების გავლენა ლობიოს ზრდაზე 
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კონტროლი - 0.6725 3.1 0.085 12.57 0.00 

პანტიანი ულტრაბგერითი 0.7025 3.2 0.1625 23.13 60.11 

კონონოვა-ბელჩიკოვას 
მეთოდი 

0.8625 2.7 0.6350 73.62 34.15 
 

ურთა ულტრაბგერითი 0.7425 2.2 0.1550 20.88 38.59 

კონონოვა-ბელჩიკოვას 
მეთოდი 

0.7075 2.1 0.1553 21.95 15.56 

პალიასტომი, 
ნიმუში № 1 

ულტრაბგერითი 0.6900 2.4 0.1075 15.58 44.94 

კონონოვა-ბელჩიკოვას 
მეთოდი 

0.7075 2.0 0.1415 20.00 24.41 

ტოლათსოფელი  ულტრაბგერითი 0.6551 3.3 0.1325 0.23 25.84 

კონონოვა-ბელჩიკოვას 
მეთოდი 

0.6921 2.8 0.1175 16.98 21.91 

პალიასტომი, 
ნიმუში № 2 

ულტრაბგერითი 0.6751 2.3 0.1623 24.04 49.81 

კონონოვა-ბელჩიკოვას 
მეთოდი 

0.6975 2.9 0.1175 16.85 42.98 

 
შენიშვნა: * თუ RSD აღემატება 10 %, მონაცემები არასანდოდ ითვლება. 
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ჰუმუსოვანი პრეპარატების გავლენით, მცენარის 

მთლიანი მასის ზრდასთან ერთად, შეიცვალა ფეს-

ვების პროცენტული წილი, მცენარის მთლიან მა-

სასთან შედარებით. ვარიანტებში, რომლებშიც 

პრეპარატები ფესვებიდან მიეწოდებოდა, ფესვების 

საერთო წილი მთელ მასაში შემცირდა საკონტრო-

ლოსგან განსხვავებით ანუ პრეპარატმა უფრო ეფექ-

ტურად იმოქმედა მწვანე ბიომასის ზრდაზე. იმ ვა-

რიანტში, სადაც პრეპარატები მიეწოდებოდა ფოთ-

ლებიდან, ფესვების წილი გაიზარდა საკონტრო-

ლოსთან შედარებით. მცენარის გამოკვების ორივე 

ვარიანტის პირობებში ბიომასის ყველაზე დიდი 

ნამატი აღინიშნა დმანისის ნიმუშებიდან ულტრა-

ბგერით გამოყოფილ პრეპარატებში და 60 % მიაღ-

წია საკონტროლო ვარიანტებთან შედარებით. ბიო-

მასის მინიმალური ზრდა კი დაფიქსირდა ზუგ-

დიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურთასთან არ-

სებული საბადოს ნიმუშებიდან კონონოვა-ბელჩი-

კოვას მეთოდით გამოყოფილ ვარიანტებში, 15.6–

15.7 %, საკონტროლოსთან შედარებით. ცდებმა 

ნათლად გვიჩვენა, რომ ჩვენ მიერ გამოყოფილ 

ყველა პრეპარატს აქვს ფიზიოლოგიური აქტივობა, 

რადგან მიწოდებული პრეპარატის საერთო რაო-

დენობა (0.5 მგ/მცენარეზე) იყო მცირე და მასში არ-

სებული საკვები ელემენტები ვერ უზრუნველყოფ-

და, საკონტროლოსთან შედარებით, ბიომასის ასეთ 

მატებას, მით უმეტეს, რომ საკონტროლო ვარიან-

ტებში მიეწოდა საკვები ელემენტების ეკვივალენ-

ტური რაოდენობა.  

ჩატარებულმა ცდებმა დაადასტურა, რომ ჰუმუ-

სოვან მჟავებს აქვს მრავალმხრივი ფიტოჰორმონა-

ლური აქტივობა, რაც აღნიშნული იყო სხვა მეცნიე-

რების მიერ [7, 8]. მათი გავლენით მატულობს რო-

გორც მიწისზედა ბიომასა, ისე ფესვთა სისტემა.  

ა. პოპოვი და პ. სუხანოვი მიუთითებენ, რომ ჰუმუ-

სოვან მჟავებს უფრო ძლიერი აუქსინური აქტივობა 

აქვს, ვიდრე გიბერელინულს [9]. ჩვენს ცდებში აღ-

ნიშნული კანონზომიერება დადასტურდა მხოლოდ 

პრეპარატის ფოთლებიდან მიწოდების შემთხვევაში. 

პრეპარატის ფესვებიდან მიწოდებისას კი უფრო 

მკაფიოდ ვლინდებოდა გიბერელინული აქტივობა, 

რაც, ჩვენი აზრით, დაკავშირებულია პრეპარატის 

მაღალმოლეკულური ფრაქციის წყალში ნაწილობ-

რივი დალექვით. აუქსინური აქტივობის შესასწავ-

ლად პრეპარატების კონცენტრაციის გაზრდამ უკუ-

ეფექტი გამოიწვია: 2 მგ/1000 მლ კონცენტრაციისას 

მცენარე სტრესს განიცდიდა, რაც ვიზუალურად გა-

მოიხატებოდა მისი ზრდის დაკნინებითა და ფოთ-

ლების გაყვითლებით, აშკარად შეინიშნებოდა ქსო-

ვილების ნეკროზის ნიშნები. ჰუმუსოვანი მჟავების 

მაღალი კონცენტრაციის ტოქსიკური გავლენა იყო 

აღნიშნული მკვლევრების (G. Cacco, G. Dell'Agnola) 

ნაშრომშიც [10]. ბუნებრივ პირობებში ჰუმუსოვანი 

მჟავების ტოქსიკური გავლენა ნაკლებად მოსალოდ-

ნელია, რადგან ნიადაგში ჰუმუსოვანი მჟავები იმო-

ბილიზებულ მდგომარეობაშია და მცენარისთვის 

საფრთხეს არ ქმნის. 

 

დასკვნა 

საქართველოს ზოგიერთი ტორფის საბადოდან 

გამოყოფილ ჰუმუსოვან მჟავებს აქვს ფიზიოლო-

გიური აქტივობა. ულტრაბგერითი მეთოდით გამო-

ყოფილ პრეპარატებს უფრო მაღალი ფიზიოლო-

გიური აქტივობა აქვს, ვიდრე კონონოვა-ბელჩიკო-



აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები-Agricultural and Biological Sciences- 
Аграрные и биологические науки 

 

_____________________________________ 
ISSN 1512-0996  სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ 
www.shromebi.gtu.ge 19  №1 (523), 2022 

ვას მეთოდით გამოყოფილ პრეპარატებს. გიბერე-

ლინული აქტივობა უკეთ ვლინდება ჰუმუსოვანი 

მჟავებით მცენარეების ფესვებიდან, აუქსინური კი – 

ფოთლებიდან გამოკვებისას. პრეპარატის შეყვანის 

ხერხების გამოყენებით შესაძლებელია მცენარის 

განვითარება ვმართოთ სასურველი მიმართულე-

ბით. ჰუმუსოვანი პრეპარატების გამოყენებისას აუ-

ცილებელია მათი რაოდენობის ლიმიტირება, რათა 

მცენარე არ დაკნინდეს.  
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Abstract. Humic acids isolated from some peat deposits are obtained in two ways. In the course of the 

experiments, it was found that the acids isolated by the ultrasonic method had a higher physiological activity than 
the acids isolated by the Kononova-Belchikova method. When the preparations are isolated by the ultrasonic 
method, the time of contact of humic acids with the reagents is much less, which causes their lower oxidation. 
Physiological activity of the preparations was studied using water cultures of beans. Two series of experiments were 
carried out. In the first series, the preparations were introduced directly into the water, and in the second series, 
through the leaves. It was established that all preparations isolated by us had physiological activity. In the case of the 
introduction of drugs into the water, the ratio of the total biomass to the weight of the roots was less than in the 
control variants, and when top dressing through the leaves, it was higher. Preparations isolated from peat from the 
Dmanisi and Paliastomi deposits had the highest physiological activity. Resume:  

 

Keywords: humic acids; Kononova-Belchikova method; physiological activity; ultrasonic method; water 
cultures. 
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Аннотация. Гуминовые кислоты, выделенные в некоторых месторождениях торфа, получают двумя спо-

собами. В ходе опытов было установлено, что кислоты, выделенные ультразвуковым методом, обладали более 
высокой физиологической активностью, чем кислоты, выделенные методом Кононовой-Бельчиковой. При 
выделении препаратов ультразвуковым методом время контакта гумусовых кислот с реагентами значительно 
меньше, чем вызвано их меньшее окисление. Физиологическую активность изучали с помощью водных культур 
фасоли. Были проведены две серии опытов. В первой серии препараты вносили непосредственно в воду, а во 
второй – через листья. Установлено, что выделенные нами все препараты обладали физиологической актив-
ностью. В случае внесения препаратов в воду отношение всей биомассы к весу корней было меньше, чем в 
контрольных вариантах, а при подкормке через листья – больше. Самой высокой физиологической активностью 
обладали препараты, выделенные из торфа месторождений Дманиси и Палиастоми.  

 

Ключевые слова: водные культуры; гумусовые кислоты; метод Кононовой-Бельчиковой; ультразвуковой 
метод; физиологическая активность.   
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ნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია (UNESCO) 

აქტიურად მუშაობს კულტურული და ბუნებრივი 

მემკვიდრეობის კონსერვაციისა და მდგრადი გან-

ვითარების ინოვაციური მიდგომების დასანერგად. 

 

  

მტირალასა და კოლხეთის ეროვნული პარკი 

          
კინტრიშისა და ქობულეთის დაცული ტერიტორიები 

მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა 2021 წელი საქართვე-

ლოს ოთხი დაცული ტერიტორიისთვის. დასავლეთ 

საქართველოში მდებარე ოთხ დაცულ ტერიტორიას 

UNESCO-ს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის 

სტატუსი მიენიჭა. მტირალასა და კოლხეთის ეროვ-

ნული პარკები და კინტრიშისა და ქობულეთის და-

ცული ტერიტორიები მსოფლიო მასშტაბით არსე-

ბულ იმ 210 ადგილს შეუერთდა, რომელთაც 

UNESCO-საგან მსგავსი სტატუსი აქვს მინიჭებული. 

საქართველოს დაცულმა ტერიტორიებმა მსგავსი 

აღიარება პირველად მიიღო. 

ზემოთ ნახსენები დაცული ტერიტორიები კოლ-

ხური ტყეებისა და ჭაობების დაცვის მიზნითაა შექმ-

ნილი და ტურისტებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე 

პოპულარული პუნქტებია. 

სიაში დაცული ტერიტორიები UNESCO-ს მსოფ-

ლიო კულტურული მემკვიდრეობის კომიტეტის 2021 

წლის გადაწყვეტილებით შეიყვანეს. ამ სიაში ასევე 
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გვხვდება შეერთებულ შტატებში მდებარე იელოუს-

ტოუნის ეროვნული პარკი, შვეიცარიის ალპები, ამა-

ზონის ტყე და მსოფლიოში სხვა ცნობილი ბუნებრივი 

მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე პუნქტები. 

დასავლეთ საქართველოს დაცულ ტერიტორიებს 

ბუნებრივი მემკვიდრეობის სტატუსი შავი ზღვის 

აუზსა და სამხრეთ კავკასიის ეკოლოგიურ სისტე-

მაში შეტანილი წვლილის გამო მიენიჭა. UNESCO-ს 

მიერ გამორჩეულ ადგილებს საქართველოს დაცუ-

ლი ტერიტორიების სააგენტო მეურვეობს. 

გარდა დაცული ტერიტორიებისა, UNESCO-ს 

მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში სამი ქართული 

კულტურული ძეგლი: გელათის მონასტერი, მცხეთის 

ისტორიული მონუმენტები და ზემო სვანეთიც 

გვხვდება. 

 როგორც „საქართველოს დაცული ტერიტორიე-

ბის სისტემის განვითარების სტრატეგია და სამოქმე-

დო გეგმის“ დოკუმენტში ვკითხულობთ, დაცულ 

ტერიტორიებზე შექმნილია არსებული კულტურუ-

ლი ძეგლების სრული მონაცემთა ბაზა, ჩატარებუ-

ლია კვლევა და მომზადებულია ანგარიში, ბუნების 

კონსერვაციის თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი ის-

ტორიულ-კულტურული ფასეულობების შესახებ. 

 გვინდა ხაზი გავუსვათ საქართველოს დაცულ 

ტერიტორიებზე ისტორიული და კულტურული 

მემკვიდრეობის უფრო სრულყოფილი იდენტიფიკა-

ციისა და ინვენტარიზაციის აუცილებლობას. ამ 

მხრივ, ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული სრუ-

ლი მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა. უნდა გვახსოვ-

დეს, რომ ისტორიულ-კულტურული ობიექტები, 

დაცული ტერიტორიების ყველაზე მნიშვნელოვან 

მემკვიდრეობას და ბუნებრივ უპირატესობებთან 

ერთად, მნიშვნელოვნად ზრდის დაცული ტერიტო-

რიების ღირებულებას, მათ ტურისტულ მიმზიდ-

ველობას და ადგილობრივ მოსახლეობას უწევს დახ-

მარებას.  

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, შევიმუშა-

ვეთ 4 ძირითადი მიდგომა, თუ როგორ დავიცვათ და 

გამოვიყენოთ არსებული მემკვიდრეობის ძეგლები 

და შენობები დაცულ ტერიტორიებზე: 

1. დაცვა. არსებული არტეფაქტების და ობიექ-

ტების სტაბილიზაცია და დაცვა; 

2. რესტავრაცია. ნაგებობებისა და არტეფაქტე-

ბის განახლება, რომლებიც ჰარმონიულად უნდა ინ-

ტეგრირდეს მთლიან ნაგებობასთან; 

3. ხელახლა შექმნა. ახალი სტრუქტურების ან 

არტეფაქტის შექმნა, რომელიც ზუსტად შეცვლის 

დაკარგულ, განადგურებულ ობიექტებს; 

4. ადაპტაცია. სტრუქტურის ნაწილის აღდგენა, 

მაგრამ სხვა ნაწილების გამოყენება, რათა ტურიზ-

მისთვის უფრო სასარგებლო გახდეს.  

არქიტექტურული მემკვიდრეობის შენობების 

ტურიზმისთვის გამოყენება ბევრ ტექნიკურ სირ-

თულეს წარმოშობს, როგორიცაა: ადამიანის გადაა-

დგილება, ვიზიტორებს შორის ინფორმაციის გავრ-

ცელება, უსაფრთხოება შენობებისა და ხალხისთ-

ვის, საკვების მიწოდება და მომსახურება, როგორი-

ცაა ელექტროენერგია, სანიტარია და წყლის განაწი-

ლება. ტურიზმის განსავითარებლად საჭირო ინ-

ფრასტრუქტურა შეიძლება დაკმაყოფილდეს განახ-

ლებულ და ადაპტირებულ შენობებშიც, თუმცა ხში-

რად საჭიროა შემოქმედებითი გადაწყვეტილების 

მიღება. მემკვიდრეობის შენარჩუნება და აღდგენა 

ძალიან ფრთხილად უნდა დაიგეგმოს და შეს-

რულდეს – ტურისტების მაქსიმალური უზრუნ-

ველყოფა კარგი ინტერპრეტაციით  და, ამავდროუ-
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ლად, შენარჩუნებულ იქნეს მემკვიდრეობა მაღალ 

დონეზე.  

სახელმძღვანელო მითითებები. ნებისმიერი ახა-

ლი შენობისთვის (მაგალითად, ტურიზმის მიზ-

ნით) ეს ასევე მოიცავს ისტორიული ნაგებობის მქო-

ნე შენობებს: 

 არსებული შენობების ხასიათთან მუშაობა; 

 სასურველია ყურადღება გამახვილდეს ად-

გილობრივ არქიტექტურულ სტილსა და მა-

სალებზე (ეს სულაც არ არის შეუთავსებელი 

თანამედროვე არქიტექტურასთან); 

 დაინტერესებული მხარეების ჩართვა არქი-

ტექტურული გადაწყვეტილების ძიებაში. 

  

დასკვნა 

ვინაიდან მემკვიდრეობა თითოეულ კულტუ-

რაში სპეციფიკურია, დაცული ტერიტორიების გან-

საზღვრამდე დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს მემ-

კვიდრეობის ღირებულებების გარკვევას. მიუხედა-

ვად იმისა, რომ ტურიზმს შეუძლია განსაკუთრებუ-

ლი სტიმული მისცეს ასეთი ტერიტორიების შენარ-

ჩუნებას როგორც მისი სანდოობის გაზრდით, ისე 

სახსრების მოზიდვით, დაცული ტერიტორიების 

მენეჯერები ყოველთვის უნდა ითვალისწინებდნენ 

ყველა სახის კულტურული ძეგლის სპეციალურ სა-

ჭიროებებს. კანონმდებლობით, კულტურულ მემკ-

ვიდრეობად დასახელებული რესურსები განსა-

კუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს. მაგრამ, რად-

გან აქტიურმა ტურიზმმა შეიძლება გავლენა მოახ-

დინოს მემკვიდრეობის ძეგლებზე, ყოველთვის 

საჭიროა ზემოქმედების ფრთხილად გააზრება და 

მენეჯმენტი. 

 XXI საუკუნეში, მით უმეტეს კი კოვიდ 19 რეა-

ლობაში, ტურიზმი არის და უნდა იყოს მთავარი სა-

საუბრო თემა საკონსერვაციო ტერიტორიებზე. მას 

შემდეგ, რაც მსოფლიო მოსახლეობა გაიზარდა და 

გაუმჯობესებულმა სატრანსპორტო საშუალებებმა 

დიდ დისტანციებზე სწრაფი გადაადგილების შანსი 

მოგვცა, ტურიზმი ბევრად უფრო აქტიური გახდა 

დაცულ ტერიტორიებზე. ტურიზმი, სხვა დანარჩე-

ნი ინდუსტრიისგან განსხვავებით, მოითხოვს ლა-

მაზ ბუნებრივ ტერიტორიებს, ჯანსაღ ველურ ბუნე-

ბას და კულტურებს, რომლებსაც ავთენტიკურობა 

შენარჩუნებული აქვს. აქედან გამომდინარე, ტუ-

რიზმის შესაძლებლობა, შექმნას ეროვნული შემო-

სავალი და სამუშაო ადგილები, შეიძლება იმოქმე-

დოს როგორც ძირითადმა მამოძრავებელმა ძალამ, 

ერთი მხრივ, რათა შეინარჩუნოს და მართოს ხე-

ლუხლებელი ბუნებრივი ტერიტორიები და, მეორე 

მხრივ, დაიცვას განადგურებისგან.  
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Abstract. National parks protect a variety of areas for a variety of purposes. In addition, nature and culture-based 
tourism on an individual scale is a manifestation of a larger community commitment. People should visit the national 
parks to learn about and appreciate the locally preserved natural and cultural heritage. 

Traditional connection with nature, arts and crafts traditions, peculiarities of arrangement of dwellings, rituals, 
customs belong to the field of historical and cultural heritage – "living traditional culture", which is spread and 
preserved by the population living in national parks and protected areas. 

Approaches and guidelines on how to protect and at the same time use heritage sites in protected areas from a 
tourism perspective are discussed. The article also includes examples from abroad. 

The purpose of the article is to protect, develop and preserve the historical and cultural heritage of national parks 
and protected areas. It should be noted that such facilities are one of the most important places for the protected 
areas of Georgia. Resume:  

 

Keywords: architecture; conservation; cultural heritage; national Park; protected area infrastructure; traditional 
culture; wild nature.  
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Аннотация. Национальные парки охраняют различные территории для различных целей. Кроме того, 
природный и культурный туризм в индивидуальном масштабе является проявлением более широкой привер-
женности сообщества. Люди должны посетить национальные парки, чтобы узнать и оценить местное при-
родное и культурное наследие. 

Традиционная связь с природой, традиции декоративно-прикладного искусства, особенности устройства 
жилища, обряды, обычаи относятся к области историко-культурного наследия – «живой традиционной 
культуры», которая распространяется и сохраняется населением, проживающим в национальных парках и 
заповедных зонах. 

В статье обсуждаются подходы и рекомендации о том, как защитить и в то же время использовать объекты 
наследия на охраняемых территориях с точки зрения туризма. В статье также приводятся примеры из-за рубежа. 

Цель статьи – охрана, развитие и сохранение историко-культурного наследия национальных парков и 
особо охраняемых природных территорий. Следует отметить, что такие объекты являются одними из самых 
важных мест для охраняемых территорий Грузии.  

 

Ключевые слова: архитектура; дикая природа; инфраструктура охраняемой территории; консервация; 
культурное наследие; национальный парк; традиционная культура.  
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ანოტაცია. ღვინოების – ხიხვისა და დანახარუ-

ლის წარმოებისას ფრანგულ და კავკასიურ მუხის 

კასრებში 18-თვიან დავარგება-დაძველების მიზან-

შეწონილობას ადგენენ ღვინის შედგენილობისა და 

სენსორული მახასიათებლების შესწავლით. ღვი-

ნოები დამზადდა ,,გურამიშვილის მარანში“. ლაბო-

რატორიული ანალიზები ჩატარდა შპს ,,ღვინის ლა-

ბორატორიასა“ და ,,მულტიტესტში“, დეგუსტაცია 

კი – ღვინის მაღაზია „8000 მოსავალში“.  

მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით, ღვინო და-

ნახარულის ფრანგული მსუბუქი გამოწვის მუხის 

კასრში 18-თვიანი დავარგება-დაძველება იწვევს ვა-

ნილის, კარამელის, ყავისა და სანელებლების არო-

მატის განვითარებას. საშუალო გამოწვის კავკასიურ 

მუხის კასრში ხიხვის 18-თვიანი დაძველების შე-

დეგად ღვინო მდიდრდება თხილის, ნამცხვრის, 

ვანილის, ნუშის, კარამელის არომატებით და ხი-

ლის ტონები ნარჩუნდება. 

შესაბამის საკონტროლო ნიმუშთან შედარებით, 

კასრში დაძველებული ღვინო დანახარული 15%-

ით მეტ საერთო ფენოლებს და 17%-ით მეტ ცხრა ძი-

რითად ანთოციანს შეიცავს, ხიხვი კი – 32%-ით მე-

ტი საერთო ფენოლების შემცველობით გამოირჩევა. 

ორივე გენეტიკური წარმოშობის მუხის კასრში 
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დავარგებამ ხელი შეუწყო ღვინოში ცის რეზვერა-

ტროლის რაოდენობის შენარჩუნებას. 

სპირტშემცველობის დანაკარგისა და აქროლადი 

მჟავების რაოდენობის ზრდის რისკის გათვალისწი-

ნებით, ხიხვისა და დანახარულის კასრში დავარ-

გება-დაძველების ხანგრძლივობა მიზანშეწონილია 

18 თვეს არ აღემატებოდეს. 

 

საკვანძო სიტყვები: დავარგება; დანახარული; 

კავკასიური მუხა; კასრის გამოწვა; ლაბორატორიუ-

ლი ანალიზი; მუხის სახეობები; რეზვერატროლი; 

ფენოლები; ღვინის არომატი; ხიხვი. 

 

შესავალი 

მუხის კასრის დამზადების ხელობა და მისი საღ-

ვინე ჭურჭლად გამოყენება სათავეს კელტური კულ-

ტურიდან იღებს. კელტურ ტომებს, რომლებიც ძვ. წ. 

VI–V სს-ში თანამედროვე საფრანგეთის, ჩრდილოეთ 

იტალიის, ბელგიის ტერიტორიებზე დასახლდნენ, 

რომაელები გალებს უწოდებდნენ. რომაელი ისტო-

რიკოსი ,,პლინიუს უხუცესი“ იუწყება, რომ გალები, 

რომლებიც ჩრდილოეთ ევროპის ალპების მთებთან 

იყვნენ დასახლებულნი, თავიანთ სასმელს მუხისა-

გან დამზადებულ კასრებში ინახავდნენ. რომის იმპე-

რიაში მუხის კასრს, როგორ საღვინე ჭურჭელს, ფარ-

თო გამოყენება ჰქონია. მუხის კასრებს მოიხმარდნენ 

ღვინის დასადუღებლად, შესანახად და შორ მან-

ძილზე ტრანსპორტირებისათვის [1]. დღეს, ღვინისა 

და სხვა ალკოჰოლური სასმელების დავარგება-დაძ-

ველებისათვის განკუთვნილი კასრები მუხის სხვა-

დასხვა სახეობისაგან მზადდება. 

საქართველოში გავრცელებული მუხის სახეობაა 

Quercus iberica (Quercus macranthera), სინონიმი – 

Q.petraea. მისი სამშობლო კავკასიაა. მუხის ეს ჯიში 

გვხვდება თურქეთის, რუსეთის, სომხეთისა და 

აზერბაიჯანის ტერიტორიებზე, ასევე მცირე აზიასა 

და ირანში [2]. ევროპის კონტინენტზე, სკანდი-

ნავიის ნახევარკუნძულიდან პირინეის ნახევარკუნ-

ძულის ჩათვლით, ძირითადად მუხის ორი ჯიშია 

გავრცელებული: Quercus robur L. (pedunculate oak) 

და Quercus petraea (Matt.) Liebl. (sessile oak) [3].  

თანამედროვე მეღვინეობისათვის ღვინის მუხის 

კასრში დავარგება-დაძველება, ისტორიული ფესვე-

ბის მქონე, აპრობირებული მეთოდია. კასრი დადე-

ბით გავლენას ახდენს ღვინის არომატზე, ფერის 

სტაბილურობასა და გემოვნურ თვისებებზე. ღვი-

ნის კასრში დავარგება-დაძველებისას სხვადასხვა 

ფიზიკურ-ქიმიური პროცესი ვითარდება. მუხიდან 

ექსტრაჰირებული აქროლადი ნაერთები ღვინის 

არომატს უფრო კომპლექსურსა და ინტენსიურს 

ხდის. დაგემოვნებისას მუხის ელაგოტანინები გავ-

ლენას ახდენს ღვინის ტექსტურის აღქმაზე, სიმ-

წკლარტესა და ნარჩენ გემოზე. მუხის კასრის ფო-

რებიდან ღვინო ზომიერად მდიდრდება ჟანგბადით 

და ვითარდება გარკვეული ქიმიური პროცესები. ან-

თოციანინებისა და პროანთოციანინების ამ პროცე-

სებში აქტიური მონაწილეობით ღვინის ფერი სტა-

ბილურდება. კასრში დაძველებით მცირდება 

მთრიმლავი გემო, მიმდინარეობს არასტაბილური 

კოლოიდური ნივთიერების გამოლექვა, ღვინო იძენს 

მეტ გამჭვირვალობასა და მდგრადობას. ყველა ამ 

პროცესის განვითარება დამოკიდებულია სხვადა-

სხვა ფაქტორზე: ღვინის შედგენილობაზე, შენახვის 



ბიოქიმია, გენეტიკა და მოლეკულური ბიოლოგია – Biochemistry, Genetics and Molecular Biology –  
Биохимия, Генетика и Молекулярная биология 

 

_____________________________________ 
სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ  ISSN 1512-0996 
№1 (523), 2022 32 www.shromebi.gtu.ge 

პირობებზე (სარდაფის ტენიანობა; ტემპერატურა), 

მუხის ფორიანობასა და კასრის გამოწვის დონეზე, 

კასრის ასაკზე, მუხის ბოტანიკურ სახეობასა და გეო-

გრაფიულ წარმოშობაზე [4]. 

კავკასიურ მუხაში ღვინის დაძველება იწვევს 

მძაფრი შეგრძნების შემსუბუქებას, მინერალური, 

ხილის არომატის განვითარებას, ღვინოს ანიჭებს 

ხალისიან ტონებს. კავკასიური მუხის გემო ნაზად 

ერწყმის ღვინის ჯიშის მახასიათებლებს და რეკო-

მენდებულია იმ მემარნეთათვის, ვისაც სურს ხაზი 

გაუსვას ტერუარის (კლიმატი, ნიადაგი, ლანდშაფ-

ტი) თავისებურებას [5].  

ღვინის დავარგება-დაძველებისათვის ფრანგუ-

ლი მუხის კასრების გამოყენების შედეგები ფართო-

დაა გამოკვლეული სხვადასხვა ევროპელი თუ ამე-

რიკელი მეცნიერის მიერ. ბოლო წლებში, კავკასიუ-

რი მუხისაგან 200 /225/265 ლიტრი ტევადობის კას-

რების წარმოება დაიწყო რამდენიმე ცნობილმა ფრან-

გულმა კომპანიამ და მათი გამოცდა მიმდინარეობს 

როგორც ევროპის ღვინის მწარმოებელ ტრადი-

ციულ, ისე მეღვინეობის ახალ ქვეყნებში. რუსე-

თიდან იმპორტირებული კავკასიური მუხის მასა-

ლისაგან კომპანია ,,Seguin-Moreau“-მ დაამზადა კას-

რები, რომელიც გამოყენებულ იქნა ესპანეთში, კერ-

ძოდ რიოხაში მდებარე ღვინის საწარმო ,,Marques de 

Vargas“-ში. დაძველების შემდეგ ჩატარებული სენსო-

რული შეფასების შედეგების საფუძველზე დად-

გინდა, რომ კავკასიურმა მუხამ ფრანგული მუხისა-

გან განსხვავებული არომატული პროფილი განავი-

თარა, კერძოდ მსუბუქი და შეგრძნებებით მდიდარი 

გემო, არომატი და უფრო ტკბილი ტონები, ვიდრე 

ფრანგულ მუხაში დაძველებულ იდენტურ ღვინოს 

ახასიათებდა [6; 7]. კასრის მწარმოებელი ამავე კომ-

პანიის მიერ ჩატარებულმა მეცნიერულმა კვლევებმა 

ცხადყო – მიუხედავად იმისა, რომ ტყეებს ერთმა-

ნეთისგან ათასობით კილომეტრი აშორებს, საფრან-

გეთსა და აღმოსავლეთ ევროპაში (ბულგარეთი, რუ-

მინეთი, რუსეთი და კავკასიის ტერიტორია) გაშენე-

ბულ მუხისაგან დამზადებულ კასრებს მსგავსი თვი-

სებები ახასიათებს. ეს არის აქროლადი ნაერთების: 

ეუგენოლის, 2-ფენილეთანოლის, ვანილინის და 

იასამან-ალდეჰიდის შემცველობა, რაც ღვინოს სანე-

ლებლების მსუბუქ და ვანილის სასიამოვნო ტონებს 

ანიჭებს. კავკასიური მუხა ზომიერად ამდიდრებს 

ღვინოს მუხის ტანინებით და გარკვეულ გავლენას 

ახდენს მის არომატზე. კავკასიურ მუხაში დაძველე-

ბის შემდეგ ღვინოში ნარჩუნდება ბუნებრივი გემო, 

არომატი და ვითარდება მინერალური ტონები. აღ-

მოსავლეთ ევროპის სხვა ტერიტორიაზე გაშენებუ-

ლი მუხისაგან დამზადებული კასრების გამოყენება 

უფრო მიზანშეწონილია იმ ღვინოებისათვის, რომ-

ლებიც საჭიროებს ტანინებით მეტ გამდიდრებას, 

ჰარმონიულობას და დახვეწას. კონკრეტული გენე-

ტიკური წარმოშობის მუხის შერჩევა უნდა მოხდეს 

ღვინის შედგენილობის, სენსორული მახასიათებ-

ლების მიხედვით და იმის გათვალისწინებით, თუ 

რა მიზანს ისახავს ღვინის მუხაზე დავარგება-დაძ-

ველება [7]. 

 ქართველი მეწარმეები ხშირად იყენებენ სხვა-

დასხვა ქვეყნიდან იმპორტირებულ მუხის კასრებს. 

ყველაზე აქტუალური ფრანგული მუხის კასრებია. 

ამ ეტაპზე როგორც სხვა, ისე ფრანგული მუხის 

კასრებში ქართული ღვინის დავარგება-დაძველე-

ბის საკითხები შეუსწავლელია. არ არის დადგე-
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ნილი, თუ როგორ ერწყმის ფრანგული მუხის კას-

რიდან ექსტრაჰირებული აქროლადი თუ ღვინის 

სტრუქტურაზე მოქმედი ნივთიერებები ცალკეულ 

ენდემურ ვაზის ჯიშებისაგან დამზადებულ ღვინის 

სენსორულ მახასიათებლებს. საბჭოთა პერიოდში 

ქართულ ღვინოებს აძველებდნენ მაიკოპსა და ყარა-

ბახში მოპოვებული მუხისგან დამზადებულ კას-

რებში. იმდროინდელი პერიოდის ლიტერატურულ 

წყაროებში მწირია მონაცემები ქართული მუხის 

მეღვინეობაში გამოყენების შესახებ. დღეს ანალი-

ზის თანამედროვე მეთოდები საკითხის უფრო 

ღრმა გამოკვლევის საშუალებას იძლევა. ქართულ 

ღვინოს ევროპისა და სხვა ქვეყნების ღვინოებისაგან 

განასხვავებს ვაზის ჯიშები, ტექნოლოგიური თავი-

სებურებანი, განსაკუთრებით ღვინის დაყენების 

ტრადიციული მეთოდები, ტერუარი და სხვა ფაქ-

ტორები. ქართული ღვინის დაძველებისას სტან-

დარტული მიდგომების გამოყენება და სხვა ქვეყ-

ნებში ჩატარებული კვლევის შედეგებზე დაყრდნო-

ბით ჩამოყალიბებული სტერეოტიპების გათვალის-

წინება შესაძლებელია არ იყოს მიზანშეწონილი 

ქართული ხარისხიანი სარეზერვო ღვინოების წარ-

მოების სეგმენტის განვითარებისათვის, საჭიროა 

კონკრეტული ღვინისათვის კასრის შერჩევა მუხის 

წარმოშობის, ფორიანობის გამოწვის დონის გათვა-

ლისწინებით, ასევე დავარგება-დაძველების ოპტი-

მალური ხანგრძლივობის საკითხებზე ღრმა მეცნიე-

რული კვლევის ჩატარება.  

ჩატარებული კვლევის მიზანია ხიხვისა და და-

ნახარულის ღვინოების წარმოებისას ფრანგული და 

კავკასიური მუხის კასრებში 18-თვიანი დავარგება-

დაძველების მიზანშეწონილობის დადგენა ღვინის 

ქიმიური პარამეტრებისა და სენსორული მა-

ხასიათებლების ცვლილებების შესწავლის გზით. 

 

ძირითადი ნაწილი 

მასალები და მეთოდები. ექსპერიმენტის ფარგ-

ლებში გამოიყენეს ფრანგული და ქართული წარ-

მოების მუხის კასრები. ფრანგული კასრები შეის-

ყიდეს კომპანია Saury-სგან. აღნიშნული საწარმოს 

ისტორია 1873 წლიდან იწყება, ხოლო 2008 წლიდან 

ფლობს ISO 9001; ISO 14001 და HACCP სერტი-

ფიკატებს [8]. ექსპერიმენტისთვის კასრები შეირჩა 

Saury Premium ხაზიდან. მათ დასამზადებლად გა-

მოყენებულია საფრანგეთის ცენტრალურ ნაწილში 

მდებარე ტყეებში (“Haute Futaie”) გაშენებული მუხა 

(Quercus Sessilis, Quercus Robur). ქართული მუხის 

კასრები დამზადებულია გურჯაანის კასრების სა-

წარმო სს "პმპ"-ში. აღნიშნულმა საწარმომ 2014 წელს 

225 - ლიტრიანი 1500-მდე კასრი გამოუშვა. ცნობი-

სათვის, მწარმოებლის შეკვეთით, საშუალო გამო-

წვის კასრი დამზადდა საქართველოში მოპოვებუ-

ლი მუხის (Quercus iberica) მასალისაგან. 

ღვინო დანახარულის დასაძველებლად გამოი-

ყენეს მსუბუქი გამოწვის კასრები (Lumière toast), 

ღვინო ხიხვისათვის – საშუალო გამოწვის ქართუ-

ლი მუხის კასრები. 

 

კვლევის მეთოდები. ლაბორატორიული ანა-

ლიზები ჩატარდა სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი 

ეროვნული ორგანო აკრედიტაციის ცენტრის მიერ 

აკრედიტებულ ლაბორატორიებში. ფენოლური ნა-

ერთები იდენტიფიცირებულია შპს ,,ღვინის ლაბო-

რატორიაში“.  
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საერთო ფენოლები და 9 ძირითადი ანთოცია-

ნინი განსაზღვრულია ,,ვაზისა და ღვინის საერთა-

შორისო ორგანიზაციის მიერ მიღებული და გამო-

ცემული ,,ტკბილისა და ღვინის ანალიზის საერთა-

შორისო მეთოდების კრებულში“ წარმოდგენილი 

კვლევის მეთოდების შესაბამისად (ცხრ. 1) [9;10], 

რეზვერატროლი, მირიცეტინი და კვერცეტინი –

ლაბორატორიის შესაბამისი მეთოდით [11]. ღვინის 

სერტიფიცირებისთვის საჭირო ქიმიური პარამეტ-

რები შეისწავლეს შპს ,,მულტიტესტის“ ლაბორა-

ტორიაში.  

ცხრილი 1  

ანალიზის მეთოდები და გამოყენებული ხელსაწყოები 

9 ძირითადი ანთოციანინი. “knauer”-ის ფირმის მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფი. მეთოდი: OIV-MA-
AS315-11[10]. 
რეზვერატროლო, კვერცეტინი. მირიცეტინი. მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფი (HPLC) ,,Knauer“; UV-
Vis Detector, Smartline 2600; Auto sampler Knauer, Auto sampler Smart line 3800; სვეტი - chromatographic column 
LiChroCART, type RP-18. 
საერთო ფენოლები. (OIV) MA-E-AS2-10; სპექტროფოტომეტრი SP-Carry-50. Folin-Ciocalteu Index [9]. 
რკინა ICP განსაზღვრა / კოლორიმეტრია. ME-W-ICP6-16 
სპილენძი ვოლტამპერომეტრია / სპექტროსკოპია ICP. ME-W-ICP6-16 
ტყვიაICP ვოლტამპერომეტრია / სპექტროსკოპია. ME-W-ICP6-16 
თუთია სპექტროსკოპია ICP / ვოლტამპერომეტრია. ME-W-ICP6-16 
კადმიუმი სპექტროსკოპია / სპექტროსკოპია ICP. ME-W-ICP6-16 
დარიშხანი კოლორიმეტრია / ვოლტამპერომეტრია. გოსტი 26930-86 
ვერცხლისწყალი კოლორიმეტრია / ვოლტამპერომეტრია. გოსტი 26927-86 
სტრონციუმი 90; ცეზიუმი - 137. გამა-ბეტა სპექტრომეტრია, МВИ-МН1181-2011 
მალვიდინის დიგლუკოზიდი. OIV-MA-AS315-03 
ლიმონმჟავა OIV-MA-AS313-08 
სპირტშემცველობა, %. OIV-MA-AS312-01A - Anton Par - Densitometer-Refractometer 
ნარჩენი შაქარი. OIV- MA-AS313-01 - SHOTT- Tirolian Alfa + - Automatic Titrator 
ტიტრული მჟავები. OIV-AS311-01A - Loofah method 
აქროლადი მჟავები. OIV- MA-AS313-01 - SHOTT- Titrolina Alfa + - Automatic Titrator 
თავისუფალი SO₂. OIV-MA-AS313-02 - Distillation-titration 
საერთო SO₂. OIV- MA-AS323-04B - SHOTT- Titrolina Alfa + - automatic titrator. Iodometry 
მშრალი ექსტრაქტი. OIV- MA-AS323-04B - SHOTT- Titrolina Alfa + - automatic titrator. Iodometry 

 

სტატისტიკური ანალიზისათვის გამოიყენეს 

"IBM SPSS Statistics 22" სტატისტიკური პროგრამა. 

დეგუსტაცია ჩატარდა ღვინის მაღაზიში „8000 

მოსავალი“ – გერმანული, 10/5-ქულიანი შეფასების 

სისტემით. დეგუსტაციაში მონაწილეობდა 9 სერ-

ტიფიცირებული სომელიე. სენსორული შეფასების 

შემაჯამებელი ოქმის შედეგები (ცხრ. 5) და არომაგ-

რამების სახით აღწერილი ღვინის შესაფასებელი 

კომპონენტები ასახულია 1–4 სურათებზე. 

 

საკვლევი ნიმუშების დამზადება. სოფელ საგუ-

რამოში 2019 წელს მოწეული დანახარულისა და 
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ხიხვის ყურძენი გადამუშავდა ,,გურამიშვილის მა-

რანში“. ყურძენი მარანში შემოვიდა ყუთებით, და-

ზიანების გარეშე, ვიზუალურად არ შეიმჩნეოდა ვა-

ზის რაიმე დაავადების ნიშნები.  

ღვინის დასამზადებლად გამოიყენეს ,,თანამედ-

როვე კლასიკური მეღვინოებისათვის“ დამახასია-

თებელი მოწყობილობები, ტექნოლოგიური ოპერა-

ციები და მასალები. ექსპერიმენტულ მარანში დაწ-

დომა/დაყოვნებისას, ფერმენტაციისას, დავარგება-

დაძველებისას ტემპერატურა რეგულირდებოდა 

სტანდარტით. 

ღვინო დანახარულის დამზადება. ყურძნის გა-

დამუშავების, სულფიტაციისა (K2S2O5 100 გ/ტ) და 

კლერტის გაცლის შემდეგ დურდო გადაიტანეს ფერ-

მენტატორში. მაცერაცია (ყურძნის მადუღარი მასის 

ჭაჭასთან ერთად დაყოვნება) განხორციელდა ფერმენ-

ტული პრეპარატ Extrazyme-ის დამატებით (დოზა 

3გ/ჰლ-ზე), დურდოს ტემპერატურა – 10 °C, ხანგრძ-

ლივობა – 12 სთ. ფერმენტაცია წარიმართა  

25 °C-ზე,  S. Cerevisiae – საფუარის შტამით, კომერციუ-

ლი საფუარი – IOC 9001. 14 დღის შემდეგ დუღილი 

დასრულდა და ღვინო ჭაჭიდან ამოიღეს. ექსპერი-

მენტისათვის გამოიყენეს თვითნადენი და პრესის 

პირველი ფრაქციის (დაწნეხა 0,4 ბარი) კუპაჟი. კუ-

პაჟის შემდგომ საკონტროლო ნიმუში დასავარგებ-

ლად დატოვეს უჟანგავი ლითონის რეზერვუარში, 

ხოლო საკვლევი ღვინო მოათავსეს მსუბუქი გამოწვის 

მუხის კასრებში (ტევადობა 225 ლ). დავარგება-

დაძველება მიმდინარეობდა 18 თვის განმავლობაში.  

ღვინო ხიხვის დამზადება. მარანში მიღებული 

ხიხვის ყურძენი გადაამუშავეს, გააცალეს კლერტი 

და მოახდინეს სულფიტაცია კალიუმის მეტა-

ბისულფიტით 120 გ/ტ-ზე. ექსპერიმენტისთვის გა-

მოიყენეს თვითნადენი და დაწნეხილი პირველი 

ფრაქციის ტკბილი. აღნიშნული ფრაქციები თბო-

მცვლელში გატარებით შეაგროვეს მაღალი წნევის  

რეზერვუარში. დაწდომა მოხდა 8°C ფერმენტული 

პრეპარატის დამატებით, ხანგრძლივობა – 12 სთ. 

ჯიშური არომატის შესანარჩუნებლად ფერმენტა-

ცია წარიმართა 13–14 °C S. Cerevisiae კომერციული 

საფუარით – IOC 2000. 21 დღის შემდეგ დუღილი 

დასრულდა, ჩაატარეს სულფიტაცია (K2S2O5 60 გ/ტ-

ზე) და 4 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა ღვი-

ნის ბატონაჟი (ლექზე დაყოვნება). ბატონაჟის დას-

რულების შემდგომ, ღვინომასალა ამოიღეს ლე-

ქიდან და საკონტროლო ნიმუში დასავარგებლად 

დატოვეს უჟანგავი ლითონის რეზერვუარში, ხოლო 

საკვლევი ღვინო მოათავსეს 225 ლ ტევადობის მუ-

ხის საშუალო გამოწვის კასრში. მუხის კასრში და-

ვარგება-დაძველება მიმდინარეობდა 18 თვის გან-

მავლობაში. ღვინოები მარანში შეინახა ერთსა და 

იმავე პირობებში. 12–15 °C-ზე ტენიანობა 65–75 %. 

დავარგება-დაძველების სრული პერიოდის განმავ-

ლობაში მუდმივად ავსებდნენ კასრებს, გადაიღეს 

სამჯერადად წინასწარი სულფიტაციით. დავარ-

გების პერიოდის გასვლის შემდეგ ჩაატარეს ღვი-

ნოების ეგალიზაცია (ყველა ღვინის შერევა ერთიანი 

ხარისხის მისაღებად}, სტაბილიზაცია, ფილტრაცია 

და ჩამოსხმა.  

ანალიზის შედეგები და განსჯა. ორგანოლეპ-

ტიკური შეფასება და ლაბორატორიული ანალი-

ზები ჩატარდა მუხაში დავარგება-დაძველების 18- 

თვიანი პერიოდის შემდეგ. ანალიზის შედეგები 

ასახულია ცხრილში.  
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ცხრილი 2  

ღვინო ხიხვში ფენოლური ნაერთების შემცველობა  

ღვინო ხიხვი ტრანსრეზვერა-
ტროლი, მგ/ლ 

ცის-რეზვერა-
ტროლი, მგ/ლ 

მირიცეტინი 
მგ/ლ 

კვერცეტინი 
მგ/ლ 

საერთო ფენოლები 
მგ/100 მლ.ლ 

ხიხვი 
კონტროლი 

1,8 0,5 0,00 0.7  243 

ხიხვი კასრის 1,9 0,8 0,00 0,8  323 

 

მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით (ცხრ. 2; 3), 

არც ერთ მუხის კასრში დაძველებას ტრანს-რე-

ზვერატროლის, მირიცეტინის, კვერცეტინის შემც-

ველობაზე მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოუხდენია. 

თუმცა როგორც ფრანგულ, ისე ქართულ კასრში 

ღვინის დაძველებამ ხელი შეუწყო ცის-რეზვერატ-

როლის მეტი კონცენტრაციით შენარჩუნებას.  

 

ცხრილი 3  

ღვინო დანახარულში ფენოლური ნაერთების შემცველობა  

ღვინო 
დანახარული 

ტრანს-რეზვერა-
ტროლი, მგ/ლ 

ცის-რეზვერატროლი 
მგ/ლ 

მირიცეტინი 
მგ/ლ 

კვერცეტინი 
მგ/ლ 

დანახარული 
კონტროლი 

2,2 1,0 0,00 0,00 

კასრის  
საკვლევი ნიმუში 

2,3 1,7 0.15 0,22 

 

 

 
დიაგრამა 1. ღვინო დანახარული – საერთო ფენოლებისა და  

9 ძირითადი ანთოციანინის შემცველობა 
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საერთო ფენოლების განსაზღვრიდან გამომდინა-

რე (დიაგრამა 1) როგორც ფრანგული, ისე ქართული 

წარმოების მუხის კასრში დავარგება-დაძველების 

ღვინოები, საკონტროლოსთან შედარებით, საერთო 

ფენოლების მეტი შემცველობით გამოირჩევა. შესა-

ბამის საკონტროლო ნიმუშთან შედარებით, ფრანგუ-

ლი მუხის კასრში დაძველებული ღვინო დანახა-

რულში საერთო ფენოლების შემცველობა 15%-ით 

მეტია, ხოლო ქართული მუხის კასრში დაძველებულ 

ხიხვში – 32%-ით. ყურძნის კანიდან, კლერტიდან და 

წიპწიდან ფენოლური ნაერთების გადასვლა ტკბილ-

ში ყურძნის გადამუშავების ეტაპიდან იწყება და, 

ტექნოლოგიური პროცესის თავისებურებიდან გა-

მომდინარე, ღვინის ყურძნის მაგარ ნაწილებთან 

კონტაქტის განმავლობაში გრძელდება. ღვინის და-

ვარგება-დაძველებისას ღვინის თვითდაწმენდის, 

კომპლექსური ნაერთების ფორმირებისა და მათი 

გამოლექვის ხარჯზე ყურძნისეული წარმოშობის 

ფენოლური ნაერთების შემცველობა მცირდება [4]. 

მუხის კასრში დაძველებისას მუხის შემადგენელი 

ფენოლები ღვინოში გადადის. კვლევის ფარგლებში 

ჩატარებული ანალიზის მეთოდით განისაზღვრება 

როგორც ყურძნისეული წარმოშობის, ისე მუხიდან 

ექსტრაჰირებული ფენოლური ნაერთების ჯამური 

შემცველობა. მუხაში დაძველებულ ღვინოებში მათი 

სიმბიოზური არსებობა ღვინის გემოვნურ თვისებებ-

ზე აისახება. 

ანთოციანინები, წითელი პიგმენტის მქონე ნაერ-

თები, განაპირობებს ღვინის ფერს.V.vinifera-ს წი-

თელყურძნიანი ჯიშებისაგან დამზადებულ ღვინო-

ში გამოყენებული კვლევის მეთოდით, მაღალი შეს-

რულების სითხური ქრომატოგრაფით განისაზღვრე-

ბა 3 ჯგუფის შემდეგი ანთოციანინები: არააცეტი-

ლირებული ანთოციანიდინ-3-გლუკოზიდები: დე-

ლფინიდოლ-3-გლუკოზიდი, ციანიდოლ-3-გლუკო-

ზიდი, პეტუნიდოლ-3-გლუკოზიდი, პეონიდოლ-3-

გლუკოზიდი, მალვიდოლ-3-გლუკოზიდი, აცეტი-

ლირებული ანთოციანიდინ-3-გლუკოზიდები, პეო-

ნიდოლ-3-აცეტილგლუკოზიდი, მალვიდოლ-3-აცე-

ტილგლუკოზიდი; ანთოციანიდინ-3-კუმარილ-

გლუკოზიდები: პეონიდოლ-3-კუმარილ-გლუკოზი-

დი; მალვიდოლ-3-კუმარილ-გლუკოზიდი [10]. 

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, კასრის გარეშე 

დამზადებულ საკონტროლო ნიმუშებთან შედარე-

ბით, ფრანგული მუხის კასრში დაძველებულ დანა-

ხარულში 17%-ზე მეტი 9 ძირითადი ანთოციანინია 

(დიაგრამა 1) შენარჩუნებული. 

ცხრილში ასახულ კვლევის შედეგებზე დაყრდ-

ნობით, ღვინო ხიხვის ქართული მუხის კასრში 18- 

თვიანმა დაყოვნებამ სპირტშემცველობა 2,83%-ით 

შეამცირა. კასრის გარეშე დამზადებულ და ფრან-

გული მუხის კასრში დაძველებულ დანახარულის 

ქიმიური პარამეტრების შედარებისას ასევე აღინიშ-

ნება სპირტშემცველობის კლება, თუმცა ეს მაჩ-

ვენებელი ბევრად უფრო მცირეა და 1,02%-ს შეად-

გენს. ღვინის მუხაში დავარგება-დაძველებისას 

სპირტშემცველობის 1-დან 3%-მდე დანაკარგი მეღ-

ვინეობის პრაქტიკაში მისაღებ რაოდენობად ითვ-

ლება [4].  
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ცხრილი 4  

ღვინო ხიხვისა და დანახარულის ქიმიური პარამეტრები 

პარამეტრი 
ღვინო ხიხვი 

კონტროლი 

ღვინო ხიხვი 

კასრის 

ღვინო დანახარული 

კონტროლი 

ღვინო დანახარული 

კასრის 

სპირტშემცველობა, % 14.25 11,42 12,06 11,04 

ნარჩენი შაქრები, გ/ლ 1.36 1.34 2,25 2,21 

ტიტრული მჟავები, ღვინის მჟავაზე 

გადაანგარიშებით, გ/ლ 
4.6 4.4 5,4 5,5 

აქროლადი მჟავები, ძმრის მჟავაზე 

გადაანგარიშებით, გ/ლ 
0,28 0,66 0,21 0,76 

თავისფალი SO2, მგ/ლ  26 28 22 27 

საერთო SO2, მგ/ლ 110 123 89 92 

მშრალი ექსტრაქტი, გ/ლ 20 23,1 22,2 25,0 

ლიმონმჟავა, გ/ლ 0.37 0.30 0,31 0,16 

მალვიდინის დიგლუკოზიდი, მგ/ლ - - არ აღმოჩნდა არ აღმოჩნდა 

რკინა, მგ/ლ <0,1 <0,1 0,44 0,6 

სპილენძი, მგ/ლ <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

ტყვია, მგ/ლ <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

თუთია, მგ/ლ 1.04 0.86 0,97 1,25 

კადმიუმი, მგ/ლ <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

დარიშხანი, მგ/ლ <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

ვერცხლისწყალი, მგ/ლ <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

ცეზიუმი-137, მგ/ლ <6,98 <6,98 <6,92 <6,92 

სტრონციუმი-90, მგ/ლ <22.30 <22.30 <23,6 <23,6 

შესაბამის საკონტროლო ნიმუშებთან შედარე-

ბით, კასრში დავარგებულ ღვინოებში 2-ჯერ გაზრ-

დილია აქროლადი მჟავების შემცველობა, თუმცა 

მიღებული შედეგები ამ პარამეტრისათვის დადგე-

ნილ მაქსიმალურ ზღვრულ ნორმას არ აღემატება.  

ექსპერიმენტის ფარგლებში დამზადებული ოთ-

ხივე ღვინის ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრები აკმა-

ყოფილებს დარგის მარეგულირებელი დოკუმენტე-

ბით წაყენებულ მოთხოვნებს [12]. მათი ქიმიური 

პარამეტრების ანალიზმა გვიჩვენა, რომ ხიხვისა და 

დანახარულის კასრში დავარგება-დაძველების ხან-

გრძლივობა მიზანშეწონილია 18 თვეს არ აღემა-

ტებოდეს.  
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ცხრილი 5 

სენსორული შეფასების შემაჯამებელი ოქმის შედეგები 

ნიმუში 
ფერი/ 

გამჭვ. 

ზადი/ 

ნაკლი 
არომატი გემო ჰარმონია 

საერთო 

შეფასება 
შენიშვნა 

ხიხვი 

კონტროლი 
+ - 3,5 3 3 3,33 

გემოზე ნაკლებხალისიანი, 

გამოხატული ხილის არომატით 

ხიხვი კასრის + - 4,5 4,0 3.0 4,0 

საჭიროებს მეტ სიხალისეს, მჟავიანობას, 

გემოსა და არომატს, ჰარმონიულად 

ეხამება ხილისა და ემპირიული 

არომატები 

დანახარული 

კონტროლი 
+ - 4 4.5 3 3,83 

მაყვლისა და ღოღნაშოს გამოხატული 

არომატით 

დანახარული 

კასრის 
+ - 5 4,5 4 4,5 

წითელი ხილის, ვანილის, კარამელის, 

ყავისა და სანელებლების კომპლექსური 

არომატი 

 

მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით, ღვინო 

ხიხვს აღენიშნება დაბალი მჟავიანობა, რაც აისახა 

ჰარმონიის შეფასების ქულაზე: საკონტროლო ნი-

მუშში მწვანე ვაშლის არომატი შეფასებულია 6 ქუ-

ლით, მუხაში დაძველებამ მხოლოდ 1 ქულით შეამ-

ცირა ამ არომატის ინტენსიურობა. იდენტური ტენ-

დენცია აღინიშნება მსხლის არომატის იდენტიფი-

ცირებისას. გარგარისა და ატმის არომატი 7 ქუ-

ლიდან, ღვინის მუხაში დაძველებით, 5 ქულამდეა 

შემცირებული, ხოლო ხილის გემო – 8 ქულიდან 5 

ქულამდე. კავკასიურმა მუხის კასრმა ხელი შეუწყო 

ღვინის დამატებით გამდიდრებას ემპირიული არო-

მატებით: თხილი, ნამცხვარი, ვანილი, ნუში, კა-

რამელი. 

 

 

სურ. 5. არომაგრამა-ხიხვი კონტროლი 
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სურ. 6. არომაგრამა-ხიხვი კასრის 

 

 

 

სურ. 7. არომაგრამა-დანახარული კონტროლი 
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სურ. 8. არომაგრამა-დანახარული კასრის 

 

არომაგრამებზე წარმოდგენილი მონაცემების 

მიხედვით, დანახარულის ღვინის საკონტროლო 

ნიმუში ხასიათდება მაყვლისა და ღოღნაშოს გა-

მოხატული არომატით (ამ ხილის ინტენსიურობა 10-

ქულიანი სისტემიდან შეფასებულია 8 ქულით), 

ასევე აღინიშნება მარწყვისა და ალუბლის არომატე-

ბი, ხილის გემო შეფასებულია 7 ქულით. იმავე ღვი-

ნის კასრში დაძველებულ ნიმუშში შეიმჩნევა ხილის 

არომატებისა და გემოს შესუსტება (8 ქულიდან 5 ქუ-

ლამდე), თუმცა, მიღებულ შედეგებზე დაყრდ-

ნობით, ღვინის შეფასების კომპონენტებში აღნიშნუ-

ლია მუხის ზეგავლენით ფორმულირებული არომა-

ტები: ვანილი (6 ქულა), კარამელი, ყავა და სანე-

ლებლები შეფასებულია 4 ქულით, რაც საბოლოოდ 

აყალიბებს კომპლექსურ არომატულ პროფილს და 

ღვინის საერთო შეფასების ქულას ზრდის. 

 

დასკვნა 

ღვინო დანახარულის დავარგება-დაძველება ჩვენ 

მიერ შესწავლილ იქნა დაბალი გამოწვის ფრანგულ 

მუხის კასრებში. ნაჩვენებია, რომ 18-თვიანი დავარ-

გება-დაძველება ღვინის სენსორული მახასიათებ-

ლების შეცვლას იწვევს. კერძოდ, ამცირებს ხილის 

არომატს და გემოს, ავითარებს ვანილის, კარამელის, 

ყავისა და სანელებლების არომატს, ღვინოს მეტ 

კომპლექსურობას ანიჭებს, 15%-ით ზრდის საერთო 

ფენოლებს, რასაც თან სდევს, შესაბამისად, ძირი-

თადი ანთოციანინების 17%- იანი მატება.  
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ხიხვზე ჩატარებულმა ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ 

კავკასიურ მუხის კასრში დავარგებულ-დაძველე-

ბული ღვინო, შესწავლილი პარამეტრებით, ფენო-

ლური ნაერთებით საგრძნობლად განსხვავდებოდა 

კასრის გარეშე დამზადებული ღვინისგან.  კავკასიურ 

მუხის კასრში 18-თვიანი დაძველების შედეგად ღვი-

ნო გამდიდრდა ემპირიული არომატებით – თხილი, 

ნამცხვარი, ორცხობილა, ვანილი, ნუში, კარამელი. 

იმავდროულად შენარჩუნდა ხილის ტონები. გარდა 

ამისა, კასრში დავარგებული ხიხვი, კასრის გარეშე 

დამზადებულ იმავე ღვინოსთან შედარებით, შეიცავ-

და 32 % -ით მეტ საერთო ფენოლებს.  

დავადგინეთ რომ ხარისხიანი ღვინის დაყენე-

ბისას დიდი მნიშვნელობა აქვს მუხის გენეტიკურ 

წარმომავლობას, მუხის ტკეჩის ფორების ზომას, 

ღვინის ქიმიურ პარამეტრებს, მუხის ქიმიურ შედ-

გენილობას, თვით კასრის დაძველებას და მისი გა-

მოწვის ტემპერატურას, დასაძველებელი ღვინის 

ქიმიური პოტენციალის წინასწარ შესწავლას, სპირტ-

შემცველობის, დანაკარგისა და აქროლადი მჟავების 

რაოდენობის ზრდის რისკის შეფასებას.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ხიხვისა და დანა-

ხარულის კასრში დავარგება-დაძველების ხანგრძლი-

ვობა მიზანშეწონილია 18 თვეს არ აღემატებოდეს.  
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Abstract. The aim of the experiment was to determine the expediency of 18 months of aging in French and 

Caucasian oak barrels in the production of wine Khikhvi and Danakharuli by studying the composition and sensory 
characteristics of the wines. The wines were made in Guramishvili Cellar. Laboratory tests were performed at Wine 
Laboratory Ltd and Multitest Ltd. The tasting was conducted at the wine shop 8000 Harvests. 

Based on the results obtained, aging the wine in an oak cask of French light roasting for 18 months causes the 
development of vanilla, caramel, coffee, and spice aromas. As a result of 18 months of aging of medium-quality 
Caucasian oak barrels, the wine is enriched with aromas of hazelnut, cake, vanilla, almond, caramel, and fruit tones 
are preserved. 

Compared to the corresponding control sample, aged wine in casks contains 15% more total phenols and 17% 
more than nine basic anthocyanins, while Khikhvi contains 32% more common phenols.  

Aging in both oak barrels of genetic origin helped to maintain the amount of Cis-resveratrol in the wine. Given 
the risk of alcohol loss and increased volatile acid content, it is advisable to keep the aging time in the Khikhvi and 
Danakharuli to a maximum of 18 months. Resume:  

 

Keywords: aging; alcohol; Danakharuli; French and Caucasian oak barrels; Khikhvi; laboratory tests; phenols; 
resveratrol; roasting. 
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Влияние выдержки вина в бочках из европейского и кавказского дуба на химические 
параметры и органолептические характеристики  
 

Заза Григалашвили Департамент пищевых технологий, Грузинский технический университет, 
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Аннотация. Целью эксперимента было определение целесообразности 18-месячной выдержки в бочках 
из французского и кавказского дуба при производстве вин хихви и данахарули путем изучения состава и 
органолептических характеристик вин. Вина изготовлены в «Погребе Гурамишвили». Лабораторные 
испытания проводились в ООО «Лаборатория вина» и ООО «Мультитест». Дегустация проводилась в винном 
магазине «8000 урожая». 

Исходя из полученных результатов, выдержка вина в дубовой бочке французской легкой обжарки в 
течение 18 месяцев вызывает развитие ароматов ванили, карамели, кофе и пряностей. В результате 18-
месячной выдержки в бочках из кавказского дуба среднего качества вино обогащается ароматами лесного 
ореха, жмыха, ванили, миндаля, карамели и сохраняются фруктовые тона; 

По сравнению с соответствующим контрольным образцом выдержанное вино в бочках содержит на 15 % 
больше общих фенолов и на 17 % больше девяти основных антоцианов, а хихви — на 32 % больше обычных 
фенолов. Выдержка в обеих дубовых бочках различного генетического происхождения помогла сохранить 
количество cis -резвератрола в вине. 

Учитывая риск потери спирта и повышенное содержание жирных кислот, срок выдержки в хихви и 
резаных бочках целесообразно удерживать не более 18 месяцев. 

  

Ключевые слова: бочки из французского и кавказского дуба; выдержка; Данахарули; лабораторные 
испытания; обжиг; резвератрол; спирт; фенолы; Хихви.  
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ნატრიუმისა და სულფატის იონების რაოდენობა 

მნიშვნელოვნად აღემატება ჩვენ მიერ გამოკვლეუ-

ლი სხვა იონების რაოდენობას და დაახლოებით 78–

83 % ფარგლებშია, ხოლო დაახლოებით 3–5 % მო-

დის სხვა ხსნად მარილებზე, რომელთაგან მაგნიუ-

მის ქლორიდი სჭარბობს [1]. 

როგორც ლიტერატურული წყაროებიდან არის 

ცნობილი [2,3,4], ნატრიუმის სულფატის წყალში 

ხსნადობა 20 0C ტემპერატურაზე 16,3 %-ს, ხოლო 100 

0C-ზე 29,7 %-ს შეადგენს. 32,4 0C-ზე ნატრიუმის 

სულფატის შემცველი ხსნარიდან გამოკრისტალდე-

ბა უწყლო ნატრიუმის სულფატი. აქვე გასათვალის-

წინებელია ისიც, რომ 32,4 0C-ზე დაბალ ტემპერატუ-

რაზე ხსნარიდან მირაბილიტი გამოილექება, რომე-

ლიც სწორედ 32,4 0C-ზე იწყებს ლღობას და იშლება 

ნატრიუმის სულფატად და წყლად: 

Na2SO4 ∙ 10H2O → Na2SO4 + 10H2O 

ჩატარებული კვლევების მიზანი იყო, მირაბი-

ლიტის ზემოაღნიშნული თვისებების გათვალისწი-

ნებით, მისი შემცველი ხსნარიდან, გამოკრისტალე-

ბის მეთოდით, მიგვეღო უწყლო ნატრიუმის სულ-

ფატი და პროცესის ოპტიმალური პირობები დაგ-

ვედგინა.  

  

ძირითადი ნაწილი 

მათემატიკური მეთოდით, ექსპერიმენტის და-

გეგმვის მიზნით, თავდაპირველად შეირჩა საოპტი-

მიზაციო პარამეტრი (Y % – ნატრიუმის სულფატის 

გამოლექვის ხარისხი) და მასზე მოქმედი ფაქ-

ტორები (X1 – ტემპერატურა 0C; X2 – მირაბილიტის 

კონცენტრაცია (C1-გ/ლ); X3 – მაგნიუმის ქლორიდის 

კონცენტრაცია (C2-გ/ლ)). 

საოპტიმიზაციო პარამეტრი დამოკიდებულია 

ფაქტორებზე და ეს დამოკიდებულება გამოისახება 

ტეილორის პოლინომით, რომელსაც შემდეგი სახე 

აქვს [5]: 
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Y=b0+b1X1+b2X 2+∙∙∙+bnXn +b12X1X2 +∙∙∙  

 +b(n-1)nXn-1Xn+b12X22+∙∙∙+bnmXn2.  (1) 

რაც უფრო მეტია წევრთა რაოდენობა პოლინო-

მში, მით უფრო ზუსტად აღწერს იგი პროცესს, მაგ-

რამ რთულდება განტოლების ამოხსნა, ამიტომ კმა-

ყოფილდებიან განტოლების წრფივი ნაწილით, 

რომელსაც შემდეგი სახე აქვს: 

Y=b0+b1X1+b2X2+∙∙∙+bnXn +b12X1X2+∙∙∙+b(n-1)nXn-1Xn . (2) 

მიღებული არასრული კვადრატული (რეგრესი-

ის) განტოლებაა. b0, b1,∙∙∙, bn სიმბოლოები ცალკეუ-

ლი ფაქტორების კოეფიციენტებია, ხოლო b12,∙∙∙, 

b(n-1)n – ფაქტორების ერთდროული ზემოქმედების. 

მათი გამოთვლით და (2) განტოლებაში ჩასმით 

ვღებულობთ პროცესის მათემატიკური მოდელს. 

პროცესის მათემატიკური მოდელი საშუალებას 

იძლევა განისაზღვროს ფაქტორების გავლენა საოპ-

ტიმიზაციო პარამეტრებზე და მოიძებნოს პროცე-

სის ოპტიმიზაციის გზა. 

ჩვენს შემთხვევაში პროცესის მიმდინარეობაზე 

მოქმედი ფაქტორების რაოდენობა k=3. ექსპერიმენ-

ტების მათემატიკური დაგეგმვისთვის ჩასატარებე-

ლი ცდების რაოდენობა გამოითვლება ფორმულით:  

N=2k= 2 =8 

ჩატარებული ცდების გეგმის ძირითადი მახასია-

თებლები მოცემულია 1-ელ ცხრილში, ხოლო ექსპე-

რიმენტების დაგეგმვის მატრიცა – მე-2 ცხრილში. 

 

ცხრილი 1 

ჩატარებული ცდების გეგმის ძირითადი 
მახასიათებლები 

ფაქტორები X1 – t 0C X2 - C1, გ/ლ X3 - C2 გ/ლ 

ძირითადი დონე 

ვარირების 

ინტერვალი 

ცხრილში 

ზედა დონე 

ქვედა დონე 

30 

5 

35 

 

25 

200 

20 

220 

 

180 

5 

0.5 

5,5 

 

4.5 

 

შენიშვნა. ცხრილში წარმოდგენილი ძირითადი 

დონის პარამეტრები აღებულია წინასწარი სასინჯი 

ცდებით. 

ცხრილი 2 

ექსპერიმენტის დაგეგმვის მატრიცა 

ცდის 

№ 

X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Y1 YY2 𝑌 𝑆  

 1  2  3  4  5  6  7   8   9  10  11 12 13 

1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 40.35 40.05 40,2 0,045 

2 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 46.15 46.5 46,325 0,06125 

3 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 45.95 46.15 46,05 0,02 

4 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 50.95 50.10 50,525 0,36125 

5 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 40.7 42.6 41,65 1,805 

6 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 45.35 46.3 45,975 0,78125 

7 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 43.25 44.3 43,775 0,55125 

8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 42.4 42.6 42,5 0,02 
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რადგან ბუნებრივი მარილების შემცველ ხსნა-

რებში არ გვქონდა შესაძლებლობა, წინასწარ გან-

საზღვრული გეგმის მიხედვით, შეგვეცვალა ნატ-

რიუმის სულფატისა და მაგნიუმის ქლორიდის კო-

ნცენტრაციების თანაფარდობა, ცდების ჩასატარებ-

ლად გამოყენებულ იქნა ქიმიურად სუფთა ნატრიუ-

მის სულფატის და მაგნიუმის ქლორიდის ბაზაზე 

დამზადებული მოდელური მარილხსნარები. 

მე-2 ცხრილის პირველ სვეტში წარმოდგენილია 

ცდების ნომრები, ხოლო 2–9 სვეტებში – საოპტი-

მიზაციო პარამეტრებზე მოქმედი ფაქტორები და 

მათი ნამრავლები. ამ სვეტებში პროცესზე მოქმედი 

ფაქტორები შეტანილია კოდირებული ცვლადების 

სახით: +1 აღნიშნავს ზედა დონეს, ხოლო –1 – ქვედა 

დონეს; მე-10 და მე-11 სვეტებში – ძირითადი და პა-

რალელური ცდების შედეგები (%); მე-12 სვეტში – პა-

რალელური ცდების საშუალო მნიშვნელობები (%). 

პირველ რიგში განისაზღვრა პარალელური ცდე-

ბის ცდომილებები 

𝑆 = ∑(𝑌 -𝑌 )2, 

სადაც m=2 პარალელური ცდების რაოდენობაა. 

პირველი ცდისთვის ცდომილება იქნება: 

𝑆 =  (40,35-40,2)2+(40,05-40,2)2=0,045. 

ანალოგიურად გამოითვლება ცდომილებები 

დანარჩენ ცდებში. შედეგები წარმოდგენილია მე-2 

ცხრილის მე-13 სვეტში. 

იმის შესამოწმებლად, არის თუ არა ცდომილება 

ყველა ცდაში, დასაშვებ ზღვრებში ვიყენებთ კოხრე-

ნის კრიტერიუმს, რომლის საანგარიშო მნიშვნე-

ლობა განისაზღვრა ტოლობით: 

Gs=
∑

, 

სადაც maxSi2 ცდომილების მაქსიმალური მნიშვნე-

ლობაა, რომელიც 1,805-ის ტოლია; ∑ 𝑆  – მიღებული 

ცდომილებების ჯამი და 3,645-ის ტოლია. 

ამ მონაცემების გათვალისწინებით, კოხრენის 

კრიტერიუმის საანგარიშო მნიშვნელობა იქნება: 

Gs= ,

,
= 0.495199. 

მიღებული რიცხვი შევადარეთ კოხრენის კრი-

ტერიუმის ცხრილურ მნიშვნელობებს [5], რომელიც 

ჩვენ შემთხვევაში იქნება: Gt=0.679. ვინაიდან დაცუ-

ლია Gs<Gt პირობა, ითვლება, რომ ცდომილება და-

საშვებ ზღვრებშია.  

შემდეგ გამოვთვალეთ ყველა ცდის ცდომილება, 

რომელიც რეალიზებულია მატრიცაში: 

𝑆{ }= 
∑

 = ,  = 0.455625. 

პროცესის მათემატიკური მოდელის (2) გამოსაყ-

ვანად გამოვთვალეთ განტოლების კოეფიციენტები 

b0,b1,b3,∙∙∙, b0 ფორმულით: 

b0= ∑ 𝑌 , 

ხოლო დანარჩენი კოეფიციენტები 

bi= ∑ 𝑋 𝑌 . 

ზემოთ მოცემულ ფორმულებში შესაბამისი მო-

ნაცემების შეტანით მივიღებთ: b0 = 44,625; b1 = 

1,70625; b2 = 1,0875; b3 = -1,15; b4 = -0,90625; b5 = -

0,94375; b6 = -1,425; b7 = -0,49375. 

ამ მნიშვნელობების რეგრესიის განტოლებაში 

შეტანით გვექნება: 

 Y= 44,625 + 1,70625X1 + 1,0875X2 – 1,15X3 -

0,90625X1X2 – 0,94375X1X3 – 1,425X2X3 – 

0,49375X1X2X3. 

რეგრესიის განტოლების კოეფიციენტები შეფას-

და tთ, სტიუდენტის კრიტერიუმით, რომლის თეო-
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რიული (ცხრილური) მნიშვნელობა [5], ჩვენს 

შემთხვევაში, 3,36 ტოლია. სტიუდენტის კრიტე-

რიუმის საანგარიშო მნიშვნელობის გამოსათვლე-

ლად ჯერ განისაზღვრება: 

𝑆{ }= 
 { }

 = 
 ,

 ∙
 = 0,028477, 

აქედან  𝑆{ }= 𝑆{ }=√0.028477 = 0.16875. 

სტიუდენტის კრიტერიუმის საანგარიშო მნიშვ-

ნელობები ყველა კოეფიციენტისათვის განისაზღვ-

რება ფორმულით: 

ti= | |

{ }
 , 

სადაც bi კოეფიციენტების აბსოლუტური მნიშვნე-

ლობებია და აღნიშნულ ფორმულაში შესაბამისი 

მონაცემების შეტანით მივიღებთ: t0=264,44; t1=10,11; 

t2=6,44; t3=6,81; t12=5,37; t13=5,59; t23=8,44; t123=2,92. 

მიღებული კოეფიციენტებიდან სტიუდენტის 

კრიტერიუმს აღემატება 7 კოეფიციენტი, ხოლო ერ-

თი კოეფიციენტი მასზე ნაკლებია. ის კოეფიციენ-

ტები, რომლებიც ზემოაღნიშნულ კრიტერიუმს 

აღემატება მნიშვნელოვან კოეფიციენტად ფასდება 

და შეიტანება შემდგომ გაანგარიშებებში, ხოლო, 

რომელიც ნაკლებია – გამოირიცხება. 

საბოლოოდ, პროცესის მათემატიკურ მოდელს 

ექნება შემდეგი სახე: 

Y= 44,625 + 1,70625X1 + 1,0875X2 – 1,15X3 -

0,90625X1X2 – 0,94375X1X3 – 1,425X2X3. 

აღნიშნული მოდელი ადეკვატურობაზე შემოწმ-

და, ყველა ცდისთვის, შემდეგი განტოლებით: 

𝑆  = ∑( ) , 

სადაც d მნიშვნელოვან კოეფიციენტთა რიცხვია და 

7-ის ტოლია, ხოლო 𝑌  განისაზღვრა რეგრესიის 

განტოლებაში X1, X2, X3, X1X2, X1X3 და X2X3 კოდი-

რებული მნიშვნელობების შეტანით. 

შედეგად მივიღეთ: 𝑌 =39,70625; 𝑌 =46,81875; 

𝑌 =46,5438; 𝑌 =50,0313; 𝑌 =42,1438; 𝑌 =45,4813; 

𝑌 =43,28125; 𝑌 =42,99375. 

მიღებული მონაცემებით ჯერ გამოთვალეს 

ადეკვატურობის დისპერსიის მნიშვნელობა: 

𝑆 =∑( ) , 

სადაც d მნიშვნელოვან კოეფიციენტთა რიცხვია, 

𝑌  – მიღებული განტოლებით გამოთვლილი Y-ის 

მნიშვნელობები – 𝑆 =1,950313, ხოლო შემდეგ 

ფიშერის კრიტერიუმი 

Fs=
{ }

=4,280521. 

გაანგარიშებით მიღებული ფიშერის კრიტერიუ-

მი ნაკლებია ფიშერის კრიტერიუმის ცხრილურ [5] 

მნიშვნელობაზე, რომელიც მოცემული პირობების-

თვის 11,3-ის ტოლია. აქედან შეგვიძლია დავასკვ-

ნათ, რომ ჩვენ მიერ მიღებული მათემატიკური მო-

დელი ადეკვატურად აღწერს საკვლევ პროცესს. 

პროცესის ოპტიმიზაცია განვახორციელეთ სწრა-

ფი აღმასვლის მეთოდით {6}. ამ მიზნით გამოით-

ვალა ფაქტორების ახალი ბიჯები (∆t=1, ∆C1=2; ∆C2=-

0.05) და დაიგეგმა ცდები, რომელიც წარმოდგენი-

ლია მე-3 ცხრილიში. ცხრილის პირველ სვეტში მო-

ცემულია ვარირების ინტერვალი, ფაქტორების დო-

ნეები და ცდების ნომრები; მე-2–4 სვეტებში – სა-

ოპტიმიზაციო პარამეტრებზე მოქმედი ფაქტორები, 

მე-9 ცდაში – ცდებისთვის შერჩეული ძირითადი 

დონეები, რომელიც მოცემულია 1-ელ ცხრილში. 

ცდების რეალიზაციის შედეგები წარმოდგენილია 

მე-3 ცხრილის მე-5 სვეტში. 
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ცხრილი 3 

საოპტიმიზაციო ცდების პარამეტრები და მიღებული შედეგები 

ვარირების ინტერვალი და ფაქტორების დონე X1 X2 X3 Y (%) 

1 2 3 4 5 

ძირითადი დონე 
ვარირების ინტერვალი 
რეგრესიის კოფიციენტი, bi 

ნამრავლი, i=biΔXi 

ფარდობა, =
∗

=0.1 

ბიჯი, ΔX∗=0.1i 
 
ცდები 9 
 10 
 11 
 12 
 13 

30 
5 
 
1,70625 
8,53125 
 
1 
 
30 
31 
32 
33 
34 

200 
20 
 
1,0875 
21,75 
 
2 
 
200 
202 
204 
206 
208 

5 
0.5 
 
-1.15 
-0,575 
 
-0,05 
 
5 
4,95 
4,9 
4,85 
4,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
47,0 
48,6 
54,2 
52,09 
47,58 

  

დასკვნა 

როგორც ვხედავთ, მაქსიმალური გამოსავალი 

მიღებულია მე-11 ცდაზე, რომლის შესაბამისი პარა-

მეტრებია: t=32 0C; C1=204 გ/ლ და C2=4,9 გ/ლ და 

სწორედ ისინია პროცესის ოპტიმალური პარა-

მეტრები. 

ამრიგად, ტემპერატურის 32 გრადუსამდე გაზრ-

დით მცირდება ხსნარიდან მირაბილიტის გამოკ-

რისტალება და იზრდება უწყლო ნატრიუმის სულ-

ფატის გამოლექვა, ხოლო ტემპერატურის 32 გრა-

დუსზე ზემოთ გაზრდით გამოლექილი ნატრიუმის 

სულფატი გახსნას იწყებს და პროცესის გამოსავალი 

მცირდება. ამასთან, ყველა შემთხვევაში, ხსნარში 

მირაბილიტის კონცენტრაციის გაზრდით და მანგა-

ნუმის ქლორიდის კონცენტრაციის შემცირებით 

პროცესის გამოსავალი იზრდება. 
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Abstract. The study of the Mirabilith deposit of the Azambur group, namely Lake Sakhare, allowed us to plan 
the experiment by mathematical planning of the experiment in order to obtain anhydrous sodium sulfate, conduct 
experimental studies and calculate a theoretical solution of the reaction. 

To do this, we selected the optimization parameter and the factors affecting it, according to which experiments 
were planned and conducted. 

The validity of the results obtained in the experiments was tested according to the criteria of Fischer, Kohren and 
Stiudent. After that a mathematical model of processes was chosen. This model was tested for adequacy of each 
experiment. 

After the relevant calculations confirmed the adequacy of the model, process optimization was carried out and 
parameters were selected to ensure the maximum solution of the reaction. 

 Resume:  
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Аннотация. Изучение месторождения Мирабилита группы Азамбур, а именно озера “Сахаре”, позволило 
нам спланировать эксперимент путем математической планировки эксперимента, с целью получения без-
водного сульфата натрия, провести экспериментальные исследования и рассчитать теоретическое решение 
реакции. 

Для этого подобрали параметры оптимизации и воздействующие на него факторы, в соответствии с 
которыми были спланированы и проведены эксперименты.  

Достоверность результатов, полученных в экспериментах, проверяли по критериям Фишера, Кохрена и 
Стиудента. Затем была выбрана математическая модель процесса. Эта модель была проверена на адекватность 
для каждого эксперимента. 

После того как соответствующие расчеты подтвердили адекватность модели, была проведена оптимизация 
процесса и подобраны параметры, обеспечивающие максимальное решение реакции.  
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Abstract. Generative potential of exchange as a me-
chanism for structuring and stabilizing society is discussed. 
As a way of organizing social life and structuring the be-
ginning of the economy, the exchange is based on the 
principles of commodity-centrism and cyclist, which are 
actually manifested in various segments of the commodity 
environment. Commodity-centrism is one of the mecha-
nisms for maintaining the stability of the social space 
embodying the principles of static stability and integrity. 
The concept of the economic field is introduced – a special 
reality that manifests itself in the social space, organizing 
social practices and representations of agents included in 
the system of production and consumption of products. 
Economic agents (creators of products, participants in 
production, sellers, and buyers) are owners of various forms 
of capital, which they use to strengthen their position in the 
social space. 

 
Keywords:  economic agents; economic field; posi-

tions; society; structuration.  

Introduction. Initially, on Earth, as a spatial re-
source for accommodating living beings, a cooperative 
structure was formed - an ecosystem, as the next, after a 
multicellular organism, level of the hierarchy of living 
systems, which from the inside unites many hetero-
geneous organisms with a single metabolic cycle – a 
common function of metabolism. This cycle rigidly 
binds all the diversity of organisms, since it allows all 
members of the community to economically spend food 
resources once obtained by exchanging waste products. 
The essence of the metabolic cycle is determined by the 
fact that it implements the only way to give a limited 
amount of resource an infinite property – it makes a 
limited amount of matter rotate along a closed trajectory. 

Metabolism is a universal mechanism for the fun-
ctioning of all living systems from a cell to an ecosystem, 
the energy engine of life at all levels of its organization, 
is a cyclic process of phase transformations of living and 
dead biomass (eco mass). Metabolism is transferred to 
the level of ecosystems since for all levels of organization 
of living systems the principle of the life cycle is the 
same, the differences between them are exclusively 
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quantitative. But at the level of ecosystems, one more 
function stands out – "renature" (revival), since, after the 
completion of the life cycle and its generative phase, all 
participants in the cycle die off. 

The ecosystem has created such a metabolic cycle in 
which the substance of the system turns into a cons-
tantly updated, and therefore an endless resource. The 
bulk of the substance of the ecosystem rotates many 
times in the metabolic cycle due to the multi-stage 
process of synthesis and decay of the organic mass. All 
these regularities manifest themselves and operate at the 
level of the biosphere – the global ecosystem. 

The modern picture of the social world is charac-
terized by a complex of ideas, within which everything 
that exists is alive, and life itself has energy. Space 
(society) is considered a living organism, permeated with 
many energies. 

The paper deals with the questions of the generative 
potential of exchange as a mechanism for structuring and 
stabilizing society. As a way of organizing social life and 
structuring the beginning of the economy, the exchange 
is based on the principles of commodity-centrism and 
cyclicity, which are actually manifested in various 
segments of the commodity environment. Commodity-
centrism is one of the mechanisms for maintaining the 
stability of the social space embodying the principles of 
static stability and integrity. 

 
Main part 
1. Economic field  
The economic field is a special reality that manifests 

itself in the social space, organizing social practices and 
representations of agents included in the system of 
production and consumption of products. Economic 
agents (creators of products, participants in production, 
sellers, buyers) are the owners of various forms of 
capital, which they use to strengthen their position in 
the economic space. Based on the principles of fun-
ctioning of the social space, we postulate the relationship 
between the economic field on the one hand, and 
physical and social spaces, on the other. 

 The economic field projects relationships and 
structures formed in the process of interaction of 
economic agents onto the physical space. 

 In the physical space, an information and com-
munication infrastructure is formed that defines 
the essence, conducting channels and actions in 
the social space 

 In the social space, the process of unification of 
structural and social action is unfolding, leading 
to an increase in its structuring. 

In order to realize the ability to build, reconstruct 
and redefine the social space, agents of the economic 
field must have the appropriate capital, which is realized 
in such field phenomena as power and influence. 

The study of human preferences and emotions allows 
us to consider the formation of the economic field in a 
new way. The modern idea of desire is connected with 
the crisis of the model of a single subordinating semantic 
center, or foundation, in the interpretation of being. 
This context displays the concept of desire in the sphere 
of ontology. The interpretation of the concept of desire, 
taking into account the interpretation of being as being-
together, allows us to focus on its multidimensionality, 
non-linearity, and eventfulness. Such an interpretation 
of the concept of desire as a central human characteristic 
clarifies the specifics of the manifestation of desire in the 
structuring of sociality.  

The ontological understanding of desire suggests that 
it goes hand in hand, desire is not performed at the level 
of consciousness, emerging as a result of knowledge, but 
is rooted in the very being of a person, being his essential 
feature. This is the initial premise of the ontological 
justification of desire: desire is the natural and only way 
of human social existence. This approach allows us to 
explain a number of social phenomena, in particular, 
when people are deprived of their will to live by other 
people's desires. 

Understanding desire as an ontological modality of 
social being allows one to avoid a purely empirical inter-
pretation of the social nature of desire, often identifying 
the individual with the “manifestation” of consciousness 
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An adequate description of desire requires recognition of 
the plurality of being. The being of such a being is not self-
identical, since it expresses all the changes of the latter. 
The recognition of the non-self-identity of being and 
allowing us to remove the question of the hierarchy bet-
ween them. That is, “speaking out in many ways”, the 
being of being is expressed unambiguously. The concept 
of uniqueness assumes that any manifestations of the 
existent express one being and belong to it to an equal 
degree. Equality in the belonging of various manifes-
tations of being to one being also presupposes the absence 
of a hierarchy both between being and being, and bet-
ween different types of being, and also being between 
different beings. None of the types of existence contains a 
greater meaning of being in comparison with another and 
cannot claim to have a greater expressed meaning. 

In such an ontology as “sociality”, more primordial 
than any society, than any “individuality” and then any 
“essence of being”, in this ontology being is together. It 
exists as a co-existence of being itself, while it sees itself, 
gives itself or happens, speculates itself – creates an event, 
history, the world – as its own single plurality together. 

The heterological interpretation of social beings 
allows us to use the concept of desire to describe the 
processes of structuring sociality. At the same time, it 
must be taken into account that desires in this context 
can be understood in two ways: desire as a negative and 
desire as a positive. Desire, taking various forms or na-
mes, usually always implies a negative experience of the 
lack of the subject in relation to the object. However, 
desire, as a special dynamic state of being, can express its 
content increase. This is the understanding of desire as 
positivity. 

The task here is not in the technical description of the 
action of desire – its fulfillment, satisfaction, etc., but in 
the description of its adequacy to the dynamism and 
diversity of being Following heterology, an event consti-
tuting a difference is always in a certain “movement”. This 
movement is the movement of difference. 

The reproduction and connection/separation of dif-
ferences is carried out in the same way that desire is 

realized. Classical thought defined desire as a certain 
intention of the subject in relation to an external object. It 
is also stated here that desire is in itself both a subject and 
an object since it is impossible to single out a subject and 
an object to a plurality of differences; they are born out of 
this multiplicity. Desire is a positive productive force that 
transcends its object without any need for a fundamental 
lack that would be its foundation. In this case, desire and 
the production of desire are understood to mean the serial 
spread of differences, their interaction, and rejection. The 
way in which the desire is realized, being non-identical to 
itself, appears as a process of the implementation of adja-
cent systems of differences, their folding, and difference 
with other differences. Therefore, the dynamics of desire 
is the process of formation and interaction of multiple 
desires. Dynamics shows the relations of various parts of 
the whole, and in such a way that these parts are not iden-
tical either to the whole, or to themselves, or their cyme 
and the whole itself also turns out to be non-identical. 

Describing desire, it should be noted that one of its 
poles forms power, and the other - creativity. This is an 
expression of extreme forms of social organization. In 
terms of the dynamics of desire, power presupposes the 
identity of the object, thanks to which structures of 
difference are formed. Unlike the first, the second aspect 
suggests avoidance of any production, including the 
production of desire, since it does not allow it to appear 
as such, avoiding any idea. Creativity makes desire non-
self-identical, distinguishes desire from others and from 
oneself. But these are only extreme points of meaning, 
and they do not exhaust all the differences and all the 
possibilities of organizing desire. 

Desire brings sociality into the dimension of being as 
co-being, keeping its multiple and heterogeneous cha-
racter.  

A heterological interpretation of the understanding 
of the desire to move away from the understanding of 
the community as the sum of differences, keeping them 
in some identical integrity and allowing the community 
to be reproduced as such in every next moment of its 
existence. 
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Desire in this case is that mode of social being, which 
powerfully keeps the community from disintegration 
into separate fragments of differences and creatively 
reproduces the unity of the community in diversity. 

The modern study of capital is connected with the 
analysis of social beings from the point of view of the 
dynamics of desire. It includes: 
 Ontological foundations of desire. 
 a way of constituting society by desire. 
 forms of social relations. 
 way of social structuring; 
Corresponding to the concept of the economic field 

is the model of the "main exchange cycle". Understan-
ding the positions of economic agents in the exchange 
cycle makes it possible to determine the dynamics of the 
cyclical movement of products. 

In the "main cycle" there is a selection and recoding of 
signals and social events occurring in the microenviron-
ment at the local level in order to make them identifiable 
in the public macro environment of the social space. The 
transcoding process is determined by a number of para-
meters that do not represent creative attributes. 

An analysis of the positions and professional roles of 
creators and actors in the economic field reveals the 
constant inclusion in the economic life of creators - 
professionals in any activity. A number of creators are 
directly interested in being included in economic life 
with the aim of directly influencing the mass conscious-
ness, promoting themselves and their products. Such 
positioning in the economic field is understandable from 
the point of view of the concept of social capital. The 
creators and actors of exchange have a different capital 
structure and, in the struggle for a position in the 
economic field, they strive to increase their own capital 
at the expense of the capital of other economic agents. 

It seems reasonable to single out the following 
positions in the field structure, personified as economic 
agents: 

1. Creators. Carriers of social interests, realizing 
their goals through mass communication, which consist 

in influencing the mass consciousness by demonstrating 
new products. 

2. Communicators (actors). Subjects of realization of 
professional and personal economic interests. 

3. Production owners. Subjects of realization of eco-
nomic interests - obtaining commercial benefits. 

4. Mass audience. Subjects whose purpose is to 
obtain information for orientation in the economic 
environment. 

The concept of "capital" is a construct created analy-
tically to describe the features of the social practices of 
field agents in the aspect of external power relations. 
This means that this construct is not represented in the 
structure of the individual consciousness of the agents of 
the field, and a direct empirical assessment of the value 
of capital is impossible, and indirectly it is connected 
with the development of a system of indicators of the 
value and indicator of the conversion of forms of capital. 

Positions in the economic field and, accordingly, 
agents of the economy, as personifications of these 
positions, differ in the structure of capital. Estimating 
the amount of capital involves understanding the ideas 
of social topology. The volume and structure of capital 
determine the possibility of power and influence of 
subjects with this capital on those who have less capital 
within specific fields. 

The analysis shows that positions in the economic 
field are backed differently by different types of capital. 
The largest total indicators of capital are found among 
the owners of production and creators of products. The 
communicators are predominantly occupied with sol-
ving the problems of transcoding, rather than creating 
products. In this sense, the work of a communicator is 
less complex than the work of a creator of new ideas and 
product samples. It is very significant that the value of 
the capital of the economic audience - consumers of 
products, is extremely small. This fixes the fact that the 
audience in the economic field is not a subject, but rather 
an object of influence of other economic agents. 

The analysis shows that the "forces" of creators and 
owners of production in the economic field are 
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approximately equal. However, the structure of their 
capital differs significantly. In the structure of the capital 
of the creators, symbolic capital is represented to the 
greatest extent; social; political, and cultural capital. In 
turn, the owners of production have, first of all, the 
economic and administrative capital. Other types of 
capital are expressed much less or are not present at all. 
It can be argued that the capital structure of these two 
agents is largely complementary. 

In the capital structure of communicators, social 
capital is of the greatest importance, i.e. the sum of 
acquaintances, contacts, and network connections. The 
mass audience, to the greatest extent, has cultural and 
eco-capital, which is necessary for orientation and 
mastery of the environment. 

Socio-ecological needs are a special kind of social 
need. A person needs a certain quality of natural habitat, 
and only if such fundamental conditions of existence as 
air, water, and soil are preserved, is his full life possible. 
These conditions can be attributed to one of the most 
important values of mankind. 

In terms of their content, socio-ecological needs are 
associated with improving the quality of the natural envi-
ronment, achieving its optimal state, from the point of 
view of the interests of the human person. Diverse envi-
ronmental needs cannot be satisfied only at the level of an 
individual or a group. The subject is society as a whole. 

The development of ecological culture and ecological 
consciousness is a prerequisite and the main social task 
for the formation of modern eco-capital. The desire to 
awaken social and environmental needs in people, to 
create all the conditions for their satisfaction, will lead 
to the solution of this problem. 

Consideration of the economic field as a set of force 
fields, the "nodes" of which are economic agents, inter-
connected by relations of power and influence, which, in 
turn, are determined by the size and structure of capital of 
various types and stages, can serve as an adequate model 
describing the structure of the economic field. 

So, the field is a universal way of organizing eco-
nomic life, its source is the need for meaning. As a way 

of organizing economic life, the field, through collective 
experience and collective memory, ensures, firstly, the 
preservation of social space and, secondly, the connec-
tion and continuity of social time. 

The mechanism for realizing the social function of 
the field is cyclicity, as a reaction to the thought. At the 
same time, real social existence acquires meaning only in 
relation to field existence. The principle of organizing a 
stable social space is commodity-centrism, the principle 
of organizing the continuity of social time is cyclicity. 
Thus, the field is a way of organizing and structuring the 
beginning of socio-cultural life. 

 
2. Exchange process 
For a commodity, each other commodity body serves 

only as a form of manifestation of its own value. Each 
commodity is always ready to be exchanged for any 
other commodity, while the commodity acts like a born 
equalizer. In the direct exchange of products, each com-
modity is a medium of exchange for the owner himself 
and an equivalent for its non-owner, but only insofar as 
this commodity represents a use-value for the latter. In 
the process itself, in the volitional attitude of the actor, 
the economic attitude is reflected. 

The circulation of commodities, in which the owners 
of commodities exchange their own products for various 
other products and equate them with one another, never 
takes place without the various commodities of different 
commodity producers within the limits of their turnover 
being exchanged for the same third commodity and 
being equated. him as a value. Such a third commodity, 
becoming an equivalent for various other commodities, 
directly acquires the universal or social equivalent form. 

The equivalent is the necessary product of the 
process of exchange, in which heterogeneous products 
of labor are equated to each other and thereby actually 
converted into commodities. The historical process of 
expanding and deepening exchange develops the opposi-
tion between use-value and value, dormant in the nature 
of commodities. The need to give an external expression 
for circulation to this opposition leads to the emergence 
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of an independent form of commodity-value and is not 
relieved until this task is finally solved by dividing the 
commodity into commodity and money. Consequently, 
to the same extent that the transformation of the pro-
ducts of labor into commodities takes place, the trans-
formation of commodities into money also takes place. 

As the exchange of commodities breaks its narrow 
local boundaries, and, accordingly, commodity-value 
grows into the materialization of human labor in ge-
neral, the form of money passes over to those com-
modities which, by their very nature, are especially 
suitable for fulfilling the social function of a universal 
equivalent, namely, noble metals, how the natural 
properties of these metals are consistent with the 
functions of money. 

An adequate form of manifestation of value, or the 
materialization of abstract and, therefore, identical hu-
man labor, can only be such a product, all copies of 
which have the same quality. On the other hand, since 
the difference in values is purely quantitative, this pro-
duct must be capable of purely quantitative differences, 
i.e. must have such properties that it can be divided into 
arbitrarily small parts and reassembled from these parts. 
Gold has these qualities by nature. 

The first function of money is to serve as a form of 
manifestation of commodity value, or as a material in 
which the magnitude of commodity values finds social 
expression. At the same time, the use-value of the 
monetary commodity doubles. Along with the special 
use-value that belongs to him as an individual com-
modity, he receives a formal use-value arising from his 
specific social functions. 

Since all other commodities are only special equiva-
lents of money, and money is their universal equivalent, 
they, as special commodities, are related to money as a 
general commodity (universal commodity). The 
monetary form of things is something extraneous to 
them, it is only a form of manifestation of human 
relations hidden behind it. In this sense, each com-
modity would be only a sign, because, as a value, it is 
only a material shell of the human labor expended on it. 

But by declaring as mere signs those social properties 
which, on the basis of a particular mode of production, 
things acquire, or those material forms which, on the 
basis of this mode of production, acquire the social 
determinations of labor, they are hereby declared to be 
an arbitrary product of human reason. One gets the 
impression that a given commodity does not become 
money only because all other commodities express (→) 
their values in it, but, on the contrary, as if these latter 
express their values in it because it is money. The 
mediating movement (→) disappears in its own result 
and leaves no trace. 

It is not money that makes goods commensurable. On 
the contrary, it is precise because all commodities as 
values represent materialized human labor and, 
consequently, are in themselves commensurable—that 
is precisely why they can all measure their value by the 
same specific commodity, thus transforming this latter 
into a common commodity for them. the measure of 
value, i.e. into money. Money as a measure of value is a 
necessary form of manifestation of the measure of value 
immanent in commodities–labor time. 

The first function of gold is to supply the world of 
commodities with material for the expression of value, 
i.e. in order to express the values of commodities as 
quantities of the same time, qualitatively the same and 
quantitatively comparable. It functions, therefore, as a 
universal measure of value. 

The expression of the value of a commodity in mo-
netary form is the price of a commodity, which rep-
resents its value in a socially significant form. There is a 
technical need to reduce the prices of goods to a fixed 
amount of gold as a unit of measurement. This unit of 
measurement itself, by further division into certain 
parts, is expanded into a scale. Gold, even before its 
transformation into money, has such a scale in the form 
of weight divisions. As a measure of value and as a 
standard for prices, money performs two completely 
different functions. They serve as a measure of value as 
the social embodiment of human labor, as a scale of 
prices, as a fixed weight of metal. 
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As a measure of value, it serves to convert the values 
of infinitely varied commodities into prices, into ima-
ginary quantities of gold. As a price scale (instrument) 
they measure these quantities of gold. The measure of 
value measures commodities as values; on the contrary, 
the scale of prices measures different quantities of gold 
by a given quantity of gold, and not the value of a given 
quantity of gold by the weight of its other quantities. 

For price scale, a certain weight of gold must be fixed 
as a unit of measurement. Here, as in any other 
definition of quantities of the same name, the stability of 
the ratio of measures is of decisive importance. 
Consequently, the scale of prices performs its function 
the better, the more unchanged the same amount of gold 
serves as a unit of measurement. Gold can serve as a 
measure of value only because it is itself a product of 
labor and, consequently, value is potentially variable. 

In determining prices, it is only a question of the 
ratios of different quantities of gold to each other. Gold, 
as a fixed price scale, always provides the same services, 
no matter how its value changes. Changes in the value of 
gold also do not interfere with its function as a measure 
of value. It affects all commodities simultaneously and 
therefore, other things being equal, does not change 
their mutual relative values, despite the fact that these 
latter are expressed either in higher or lower gold prices 
than were previously expressed. 

The constant repetition of the exchange makes it a 
regular social process. Therefore, over time, at least part 
of the products of labor begins to be produced delibera-
tely for the needs of exchange. From this moment, on 
the one hand, the division between the usefulness of a 
thing for immediate consumption and its usefulness for 
exchange is fixed. Its use-value is separated from its 
exchange value. On the other hand, the quantitative 
relation in which things are exchanged becomes depe-
ndent on their very production. Habit fixes them as 
values. 

The commodity owner's ability to perceive the 
concrete properties of other commodity bodies, which is 
absent in the commodity, is replaced by all his own 

feelings. For the commodity owner, the exchange is a 
universally social process. But one and the same process 
simultaneously for all commodity owners cannot be only 
individual and only universally social. 

Along with its real image in price, a commodity has 
an ideal image of value, mentally represented by the 
image of gold, but in reality, it cannot be at the same time 
an actual commodity and actual gold. The commodity 
must be replaced by real gold in order to play the role of 
a universal equivalent for its owner. The form of price 
presupposes the alienability of commodities for money 
and the necessity of such alienation. 

Let us consider a society in which the commodity 
form is the general form of the products of labor and, 
consequently, the relation of actors to each other, as 
owners of commodities, is the dominant social relation. 
In such a society, the products of qualitatively different 
types of useful labor confront each other like com-
modities. In the arena of the exchange process of goods, 
adequate infrastructure and an appropriate mass of goods 
are being created. The action in the arena is represented 
by the displacement of products from their places and 
their transfer to other places in the circulation mode. 
These actions are performed alternately by the same 
circulation actors, with a change in their roles as a seller 
and a buyer. 

If the processes that oppose each other as completely 
independent form a certain internal unity, then this just 
means that their internal unity is realized in the 
movement of external opposites. 

No one can sell without someone else buying. But no 
one is obligated to immediately buy just because he 
himself has sold something. The circulation of 
commodities breaks the temporal, spatial, and individual 
boundaries of the exchange of products precisely be-
cause the direct identity between the alienation of one's 
own product of labor and the receipt of someone else's 
in its place is divided into two opposite acts - sales and 
purchases. When the external justification of the 
internally dependent i.e. processes that complement 
each other reaches a certain point, then their unity is 
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revealed and observed in the form of various transfor-
mations. 

The equality and equivalence of all types of labor, 
insofar as they are human labor in general, is a feature of 
the expression of value. The social attitude reduces the 
heterogeneous types of labor to what they have in com-
mon, to human labor in general, to how much labor is 
spent on creating a product, and how long the work lasts. 

 

 

Fig. 1. Product relation process 
 

In the social relation of one product to another, the 
value character of a product is revealed in its own 
exchange relation to another product. A commodity 
reveals its dual nature when its value acquires its own 
form of manifestation, different from its natural one, 
namely, the form of exchange value. A commodity 
considered in isolation never possesses this form, but 
always possesses it only in an exchange value relation to 
another commodity that is not homogeneous with it [1]. 

Let us consider two different products (T1 and T2)) 
which are put in relation to each other by the expression 
of value (see Fig. 1). They become quantitatively com-
parable only after they are reduced to the same unity. 
Only as an expression of the same unity, they are of the 
same name, and, therefore, commensurate quantities. 

The properties of a body do not arise in its relations 
to other things but are only revealed in such relations. 
Since (T2) in the expression of value (T1) represents an 
unnatural property of the value of both products: their 
value is purely social property. 

The systemic nature of the commodity form lies in 
the fact that it is a mirror that reflects people the social 

nature of their own labor, as the material nature of the 
products of the labor themselves, as the social properties 
of these things inherent in them. Therefore, the social 
relation of the producers to aggregate labor appears to 
them as being outside them, the social relation of things. 

In this respect, concrete labor becomes the expres-
sion of abstract human labor. In (T2), the cost is imme-
diately visible, i.e. a clot of labor that is no different from 
labor embodied in value (T1). The commodity (T1) makes 
use-value (T2) the material for the expression of its own 
value. To function as a mirror of value, (T2) must reflect 
nothing other than its abstract property of being human 
labor in general. The ideal image of value is revealed in 
a series of relative expressions of value. 

Fig. 2 shows a two-way single, but not merged pro-
cess of selling and buying between external opposite 
poles (goods). In it, the internal duality of the commo-
dity is revealed as external duality. This value relation, 
when the body of the commodity (T2) becomes a mirror 
of the value of the commodity (T1), is the basis of the 
dynamics of the transformation and transfer of 
commodities. 

 

 
Fig. 2. Expression of value  

(first phase) 
 
Actors (A1) and (A2) do not need their own products 

(T1) and (T2). They may be useful to other individuals. In 
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a real commodity environment, the actors, driven by the 
thirst for exchange, revive their products in the products 
of other actors. The value quanta of these products 
regulate the possible exchange relations. There is a single 
two-way process of replacing places, with the simulta-
neous exchange of products for each other. 

The expression of the value of the commodity T1 of 
the actor A1, contained in its value related to the 
commodity T2 of the actor A2, shows that within this 
relation the natural form of the commodity (T1) serves 
only as an image of its (individual) use-value (T10), while 
the natural form of the commodity (T2 ) is only the image 
of its (universal) value (T20). 

Within its value relationship with (T1), (T2) means 
more than outside it. In its value relationship with (T1), 
(T2) it acts as an embodied value, as a value body. 
Consequently, in the value relation in which (T2) forms 
the equivalent of (T1), the form (T2) plays the role of a 
form of value. The value of the commodity (T1) is 
therefore expressed in the body of the commodity (T2), 
in its use-value. Thus (T1) receives a value-form different 
from its natural form. Moreover, the form of value is not 
valued itself. 

As something equal (T2), the value of each com-
modity now differs not only from its own use-value, but 
also from every use-value, and thus expresses what this 
commodity has in common with all others. Conse-
quently, only the equivalent form really establishes a 
relation between commodities as values or makes them 
appear in relation to each other as exchange values. The 
form of their value is simple and common to all of them, 
hence universal. 

In order for the value of a product (T1) to be exp-
ressed as a bunch of human labor, it must be expressed 
as a special “objectivity” that is materially different from 
(T1) and at the same time common to it and another 
product (T2). (T1) enters into a relationship of value 
(exchange communication) with (T2), which figures as 
(T20), something qualitatively the same as (T1), as a thing 
of the same kind. (T2) plays here the role of a thing 

which, in its tactile natural form, manifests value. (T1) 
expresses its qualitative properties (T10) in the only 
language available to it, in the commodity language. The 
value of the commodity (T1) thus expressed has the form 
of relative value. Thus, the commodity environment is 
manifested. 

In the case under consideration, the trigger mecha-
nism starts the exchange process. In the “exchange” 
event, the mechanism is triggered in the {purchase|sale} 
session, which is activated from the inside to instantly 
change the status of actors with pre-designated functions 
for achieving the intended goals (see Fig. 3 and 4). 

 

 
 

Fig. 3. Exchange space 

 
In a broad sense, a trigger is a mechanism for the 

occurrence of an event. In a particular case, a trigger is a 

class of devices that have the ability to stay in one of two 

stable states for a long time and alternate them under the 

influence of external signals generated by the detector, 

when any predetermined internal and/or external 

conditions of the event are met. Exceeding the specified 

threshold by the signal initiates the fixation of the data 

reflected by the detector. 
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Fig. 4. Trigger exchange scheme 

 
When a new status occurs, the action prescribed in 

the exchange takes place. This is a special type of stored 
procedure that the actor does not call directly, but the 
execution of which is due to the action to modify the 
position of the goods. This is an event that causes an 
adequate re-experiencing in a human actor. 

In the process of exchange, the meaning of the 
"trigger" associated with the psychology of the actor is 
clearly revealed. For an exchange actor, a trigger is a 
certain event that triggers a certain emotional reaction 
in him. Sometimes this reaction is so powerful that it 
provokes unpredictable actions, devoid of logic and mea-
ning in the given circumstances. 

For example, spontaneous purchases. Marketers 
often use promotions, artificial hype and scarcity, fake 
discounts, and other triggers to make people make 
unnecessary purchases. Most of the tricks associated 
with stocks are based on the ignorance of buyers of real 
prices. Marketers often claim that the product is about 
to run out, or use timers in the style of “X minutes until 
the end of the promotion.” People are afraid that they 
will not be in time, and make a rash purchase.  A trigger 
causes a person to take impulsive actions with unde-
sirable consequences. If a person is healthy, calm, and 
balanced, the trigger will not be able to push him to 
impulsive actions. 

But reverse situations are also possible when under 
the influence of emotions, a person receives a powerful 
motivation to achieve goals. At the same time, a person's 
perception changes, and he returns to re-experiencing, 
to that past emotional state in which this trigger was 
formed in him. 

The trigger fires when a certain stimulus appears. At 
the level of sensations, the actor feels that his mood has 
noticeably changed, but this cannot always be explained. 
This reaction occurs instantly - much faster than it is 
possible to assess the situation and understand who and 
why gave the signal. The influence of most triggers stops 
almost immediately after the disappearance of the 
stimulus or the understanding that the reaction was 
erroneous. 

Each trigger state is easily recognized by the value of 
the output event. By the nature of the action, triggers 
belong to impulse devices - their active elements-actors 
operate in a key mode, and the change of states lasts a 
very short time. 

Upon entering the commodity environment, the 
actors initially have unpredictable states. This leads to 
the need to perform the initial installation of the actor in 
the initial state required by the field. Thus, the program-
ming of the commodity environment takes place, by 
using logical procedures, to organize the actors of the 
exchange system. 

A trigger represents an element that can latch in one 
of two states. The main feature of the flip-flop is that it 
can stay in one of the fixed states for a long time after 
the termination of the switching signal. This feature is 
called trigger memory. At the same time, it is able to 
instantly switch between these states when a single 
signal from the outside appears. Let's designate one state 
of the trigger as "1" (corresponds to the presence of goods 
T), and the other state - through "0" (corresponds to the 
presence of money D). Thus, the trigger stores (reme-
mbers) one bit of a number written in binary code. In 
the general case, a distinctive feature of the trigger, as a 
functional device, is the storage of binary data. 
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Fig. 5. Circulator 

In the process of exchange, the actors act as inverters 
of the “T-D” signals, a trigger structure of cross-feedbacks, 
connect the actors of the commodity environment, give 
dynamics to the formed complex, and causes a flow of 
money. Switching the states of actors at different levels 
under the influence of an external signal is a trigger effect. 
In the case under consideration, these are the levels of 
“commodity environment” and “money flow”. 

 
3. Cyclic process of phase transformations 
A holistic and structured exchange space is dynamic. 

This activity is determined by its relationship with time. 
Time and space form a single characteristic - the chro-
notope. 

Preservation of social space, connection, and con-
tinuity of social time provides the principle of cyclicity. 
The main point in cyclicity is creation, when the past 
product leaves, but, in return, a new one appears. The 
space of exchange fixes the cyclicity of time, in the form 
of a change of goods. Cyclicity ensures the continuity of 
life and at the same time is a repetition, which gives the 
vital events of the exchange space credibility and reality. 

A circulator is a multi-arm (multi-pole) device for the 
directed transfer of a resource (energy) flow. The resource 
(energy) supplied to one of the arms is transferred to 
another (strictly defined) arm in accordance with the order 
of their alternation, and, from the arm with the highest 
number, it is transferred again to the first (see Fig. 5). 

The circulator is a passive device with three or more 
arms. The arms are non-reciprocal devices with lumped 

parameters, with unidirectional conduction. This is a 
stream isolator. In it, the reverse flow is completely 
extinguished and is not output to a separate port. Circu-
lators do not require a power source. 

Circulators are used as decoupling devices and de-
vices for inputting data into other devices. They provide 
signal level matching and make it possible to implement 
devices for adding or separating signals with different 
carrier frequencies. 

In the being of commodities (Ti), the relation <T1|T2> 
itself, representing the manifestation of exchange value 
(EV), is a constitutive element, the germ of a network of 
exchanges. There is no polarity of the poles in it and you 
cannot rearrange both parts. UV acts as a material 
substrate for EV. The mediating movement in relation 
disappears in its own result and leaves no trace. As a 
result, the actor (A1) is replacing the product (T1) with 
the product (T2). 

As an intermediary in the circulation of goods, 
money acquires the function of an instrument in 
circulation. The change of forms in which the social 
exchange of the products of labor T-D-T’ takes place 
leads to the fact that the same value, forming the starting 
point of the process as a commodity, again returns to the 
same point in the form of a new commodity. Thus, this 
movement of goods is a circuit, with a change in the 
filling of the original place. On the other hand, this same 
form excludes the circulation of money. The result of 
such a circuit is the continuous removal of money from 
its starting point and not a return to it. 

In one cycle, the same money flows to the seller as an 
alienated image of the commodity and leaves him as an 
absolutely alienable image of the commodity. They 
change places twice. The first change in the form of the 
commodity brings this money into the seller's pocket, 
the second takes it out again. Thus, two opposite changes 
in the form of the same commodity are reflected in the 
double movement of money (toward and away from 
itself) in the opposite direction. 
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Fig. 6. Goods circulation 
  in the exchange space 

 
In general, as long as the commodity remains in the 

hands of the seller in its transformed form, in the form 
of money, this commodity is at the stage of its first 
change of forms, i.e. he accomplished only the first half 
of his cycle. When the process of selling for the sake of 
buying is completed, the money is in turn removed from 
the hands of its original owner. The only way money can 
be returned is because the new product restarts or 
repeats the same cycle, which ends with the same result 
as the first. Consequently, the form of movement di-
rectly communicated to money by the circulation of 
commodities is their constant removal from the starting 
point, their transfer from the hands of one commodity 
owner to the hands of another, thereby creating a 
current (flow) of money. 

Money serves as an instrument of constant mo-
notonous repetition of the same process (cycle). The 
commodity is always on the side of the seller, money is 
always on the side of the buyer as a purchasing instru-
ment that functions as a realizer of the price of the 
commodity. Realizing it, money transfers the com-
modity from the hands of the seller to the hands of the 
buyer and at the same time is removed from the hands 
of the buyer into the hands of the seller in order to repeat 
the same cycle with some other commodity. The value-
form into which the commodity is transformed is then 
quantized into fleeting equivalent forms of commodities. 

Continuity of movement is peculiar only to money. 
And the very movement which for a commodity breaks 

up into two opposite processes, this very movement as 
the proper movement of money, is always one and the 
same process in which money changes places with new 
and new commodities. And always in the direction op-
posite to the own movement of goods (see Fig. 6). 

Two changes of form, forming a complete circuit 
(four-link circulator) of one commodity, are at the same 
time opposite partial changes of forms of two other goods 
(see Fig. 6). One and the same commodity (T11) opens a 
series of its own form changes and at the same time 
completes the complete form change of another com-
modity (T00). During his first transformation, in the act 
of selling, he performs both of these roles, in his own 
person. Having turned into a money vestment, in which 
he himself passes the path of any commodity body, he at 
the same time completes the first change in the form of 
some third (T22) commodity. 

The fact that this one-way form of the movement of 
money (current) (I) arises from the two-way form (II) of 
the movement of commodities remains disguised. The 
very nature of the circulation of commodities gives rise 
to just the opposite appearance. The first change in the 
form of a commodity in its outward appearance is not 
only the movement of money but also the movement of 
the commodity itself. On the contrary, the second 
change in the form of the original commodity appears 
only as a movement of money. In the first half of its 
cycle, the commodity changes place with money. At the 
same time, the commodity as use-value falls out of the 
sphere of circulation and passes into the sphere of 
consumption (including as a means of subsistence and as 
a means of production). In its place is the image of the 
value of the commodity or its money mask. In the sphere 
of production, images of the products of labor arise, 
thanks to which, in the sphere of commodity exchange, 
commodities find ready-made images of their value. In 
the second half of the cycle, the commodity no longer 
runs in its natural form, but in its monetary vestment. 

Money is constantly removing commodities from 
circulation, taking their place in cycles, thereby moving 
away from its own starting point. Therefore, although 
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the circulation of commodities is only expressed in the 
movement of money, from the outside it seems, on the 
contrary, that the circulation of commodities is only the 
result of the movement of money. Money has no other 
movement than that which is communicated to it by 
commodities. 

Thus the circulation described by the series of 
changes in the form of each commodity is inextricably 
intertwined with the circulation of other commodities. 
The process as a whole is the circulation of goods in the 
space of exchange. 

The entire mass of the product in the commodity me-
dium functions as one commodity, each instance of which 
is only a corresponding part of this one product. The value 
of each individual part is only the materialization of a 
certain part of the social labor expended on the pro-
duction of the entire mass of the product. 

In the hands of every commodity owner, gold is the 
detached image of his alienated commodity, the product 
of the sale, or the first change in the form of the com-
modity (T-D). Gold becomes real money because the 
commodities, in the course of their general alienation, 
make it a transformed form of their use-value that has 
actually separated from them, and therefore a real image 
of their value. 

Money is the image of all other commodities sepa-
rated from them or the product of their general aliena-
tion; it is an absolutely alienable commodity. They read 
all prices backward and are thus reflected in all bodies of 
commodities as submissive material for their own 
transformation into commodities. 

Just as one and the same commodity successively per-
forms two opposite transformations - from a commodity 
into money and from money into a commodity - in the 
same way, one and the same commodity owner changes 
the role of the seller to the role of the buyer. Conse-
quently, these are not firmly fixed roles, but roles that 
are constantly passing in the process of circulation of 
goods, from one person to another. 

The circulation of commodities is not only formally, 
but also essentially different from the direct exchange of 

products. The goods of person B replace the goods of per-
son A, but A and B do not mutually exchange their goods 
- this is a general condition for the circulation of goods. 

The value of products exists, though invisibly, in the 
things themselves. It is expressed in their relation to 
gold, a relation which, so to speak, exists only in the head 
of the actor. Since the expression of commodity values 
in gold is of an ideal nature, only mentally imaginable or 
ideal gold (=information) can also be applied to this 
operation. Money performs its function as a measure of 
value only as mentally represented or ideal money 
(=information). 

The price, or money-form of commodities, as well as 
their value-form in general, is something different from 
their sensually perceived real bodily form, therefore, it 
is only an ideal form that exists only in representation. 
Price is the money name of labor embodied in a 
commodity. 

Although the function of the measure of value is 
performed only by mentally represented money, the price 
depends entirely on the real money material, since the 
duality of the measure of value contradicts its function. 
Commodity values have thus become mentally represen-
ted quantities of the same name of gold of various sizes. As 
such different quantities of gold, they are compared and 
commensurate with each other (see Fig. 7). 

 

 
Fig. 7. Value Being. 

Weaving a net of relationships 
 
Gold became ideal money, or a measure of value 

because all commodities measured their values in it and 
thus made it the mentally represented opposite of their 
use form, the image of their value. Gold is the detached 
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image of the commodity. As an image of value, the 
commodity erases from itself every trace of its naturally 
grown use-value, every trace of the special useful labor 
that created it, and turns into a homogeneous social 
materialization of human labor devoid of differences. 

The workings of the price mechanism only work its 
way through disordered chaos as the blindly working 
law of averages. In order to give a commodity a price, it 
is enough to equate the mentally represented gold with 
it. Gold only functions as an ideal measure of value 
because it already circulates as a money commodity in 
the exchange process. In the ideal world of values, there 
is thus a species. 

Purification of the product from the bodily (spatial 
and temporal) and endowed with "value existence". The 
direct exchange of the product occurs only through one 
- the only approved channel. In the supersensible world, 
fruits grown in the sensible world ripen. (Links at the 
level of symbols (signs)). In the absence of money, the 
network of goods is devoid of internal dynamics. 

On the one hand, the exchange of goods breaks the 
individual and local boundaries of the direct exchange of 
products and develops the metabolism of human labor. 
On the other hand, a whole network of social relations is 
developing here, which are beyond the control of the 
actors and have the nature of relations given by nature [2]. 

 
6. Economic capital 
Specific form: D-T-D*, the transformation of money 

into a commodity and the reverse transformation of a 
commodity into money - buying for the sake of selling. 
Money, which in its movement describes this last cycle, 
is transformed into capital, manifests the power of 
capital, becomes capital, and already in its purpose is 
capital. Thus, the general formula of capital is in-
troduced: 

where: D - initially advanced capital (money); 
             T - commodity form; 
             D* - originally advanced capital + surplus 

value. 

Capital is one of the most versatile economic ca-
tegories. In the broad sense of the word, capital means 
everything that generates income. The object of research 
is the essence of capital, its structure, and forms, as well 
as concepts that reveal the essence of capital. The subject 
of the research is the economic relations between the 
subjects of the economy that arise in the course of the 
movement of capital, actions aimed at increasing its 
volume or in the process of profitable investment of 
capital to obtain further income. 

The main thing in the nature of capital was that it is 
described by categories of a social nature. Any capital is 
essentially a social relation, and it cannot be used outside 
of them. Capital is understood as a permanent fund of 
wealth that retains its viability through transformation 
into capital goods. These concepts cannot be confusing, 
since the patterns and prerequisites of development that 
are valid for one of them are incorrect for the other. 

Capital is dynamic. It is conserved and must be kept 
in order for production to be successful. Capital can only 
be understood as a constant movement, the development 
of all its elements. Capital is presented as something 
deliberately objectified, weighty, and at the same time 
dynamic, developing and constantly converting and 
changing forms. 

Any phenomenon that is known by a person in the 
economic field exists in the coordinates of space and 
time. Time is not capital itself, but an indispensable 
condition for the sensation, perception of its existence. 
Thus, its inseparable attribute, time, is added to the 
definition of capital, but time is not introduced into the 
structure of capital itself as its special component. 

Time does not move in any one direction; it doesn't 
flow, it just exists. Time is energy, which is consistent 
with the whole complex of ideas characteristic of the 
modern picture of the social world, because within its 
framework everything that exists is alive, and life itself 
has energy. The space of society is considered as a living 
organism, permeated with many energies. 

But time has a dual nature. On the one hand, time is 
an active principle that launches dynamic processes 
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associated with work in space, while time itself is 
dynamic, mobile. On the other hand, as a representative 
of eternal time, it is static. Everything that exists is in the 
circuit of the Eternal, and therefore it is itself eternal. 

As a structuring principle, time correlates with the 
chaos-order opposition, which is of particular impor-
tance in the life of space. Chaos, like time, is associated 
with structuring activity, since it affects the processes in 
space. Without Chaos, therefore, there is no movement. 

The modern perception of time is associated with 
temporality, transient, while time is something that 
always exists, therefore it is in associative links with 
special images. Instead of order and structure, he puts 
openness and subjectivity, the openness of systems and 
the presence in them of a space of freedom and 
uncertainty at the center of the physical world. When 
linking finite time and eternal time, "pure" time is 
actualized and at the same time, fluid time is destroyed. 

The concept of capital includes the classification of 
the main forms of capital and the procedure for their 
mutual conversion. Usually, the focus is on fixed capital, 
fixed capital, working capital, financial capital, the 
economic capital. 

In general, the spatial embodiment of capital exists in 
the form of capital goods. The totality of capital goods 
has a structure, each component of which has its own 
life cycle, which is displayed by the "circulation of 
capital". Thus, capital goods have life cycles or cycles of 
reproduction that are mapped to the brains of the actors. 

Capital exists only when it is constantly in the 
process of reproduction. Capital is not a simple rela-
tionship, but a process in which it remains capital at 
various points. The functional role of capital in produc-
tion was to enable the use of more efficient methods of 
production. The goal to be realized is the acquisition of 
surplus value through industrial and economic activities 
based on voluntary exchange. Capital is defined in many 
ways: as a value that brings added value. 

An analysis of capital shows that the condition for its 
emergence is commodity circulation, and the first form 
of its manifestation is money. Money by itself does not 

bring any income. Capital is a self-expanding value. The 
reason for the increase of capital is determined by the 
appearance of labor power as a commodity because its 
use-value is the source of value. Productive labor is 
employed by means of the capital expended in putting it 
into action, and not by means of consumer demand for 
the product of labor. 

In the process of self-expansion, capital is considered 
in three aspects: 
 self-increasing cost; 
 the process of continuous movement of funds; 

vitality in the very fund of wealth. 
 a system of production relations based on the 

exploitation of workers by capitalists. 
The main property of capital is the ability to generate 

income, which, in turn, depends on the rarity of the 
capital itself. Rarity is the result of competition, which 
implies an alternative way of using wealth - storing it in 
cash to earn interest. In this regard, the condition for the 
transformation of wealth into capital is determined by 
comparing the rates of interest and the efficiency of 
capital. 

Economic capital is easily alienated from its owner 
since it has a high degree of formalization and reification. 
The main criterion for measuring the scale of economic 
capital is the monetary value of accumulated assets. Ma-
terialization of funds - giving them a physical form. 

Economic capital in the process of production goes 
through three stages (forms): monetary, productive, and 
commodity. 

At the stage of the monetary form, the purchase of 
labor power and means of production by the entrep-
reneur takes place, at the stage of productive capital 
passes from the sphere of commodity circulation to the 
production sphere. And, finally, during the stay of 
capital in the form of commodities, capital multiplies, 
since the finished product contains the surplus value, 
which, after the sale of the commodity, can be found in 
the money-form of capital that has multiplied itself. 

Physical capital - is associated with the level of effici-
ency of economic agents, their physical data, which are 
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actively used in production. It is determined by the 
ability to work, that is, the physical and mental data of 
the employee, which, in turn, helps the employee to 
realize himself in the labor process. 

Social capital is the totality of relationships that give 
rise to actions. This type of capital implies the esta-
blishment and maintenance of relations with other 
economic entities, as well as the expectation that they 
will fulfill their obligations without additional incen-
tives in the form of sanctions. Social capital is not 
inherent in one person, it is formed by networks of social 
ties. The institutional basis of social capital is belonging 
to any social segment. 

The administrative capital is associated with the 
ability of economic agents to control access to the re-
sources of other agents while using power and authority. 
This capital is associated with differentiation by 
positions in the hierarchy of organizations, is embodied 
in organizational hierarchical structures and in the 
structure of job positions. The administrative capital is 
not an attribute of one person, it is tied to a specific place 
in the organization and is transferred by transferring the 
position to a candidate for it. 

Of particular interest is the set of conditions under 
which an entrepreneur can receive a constant profit 
without exchanging real money for goods and other 
material goods. The most accurate definition of this form 
is the ability to make money out of money without 
buying or selling anything. This is not about production 
capacities and tools, but about the financial pool of funds 
aimed at acquiring goods. 

How to operationalize different forms of capital. 
What is the set of operational concepts that can be di-
rectly used in empirical research? The original definition 
of capital has five constitutive properties. 

A person enters into economic interactions, not with 
bare hands. In addition to the goals and motives that 
induce him to this interaction, he also has a set of re-
sources that can be involved in it. These resources re-
ceived the conditional name of capital. The first property 
of capital is that it acts as a limited economic resource. 

Another property of capital is its ability to accumulate - 
it is a resource not only preserved but also replenished. 

In addition to the ability for economic use and 
accumulation, capital has a third property. This is an 
economic resource with certain liquidity, i.e. the ability, 
directly or indirectly, regardless of their objective forms, 
to turn into a monetary form. This liquidity is provided 
by the presence of a value, which is understood as a 
quantified ability to exchange for other resources. 
Further, capital does not remain in a passive state, its 
accumulation does not mean simple storage of resources 
and the formation of treasures, it is included in the 
process of circulation of value, in which the money form 
sets both the starting and ending points of movement. 
Capital, therefore, appears as a dynamic resource, and its 
fourth property is revealed in the ability to convert - the 
constant change of its own forms. Moreover, it is 
reproduced precisely due to the change of its forms, their 
mutual transformation. Capital is a self-reproducing 
value, which is included in the continuous process of 
circulation: money capital turns into production capital, 
the latter turns into a commodity, which is again ready 
to take on a monetary form. And finally, the fifth 
property is that capital in the process of its circulation 
not only reproduces its value, but also brings - a new, 
additional (surplus) value, or profit. In other words, it 
acts as a self-increasing value. It is no longer just about 
the accumulation of a resource in its natural form, but 
about the increment in value resulting from the con-
version of forms of capital. 

Thus, capital is understood as an accumulated eco-
nomic resource, which is included in the processes of 
reproduction and increases in value through the mutual 
conversion of its various forms. 

An empirical study of the concept of capital con-
version for the analysis of life strategies significantly 
expands the list of analyzed forms of capital that are used 
in economic activity, and thanks to this replenishment 
of many forms, the very concept of capital are seriously 
enriched. It goes beyond the actual economic framework 
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and breaks away from the cost basis in its direct eco-
nomic sense. 

Capital can take not only materialized but also in-
corporated forms, i.e. be embodied in individuals and 
relationships between people. According to this concept, 
there are three states of capital, namely: 
 incorporated; 
 objectified; 
 institutionalized. 
Embodied state refers to the set of relatively stable 

reproducible dispositions and demonstrable abilities 
endowed with the owner of some form of capital. The 
objectified state means the adoption by the capital of 
reified forms that are available for direct observation and 
transmission in their physical, objective form. Finally, 
the institutionalized state presupposes objectified forms 
of recognition of this type of capital as a resource. Such 
states, in turn, can be formalized in the form of property 
rights, ranks, certificates, but they can also appear in an 
unformalized form, which nevertheless makes it possible 
to recognize and recognize this type of capital. 

The theory of asymmetric information - shows that 
the capital market cannot be absolutely perfect in all 
aspects, even in the most developed countries. 

Signaling theory - finds that the capital market "sends 
signals to investors" about the prospects for its deve-
lopment. The most persistent risk is an imbalance 
between the current level of demand and the ability of 
supply to meet that demand. at the same time, price 
pressure may intensify. The market will regard this 
situation (event) as a signal. 

Monitoring cost theory - indicates that the interests 
and level of awareness of the owners and creditors of the 
organization are different, in this regard, the emphasis is 
on solving the problems of transcoding, rather than 
creating messages. 

In addition to the analysis of the structure of assets, 
an analysis of the structure of their sources is needed, 
then an analysis of changes in sources and assets. All 
these actions are necessary for the qualitative optimi-
zation of the capital structure. 

The ideas underlying modern economics about an 
independent free market that grew without money from 
the individual exchange of products, and individual 
interests as the engine of the economy, are applicable to 
describe a society in a first approximation. Analysis 
within the framework of the first approximation, not 
only does not allow us to imagine how a society can exist 
and develop outside of capitalist relations. It makes it 
difficult to see the anomalies of the real market, which 
is very far from the dream of free self-regulation and 
bears the imprint of the cruel history of its formation. 

Over the centuries, the world has seen great diversity 
in the organization and motivation of communities: 
from neighborhood relations to flexible systems of 
centralized accounting and distribution, on which entire 
empires were based. They were not characterized by 
impersonal quantitative-money relations, and, most 
importantly, human bodies and lives were not at all 
subject to the logic of exchange, and individuals in 
society were included in a complex network of personal 
emotional relationships. 

 
Conclusion 
The formation of the human population, the growth 

of the population in it, the qualitative leap in the 
development of science and technology, have led to the 
fact that human activity has become a factor on a 
planetary scale, the guiding force for the further evo-
lution of the biosphere. At the same time, the biosphere 
was transformed into an anthroposphere with disturbed 
homeostasis in the metabolic cycle and a weakened 
ability to self-regulate. The man violated biological 
patterns that limit the growth of populations by the 
availability of resources and increased his population to 
the limit of the biosphere, which led to the opening of 
closed cycles of substances and disruption of information 
flows in biospheric processes. 

A person will be able to integrate his activity into the 
global metabolic cycle of the biosphere and continue his 
existence and development if the intellect controls the 
activity of a thinking being in strict accordance with the 
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laws of nature. A person will apply the acquired know-
ledge for the reasonable management of the mechanism 
of functioning of ecosystems for the benefit of himself 
and without harming nature. In this way, a new level of 
biosphere homeostasis can be created, tuned to the real 
mass of secondary products created by man to the det-
riment of nature. This new elevated level of homeostasis 
will be constantly maintained with the help of higher 
technologies while consolidating the material and 
intellectual potential of mankind. 

In this way, the question of the content of scientific 
and technological progress is resolved, in contrast to the 
division of mankind with the help of technological 
innovations into various groups. Intersystem analysis 
generalizes and synthesizes knowledge obtained in 
various branches of science. Such an approach will allow 
mankind to change the chosen vector of its development 
– "anthropocentric" to "cosmocentric", in which the idea 
of a person's spiritual and creative self-government 
comes to the fore, thanks to which he enters the leading 
spiritual, moral and intellectual position in the world. 

The logic underlying the modern world addresses the 
issue of connections, motivations, and needs that lie 
outside the capitalist market, as well as a social organi-
zation that takes into account not quantitative indi-
cators, but the personal preferences and emotions of a 
person. Reality is based on non-linear causal rela-
tionships. The probability of approaching the goal 
"accidentally" is minimal, so the "market elements" are 
only an excuse for an unequal exchange between the 
economies of the "developed" and "developing" world. 

Capitalism, which first degenerated into imperialism, 
today is rapidly degenerating into “globalism”, when the 
connectedness of the world increases, which gives rise to 
trans- and meta-corporations, and network organiza-
tions that form many niche monopolies. 

Capitalism is not a stable system that creates a ba-
lance of interests, national unity, and equality, ca-
pitalism does not even support its fundamental prin-
ciples: freedom, private property, the market. The main 
element of capitalism was competition, which, in the 

absence of a strategic competitor, begins to give way to 
collusion, which becomes the enemy of any develop-
ment. Here the markets do not express social wisdom, 
but the desires of the most powerful players - i.e. 
corporations. 

Modern globalists have announced the death of any 
meta-corporeality, any semantic field, any vertical, and 
any ideology. That is, globalism destroys all the subtle 
semantic infrastructure that could give rise to subjects. 
After all, the subject, and even more so the political 
subject, is something that is able to combine semantic, 
cultural, and political content with the ability to act. But 
if there are no meanings, then there are no subjects, no 
full-fledged actions. 

Human energy, under the influence of such a global 
"anesthesia", loses its semantic design and, for the time 
being, goes to the level of the subconscious. As a result, 
instead of stability, which both the authorities and 
society would like to see, the potential for nonsense 
aimed at destruction is increasing. 

The destruction of certain types of consciousness 
involves the destruction and reorganization of the 
communities that constitute this type of consciousness. 
The result of the destruction of consciousness is the 
destruction of certain forms of consciousness as a type 
and the re-recruitment of members of one type of 
community into new ones - artificially formed. 

Belief in crisis-free governance, the free market, or 
other "reasonable" utopias is waning. Capitalism has 
repeatedly gone through a sharp "Spatio-temporal cont-
raction", that is, such a restructuring of society that made 
it possible to accelerate the turnover of capital and 
increase profits. Distances are decreasing both due to the 
development of technologies and due to the real mo-
vement of companies to large cities and “clusters”. The 
idea of the “normal” speed of processes, including labor, 
is changing, and instead of development strategies for 
many years, managers are trying to ensure maximum 
profit here and now - focusing on more “profitable” inst-
ruments, such as loans, insurance, speculation, resales or 
mergers. 
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There are two features of "compression" worth 
noting. First, the new organization of space and the 
acceleration of the pace of activity are associated with 
increased control over labor. Moreover, not only the 
production process but also consumption is regulated. 
However, any local victory, by definition, cannot chal-
lenge the general level - the state, capital, the monetary 
system - and therefore must put up with the existing 
organization of space, time, and problems of the value 
(value) system. 

Capitalism has replaced the use (individual) value of 
things with their universal exchange value (associated 
with the expenditure of abstract labor). Exchange value 
began to be expressed in money. However, "money" 
takes on many forms: government bills, loans from 
various banks, entries in various accounting books. 
During a crisis, it turns out to be extremely important - 
whether you have cash on hand or, say, a credit receipt 
from a bankrupt bank. Constant changes in exchange 
rates and inflation generally do not allow us to 
understand what and how much "costs", and whether 
the value is adequately expressed in this money. This 
opens up a large space for speculation for those who 
control the issuance of certain money. 

The second feature of "squeezing" is related to the 
generic problem of capital - with overproduction - and 
determines the depreciation or outright destruction of 
old assets. 

The fact that capital has an organization and a domi-
nant place in social production dictates the use of com-
munication tools created by capital and the reorga-
nization of space-time. Capitalism chains workers to 
objects and existing reality (place). The local features of 
oppression complement the universal ideas about 
exploitation and create additional problems for the spa-
tial organization of capital. 

In the end, neither democracy nor the direct parti-
cipation of the masses in governance, even liberal “self-
development” when incomprehensible global forces 
cause an intensified search for local identity, are impos-
sible if capital squeezes the last forces out of the people, 

prohibiting any “superfluous” that does not produce 
“profit" movement. Politics is thus deprived of an ideal, 
targeted component. 

A person refuses internal changes because capitalism 
does not welcome this. As a result, he loses those human 
potentials that even primitive people possess. There is a 
lack of coordination and non-synchronization of the 
actions of the forces involved. How to use effective 
leverage to influence the situation when people have 
nothing in common except for their location. The key 
issue is the strengthening of the "oppressed side of the 
market" - workers and consumers. Their voices, not 
capitalists or politicians, should have power. amplifica-
tion mechanism. 

Capitalism did not imply any improvement of man, 
but only wanted to fit the existing person into the world 
in the most rational way, slyly calling such an inscription 
an improvement. Individuals are more vulnerable to 
possible influence. 

Society, with all its developed complexity, is extolled 
as the basis of reason, creativity, and the bearer of human 
essence, it turns out to be an obstacle to the “free 
realization of human vitality”, with aspirations and ideas 
embedded in their foundation, with their potential. 
People who are able to look into themselves and with a 
developed function of social memory. 

The presence of such an ability for the spiritual and 
cultural overcoming of internal backwardness or for 
transformation is the core of humanity as a “tribal es-
sence”. But it is precisely from it that capitalism alienates, 
which is its main sin against humanity. The "generic 
essence" of man is to overcome the existing and open laws, 
and not just to follow them. Possessing a true integrator, 
that is, its meta-corporeality and ultimate foundations, it 
always collects everything into one whole. 

A new conceptual project is proposed and ways of its 
implementation are shown. A new project based on a 
new idea. Start a new cycle of growth (and attraction of 
investments). The process begins by identifying the for-
ces driving change and then combining these forces in a 
variety of ways to create a set of diverse future scenarios. 
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A scenario is an environment in which change can be 
not only imagined but also implemented. 

Consider project management as naturally occurring, 
self-serving, developing self-similar structures that exist 
for their own sake. 

To consider much of what they call the project and 
its management as an illusion and a human construct 
that hides a number of feelings, expectations and sen-
sations that are caused, processed and described by the 
human brain. 

Social production and techno-production structures 
are recipients of investments and locomotives of a 
breakthrough into the future. It is social production 
systems and new ways of life in a specific significant 
place that destroy technological pyramids, subordinate 
them to their tasks. 

The recipients of investments and the subjects of the 
breakthrough serve to create a new sociality of 
development and a new society with a general mindset 
of creation and enthusiasm for creative creativity. It is 
the multiplicity of associations, the sociality of deve-
lopment that is the environment for motivating people 
who are ready to engage in action that provides a brea-
kthrough and a breakthrough. A social system, consis-
ting of a complex network of micro-interactions, creates 
a culture at the macro level. 

The level of scientific and humanitarian ideas about 
the individual person-personality, focused on the 
highest cultural values, more and more comes into 
conflict with the needs of society, archaically focused 
not on the relation of knowledge, but on the relation of 
adaptation. 

Modern media manipulate public opinion by 
promoting the interests of their owners due to their 
corporate nature. The media, wittingly and unwittingly, 
promote consumer values, form a certain public opinion 
and, as a result, control the publicly available description 
of the world. 

Today, the Internet is the leading area for the spread 
of media viruses. Media viruses cause significant conse-
quences for society. Spontaneous uncontrolled distri-

bution from one Internet user to another is not subject 
to all information, but only that which in any way leaves 
many users indifferent to it. 

Create a meme and deploy it across various media 
channels. To blow up the landscape of reality created by 
the mass media (mass media) - most often a simplified 
model of the world. Determine whether the information 
event simplifies the issue, reduces it to emotion, or 
makes it complex. A factor counteracting the deliberate 
simplification of the picture of the world by the media is 
media events that “cause genuine social change” - 
<Event; invention; technology; scientific theory; philo-
sophical system; behavior of public people, etc.>. 

Based on the interaction of nature, man and society, 
the new institution is included in the invariant com-
position of the elements of the metaproduction function. 
Thus, the endogenization of the institution is fixed as an 
argument of the meta-production function. 

According to the basic postulates, in the creation of 
any product of human activity (Q), along with subject 
transformational (Tf) factors - human (A0), technical (T) 
and material (resource) (M) - the communication envi-
ronment, conductors of influence, is involved, for the 
implementation of transactional factors of production 
(Ta), which include institutions (I0) along with organi-
zational (O) and human (information resource) (A1). The 
meta-production function shows that in the production 
of a product, regardless of its scale, type and type, all 
these factors inevitably interact: 

Q = φ(Tf, Ta) = φ[(A0, T, M,); (I0, O, A1)] = φ[(A);  
(T, M,); (I0,O)]. 

where (A) is a universal person, combining 
transformational and transactional abilities. 

Institutional reality is rooted in being, and is initially 
and always present as an endogenous factor in any 
production. The introduction of the institution into the 
composition of the endogenous variables of the produc-
tion function allows us to develop the theory of action. 
Institutions act as successive ways of life, which give life 
a dissection and structure, and thus are clearly connected 
with the social division of labor. 
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A tool for the formation (research, design and ma-
nagement) of a new sociality of development beyond the 
established contour of financial global capitalism, pro-
tects against embedding in other people's social produc-
tion systems. 

Systemic production of planetary value - frontally, in 
waves, involving the resources of the whole world and 

returning finished products to countries. Development of 
infrastructural planetary solutions that everyone needs at 
once, but no one in particular. Capitalization of new 
breakthrough forms of employment. Behind the external 
similarities of the goods consumed, there are fundamental 
differences in how and for what they are consumed. 
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Аннотация. В качестве способа организации социальной жизни и структурирующего начала экономики, 

обмен опирается на принципы товара-центризма и цикличности, актуально проявляющиеся в различных 
сегментах товарного мира. Товара-центризм является одним из механизмов сохранения стабильности 
социального пространства, воплощающего принципы статической устойчивости и целостности. 

Вводится понятие экономического поля – особой реальности, проявляющаяся в социальном пространстве, 
организующая социальные практики и представления агентов, включенных в систему производства и 
потребления продуктов. Экономические агенты (творцы продуктов, участники производства, продавцы, 
покупатели) являются владельцами различных форм капитала, который используется ими для усиления 
своей позиции в социальном пространстве. 
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Abstract. Society is considered as a cooperative asso-
ciation of specialized communities of individuals. This 
new independent object of nature is a special form of col-
lective, supra-individual existence of people, which, 
thanks to the mutually beneficial information connec-
tions of individuals, has all the attributes of a living 
system. In a supra-individual structure, a network effect 
occurs - when an impact or service becomes better, the 
more people use it. From the point of view of topology, 
the network consists of internal network structures and 
external ones connected with neighbors. The network 
may contain closed elements (cycles) and open elements 
(branches). Individuals functioning autonomously and 
providing primary data on their own functioning, as a 
result of cooperation or group symbiosis, create a new 
unique integral object, by exchanging available data, on 
the basis of a common cycle of relations between gene-
rators, converters, and receivers of information. The net-
work communications infrastructure frees the partici-
pants in the communication cycle from the energy costs 
of searching for and obtaining information resources. 

Keywords: supra-individual; information; network 
effect; topology; infrastructure. 

 
 
 

Introduction 
The organization of living systems of the anthro-

pological level is based on the system of biocenosis, 
which generates the initial encoder – the metabolic 
cycle, which programs and forms the next level, which 
creates its own "ordered reality" – consciousness. At this 
level, society is formed as the next level of the hierarchy 
of living systems, which from the inside unites many 
diverse human individuals with a single cycle of infor-
mation exchange and a common function of conscious-
ness that serves to self-perception of oneself in nature. 

This cycle rigidly binds the entire diversity of indivi-
duals, since it allows all members of society to gain access 
to once obtained and replenished information resources. 
The society has formed such a cooperative communicator 
structure that allows information resources obtained by 
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one group of community members to be used repeatedly, 
simultaneously, or in turn, by all its other members. 

Information resources include everything you need 
to know in order to identify and describe the specific 
parameters of society since they are the product of the 
system relationship between society and each of its 
members. The human individual, receiving this re-
source, can determine what qualitative properties his 
social environment has and what his condition is. 

A society is a cooperative association of specialized 
communities of individuals. Society is not part of a larger 
system. This new independent object of nature is a 
special form of collective, supra-individual existence of 
people, which, thanks to the mutually beneficial infor-
mation connections of individuals, has all the attributes 
of a living system: 
 own structure and functions; 
 life cycle; 
 self-reproduction and self-regulation. 
In a supra-individual structure, a network effect 

occurs - when an impact or service becomes better, the 
more people use it. From the point of view of topology, 
the network consists of internal network structures and 
external ones connected with neighbors. The network 
may contain closed elements (cycles) and open elements 
(branches). The accumulation of cycles forms a skeleton. 
Cycles may or may not be included in the skeleton. 
Cyclic skeletons vary in complexity. The complexity 
criterion is the number of topological tiers, as a sequence 
of angular planes. 

Individuals functioning autonomously and providing 
primary data on their own functioning, as a result of 
cooperation or group symbiosis, create a new unique 
integral object, by exchanging available data, on the 
basis of a common cycle of relations between generators, 
converters, and receivers of information. The network 
communications infrastructure frees the participants in 
the communication cycle from the energy costs of sear-
ching for and obtaining information resources. 

Such conditions are most favorable for starting the 
growth process. The process begins by identifying the 

forces driving change and then combining these forces 
in a variety of ways to create a set of diverse future scena-
rios. A scenario is an environment in which change can 
be not only imagined but also implemented. It makes the 
role of intellectual agents more instrumental. The desire 
to increase the pace of change is being realized, while at 
the same time turning them in a direction that is 
beneficial for the actor. At the same time, the risk of 
being carried away by the flow of events in the direction 
beneficial to the external actor is blocked. The new 
dynamic is used to further enhance the influence of the 
current actor in the network. 

The analysis of the noted processes implies an 
objective and adequate measurement of various 
characteristics of a person, taking into account the fact 
that each person has free will. It should be noted that, 
despite the really existing dependence and influence that 
is exerted on the behavior of a person belonging to one 
or another cell of society and the determinism of his 
social mobility by this cell, one cannot speak of the 
absolute determining significance of this influence, but, 
at the same time, it is necessary to recognize its existence 
and take into account its role in the study of the forma-
tion of social structures. 

Due to the multiplicity of criteria that characterize 
human life, there is a set of structured ideas about the 
distribution of certain factors and phenomena within 
society. Each of these representations describes a parti-
cular case of the division of society in accordance with 
certain parameters. 

Society as a social system is an interweaving of va-
rious social structures, determined by the isomorphism 
existing between them. In the analysis, they use sepa-
ration methods that take the level of income of a person 
as a segmentation criterion. With the help of such a 
division, one of the possible social structures of a parti-
cular society is singled out, and with the help of this 
structure certain properties of this society are studied, 
which are “highlighted” due to the fact that the conside-
ration takes place precisely from this angle. By applying 
the chosen rules for determining the structures belon-
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ging to the elements of a given society, a new social 
structure can be obtained. It is no worse and no better 
than the previous social structure - it is just a look at the 
system from a different angle. 

The question arises: is there such a meta-structure 
that would be the ultimate level of generalization and 
would have parental properties in relation to private 
structures so that the latter would be obtained from the 
former as a result of a certain way constructed inheri-
tance procedure? 

Social structure – a central concept that plays an im-
portant role in understanding and structuring the pheno-
mena occurring in society - is a derivative of society. If 
there is no society, then there is no social structure. The 
minimum grain of segmentation (cell of social structure) 
contains one person. Of course, social structures, the cells 
of which contain exactly one person each, are the most 
informative of all the variants of structures that one could 
imagine, but their practical value is still comparable to 
zero since the existing level of digital support for the 
processes of monitoring the social structure at this level is 
insufficient. high for this task. 

Society is more than the relationship of individuals, 
and individuals cannot be fully described in terms of 
society. The empirical correlations of the social structure 
should describe the ordered relationships of parts and 
the whole, these relationships should be located one 
above the other, since they are groups of varying 
complexity, they should have certain properties of 
constancy and duration. The idea of social structure is 
based on four fundamental ideas: the idea of relation, the 
idea of regularity, the idea of deep dimension, and the 
idea of determining meaning. 

By choosing a sufficiently large number of para-
meters, it is possible to build a private social structure, 
each cell of which will contain only one person. Of 
course, the number of such structures is, generally 
speaking, unlimited, but the options for filling them are 
limited. This means that functionally such social 
structures may be different, but their cells contain the 
same people. In this case, it is appropriate to introduce 

the concept of isomorphism of social structures, while 
the rule that determines the isomorphism of two social 
structures is their direct content. If we combine social 
structures according to isomorphism classes, then we get 
a finite number of them, which in a certain sense can be 
considered as the basis of the space of all possible social 
structures. Of course, the terms "space" and "basis" in this 
case are not used in their mathematical sense. Man 
himself is a part of society, the life of which he studies. 
Probably for this reason it is so difficult for a person to 
abstract from his own subjectivity and look at society 
from the height of an “external” subject. 

However, the main thing for analysis is the dualism 
of social structure and human activity. Does the social 
structure consist directly of people, or are its elements 
roles and positions that are different from the people 
who occupy them? Making an attempt to combine these 
two concepts, the “duality of social structure” is defined: 
human activity and social structure are different in 
meaning, but at the same time are inseparable and 
tightly intertwined. The analysis involves determining 
the essence of this phenomenon, the corresponding 
conducting channels, and the action itself, and leads to a 
transformational model of social activity, in which peop-
le perceive the pre-existing social structure as something 
external to them, but which they can reproduce in the 
form of passivity, limitation, as well as and as an action. 

Structuration - a theory in which it is proposed to 
combine the approaches of structural and social action 
(practice), based on the postulate that neither structure 
nor action can exist independently of each other: social 
actions (people's behavior) create and reproduce social 
structures, only through them is the reproduction of 
structures carried out, and the socially structured 
environment shapes people's behavior. Those. structures 
are both the result and the means of social action. Thus, 
the priority of social practices is realized both over 
actions and over structures, when structuring social 
relations in "time and space" as a result of the mutual 
influence of the previous structure and the individual 
will of the actor. This is an attempt to overcome the 
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limitations of the theory of evolution and functionalism 
in the reproduction and transformation of social struc-
tures, through social practices that include: the ability of 
actors to know (knowledgeability); temporal and spatial 
dimensions of action, openness. and uncertainty (contin-
gency) of action in everyday life, with the synergy of 
activity and structure in the analysis. 

 
 
Main part 
1. Social space-time 
"Social space" is one of the broadest concepts in the 

description of social reality. There are three possible 
approaches to the definition of the formed social space: 
“as circumstances of interaction, as a status structure and 
as social meanings of physical space”. 

Representation of social space as "a space of interac-
tion of social actors". The social space is considered as 
topological, i.e. continuous education, the properties of 
which remain unchanged during deformation, this al-
lows us to depict the social world in the form of a multi-
dimensional space built on the principle of differentia-
tion and distribution. 

The topological approach predetermined conside-
ration of the role of "fields" in social space. The field 
structures the social space with its own rules and 
schemes of power. Social space is a set of force fields, 
objective relations of forces that are imposed on all the 
elements included in it, and which are not reducible to 
the intentions of individual agents, as well as to their 
interaction. The introduction of the concept of "field" 
makes it possible to explain the diversity of individual 
positions in social space as a unique combination of 
different forces in specific fields. The agent's place in 
social space cannot be understood in terms of a physical 
coordinate system, but only through the relative posi-
tion of social agents. 

The idea of social space as “an order of social positions 
(statuses) of social actors” is a set of hierarchically orde-
red among themselves, interconnected and interacting 
social communities (places). The social structure does 

not exist anywhere in the physical space-time, although 
it is confirmed by examples of specific actions. 

The idea of social space as a set of social meanings of 
physical space is connected with the fact that all space is 
social since it cannot be separated from the contemp-
lative subject, who, in social action, manifests the mea-
ning of space, and “the meaningful meaning and cer-
tainty of objects are not affected by the question of 
whether they are then revealed in being. There is a focus 
on the study of the general semantic formats of social life 
and its embodiment in spatial forms. This is how the 
"production of space" goes. 

Time is a semantically complex phenomenon, and it 
cannot be considered on its own, but only in the whole 
complex of categories with which it is associated. The 
idea of time is development, at the same time it is also 
Eternity. The connection and continuity of social time 
are provided by the principle of cyclicity. The exchange 
fastens the cyclical nature of time, the onset of 
extinction, death, and new birth. Sometimes the original 
chaos is recreated so that a new one is born from it. The 
main moment in cyclicity is creation, when the past 
leaves, but the new appear. The importance of cyclicity 
for exchange is determined by the fact that cyclicity 
ensures the continuity of life and at the same time 
represents repetition, which gives credibility and reality 
to the vital phases of the exchange. And this, of course, 
is very important for a person, because, while maintai-
ning a connection with the reality of exchange, it is in it 
that he draws strength. 

Understanding the continuity of life, as an ontolo-
gical modality of social being, makes it possible to avoid 
a purely empirical interpretation of the social nature of 
life, often identified with the individual manifestation of 
"consciousness". An adequate description of life requires 
recognition of the plurality of beings. The being of such 
a being is not self-identical, since it expresses all the 
changes of the latter. The recognition of the non-self-
identity of being and allowing us to remove the question 
of the hierarchy between them. That is, “speaking out in 
many ways”, the being of being is expressed unambi-
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guously. The concept of uniqueness assumes that any 
manifestations of the existent express one being and 
belong to it to an equal degree. 

Multiplicity is, first of all, a single-level distribution 
of a fundamentally non-hierarchical being. Multiple 
being is heterarchical, coordinated, since their various 
aspects form connections both “inside” a separate system 
and “outside” it. Any element of any system, in this case, 
turns out to be itself under certain conditions of con-
sideration by the system, and vice versa; participates in 
different ordinal systems of organizing the existence, 
subordinating and subordinating, being, in this way, not 
identical to itself, being here and everywhere, now and 
always and affirming Hierarchy here turns out to be a 
special case of heterarchy, a system of simultaneously 
coexisting structures. Multiplicity in this case is under-
stood as an integral property of being, not derived from 
some initial unity. On the contrary, the one is the forms 
of plurality. 

To explain the form of implementation of multi-
plicity, a model of a network-like structure without a 
center, which is different from a hierarchical linear 
structure, is proposed. It is self-sufficient at any point 
and spreads in all directions in breadth. Such a structure 
does not simply grow in breadth in space but creates this 
space itself, and each of its points interacts with a po-
tentially unlimited number of other points. 

The concept of the multiplicity of beings points to 
the consistency of beings, to the fact that the being of 
beings is always co-being. Co-existence cannot be 
realized in a solitary (or single) being, at any of its points 
equal to itself, total and closed. Being as being is realized 
only in jointness in which different aspects of existing. 
Thanks to the difference between themselves, they get 
the opportunity to exist. 

 
2. Dual relationships  
The dual relationship (DR) between two entities 

determines their internal content, which fully affects 
both sides and concerns all areas of activity of these 
entities. Their properties reflect the original duality. The 

fundamental character DR, universality and continuity 
in the existence of dual forms, their patterns of 
limitation and isolation, manifestations of their sym-
metry and asymmetry, characterize different facets of 
this fundamental essence. Since the regularity of duality 
is the most fundamental regularity of Being, then DR are 
omnipresent [1]. 

Possessing a primordial essence and being a primary 
substance in reality, DR represents a universal object 
(O), whose properties are unique. This is the basic 
essence that serves as a “seal”, with which “imprints” are 
made in any spheres of Being, and thanks to this, every-
thing is created according to a single plan. (O) is the 
Creator of all Existing and carries its meaning. It is the 
proto-Mind of all things, dispersed throughout Being. 
The shaping individual principle (O) determines the 
omnipresent smart invariant, which carries the meaning 
of everything of Nature 

There are many varieties DR that arise in a specific 
environment and in specific circumstances. Therefore, 
for analysis, an ideal (O) is taken that manifests itself at 
any level of the hierarchy. From the point of view of the 
laws of limitedness and isolation, DR has a limited 
number of admissible states at any level of the hierarchy, 
which places (O) within the limits of normativity. 

The relationship between the two parts of the 
original object (O) completely affects both sides and con-
cerns all areas of their activity in which duality is 
manifested. It is a symbol of proto-Mind and eternity, it 
is a universal code of everything that exists, and there-
fore determines the properties of the <space|time> of the 
environment in which it exists. 

The Unified formula of the principle of duality is 
based on the fundamental concept of a universal object - 
{O}=<X|Y> consisting of two parts: X and Y. The symbol 
"|" means that we are talking about DR. To indicate the 
state of relation, angle brackets of the form <X|Y> are 
used for relation statics and >X|Y< for relation dynamics. 

(O) does not carry a “subject aspect”, the subject of 
research is not the Objects and/or Subjects, but the 
relationship between them. All DR of any nature have 
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common basic properties. These properties are charac-
terized as "external" and "internal". In DR with external 
duality (↑), two of its mutually complementary aspects 
are observed at once. Such an attitude is called "mani-
fested". DR with internal duality (↓) characterizes the 
unity of the external and internal aspects DR. This 
attitude is called "unmanifested". Unmanifested DR 
carries the Idea of creation because all other components 
DR are determined in fractions of the unit by which it is 
evaluated. This is the most important property DR with 
internal duality. 

Let us represent the operating mechanism in the dual 
relation <X|Y> in the form of a circuit diagram shown in 
Fig. 1 and consider the processes taking place in it. 

 

 
Fig. 1 Dual relation loop work 

 
α-invariance characterizes mirror symmetry - left 

becomes right and vice versa, right becomes left. As a 
result of the reflection process (φ), the object (x1) fixes 
its appearance, receives an image (x2) at the level X and 
acquires the function of a sign. 

β-invariance transforms the external into the 
internal and vice versa, the internal into the external. As 
a result of the mapping process (Ψ*), the object receives 
otherness, which is analytically fixed by changing the 
dimensionality of the levels. 

FXY(X)=[FYX(Y)]-1 
This identity means a balance between external and 

internal force, balancing the "external" and "internal" 
environment of objects and subjects of any nature. Here, 
the expressions in the left and right parts receive diffe-

rent dimensions, reflecting the law of resource inversion 
(coding) – the external becomes as internal, and the in-
ternal becomes external. 

In Figure 1, when depicting "reflection" and "rever-
sal", the pairs change the fill colors of their components. 
The single color of the contours of the components 
indicates the commonality of their origin. 

Mapping is not a part or hypostasis of levels (0) or (1), 
it is an instrument – an operation of force (F) and a pure 
outpouring of the content of each level. It is not a subs-
tance, but a stage of the inter-level process of the work of 
the tool for convolution and scanning of this content. This 
is the mechanism of the systemic interaction of potentia-
lity and Reality. The mapping cannot be isolated outside 
the scope of the tool itself. It is a pure reflection of the 
outpouring of the level (1) and a pure mirror of the 
manifestation of the level (0). It alone can do everything 
and be in itself, it renews everything. 

The object (x1) is able to form its own image (x2) as a 
response to the impact of the environment. The nature 
of the surface of the object, its external data represents 
its texture. Different objects may have different reflec-
tivity. Objects can be decorated according to a certain 
external pattern and show finishing features. Placing an 
object reflection image at level (0) can have a back-
ground that forms the background of the object (field, 
space) and represents an independent type of signal, 
along with noise and useful information. The reflection 
image of an object can create a copy of itself in another 
object or subject. 

Between level (0) and level (1), the object is in a 
shielded state. Both calls to the object and its responses 
are in the escaped state. This is the being of the stage of 
rest or dissolution between two levels when everything 
manifest passes into an unmanifest state. There is no-
thing surrounding the object from the outside; every-
thing acquired by him at level (0) remains in him. The 
object will gather and decrease in size and disappear 
beyond the horizon. At this stage, everything external 
passes into the inside. It resides as a seed (imprint) in a 
mixed reality that is broadcast to the next level. This is 
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how the convolution (dematerialization) of the object 
occurs during the inverse mapping (Ψ*). 

Obtaining an image (x2) that is a signal of the object 
(x1) at level (0) is a direct result of the reflection forma-
tion mechanism. Further transformation of the dynamic 
signals of the level (0) into the static reflection code of 
the object (y1) is the first manifestation of the subject-
“observer” from the level (1). At level (1), the signal 
processing of the object changes fundamentally. The 
signals are converted into codes, which are stored as 
level data (1). Such encoded integral reflections of an 
object of level (0) create the effect of an abstract, yet 
extremely simple, copy (y1) of this object at level (1). 

A generalized set of signals corresponding to a certain 
external empirical object is assigned an established code 
combination that represents an objective message. It is 
the result of the abstract object copy effect (x1). The 
established code combination is a strictly individual 
phenomenon. This combination replaces signals coming 
from an external object. Therefore, the subject that 
forms such abstractions forms a potential level. 

When the communication channel is established 
between the object and the “observer”, as a result of a 
functional, irreversible transformation of the own 
properties of the “observer” of level (1), the properties of 
the external object acting on it, the emerging abstract 
representations are saved and a copy (imprint) is formed. 
This state of remembering represents "knowledge" 
which can appear as a second type of abstraction (y1). If 
the first (x2) is formed from the reality of the environ-
ment of the level (0), then the second is formed by 
processing the primary abstractions at the level (1). 

The object (x1) appears as a copy (y1) as material for 
further work. These are code elements, still without 
connections and meaning, which are stored at level (1) 
and can serve as material for synthesis. The potentiality 
of the state of the subject lies in the fact that he is re-
moved from his environment and immersed in a me-
mory retrieved from memory. As a whole, in poten-
tiality, the experienced memory embraces the subject 
who is in it; then he can use this experience for deve-

lopment, disclosure (materialization) of a specific object 
with direct mapping (Ψ). 

The reflection of the copy (y1) serves to form the 
subjective image of the object (y2). This image does not 
have the status of an external reality for the object (x1) 
but represents an internal copy of its state and behavior. 
Such a copy is an indicator of the existence of level (1). 

Formed at this level, as a result of tracking copies, a 
chain of code combinations gives the effect of establishing 
links between "abstractions", the effect of forming a 
program for creating an object. Thanks to the synthesis of 
such a chain, the time of level (0) is transformed into 
connections of level (1). The resulting image (y2) begins to 
play with new colors and shades, revealing the essence of 
the original object and representing its ideal abstraction, 
which provides material for awareness and thinking. 
From such abstractions, the Idea is formed, which is 
stored in the “conscious memory” of the subject at the 
ideal level, according to which the program for 
transforming the Idea into things of the temporary level 
(0) begins to work. 

Level (0) is the result of many sweep cycles, during 
which objects have gone through a chain of trial and 
error, mutations, and selection of viable options. Each 
property and law of the level is a kind of imprint, in 
which the experience of past existences is accumulated. 
All of these layer entities form the layer's existing 
database. Each incarnation is at the same time a whole 
and a thing different from all others, it is everywhere the 
product of the same level force (F), but each time it 
appears in a special form. 

"Closed" level leads the object to a rapid loss of energy 
and connection with the environment. The “opening” of 
levels, the establishment of links between them accor-
ding to certain rules and restrictions, leads to the launch 
of the rotation of the contour, which ensures the cons-
tant renewal of the object as an “organism”. 

A meme is a stable unit of socio-cultural information 
(an idea, a price, a sample) contained in the Mind of 
individuals. This is a sample that has the ability to 
reproduce itself - to replicate, being transmitted from 
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one mind to another. This is an idea that reproduces 
itself in every new owner. 

For memes, survival depends on the presence of at 
least one carrier, and reproduction depends on the 
presence of the carrier that tries to spread it. Replication 
and dissemination of units of information in the Mind of 
an individual control his behavior and through him the 
socio-cultural processes in his environment, that is, the 
meme has a causal force (F). 

Memetics is an approach to communication engine-
ering that is based on the concept of memes. For me-
metics, the mechanism of information replication is 
fundamental, and not its content, form, reasons, etc. It 
moves away from focusing on the truth of ideas and 
beliefs, focusing on their ability to replicate themselves, 
regardless of their truth. 

Memes are pure information, but their functioning 
has noticeable behavioral and social consequences. This 
is a degenerate sign that only includes its ability to be 
copied. Accordingly, in the broadest sense, the objects of 
copying are memes, and the objects of translation and 
interpretation are signs. 

Memes form groups. Large groups of memes that are 
copied and transmitted together are called co-adapted 
meme complexes or memeplexes. Such collections 
combine several memes for the joint mastery of the 
Mind of the individual and for mutual support and 
strengthening in the struggle for the survival of ideas. 
The development of such symbiotic relationships can be 
seen as the compilation of memetic codes of the Mind. 

When copying certain memes, each individual trans-
forms and modifies the received single object of infor-
mation to fit his personality, and then passes it on to 
another individual, who also changes and replicates it. 
Therefore, memes are dynamic, subject to change, and 
are highly variable depending on their carrier, and their 
copies are mutually inappropriate. 

Memetics in this context operates exclusively with 
ideas that are interesting, fresh, and relevant to society. 
Memplexes compete for a place in an individual's 
memories and mind, and for the opportunity to be 

copied again. In a successful case, the memeplex is 
embedded in the functioning of the Mind. The repro-
ductive success of a meme depends on its ability to 
influence the efficiency of its host in transferring a 
successful memetic mutation to other hosts for self-
replication and, ultimately, influencing the sociocultural 
environment. 

Sequences of different memes can spread horizo-
ntally (between individuals of the same generation) and 
vertically (from generation to generation). Memes 
compete for a place in the mind of an individual, for his 
memory and attention, for a place on television, for time 
on the radio, for space on the bookshelves, and so on. At 
the same time, the extension of the memetic force in 
space and time is manifested. 

The impact on the individual is provided by the 
meaning embedded in words, pictures, and other 
memetic agents. The idea that arises in the Mind after 
processing the received information begins to take on a 
life of its own, growing and closing thought flows in a 
certain way to cause a further effect. 

The memetic agent always, except for cases with the 
development of conditioned reflexes, differs from the 
idea that it creates. Copies of ideas do not reflect their 
essence. However, there are eternal images, archetypes, 
which contain a value-semantic core, which can exter-
nally change in different contexts. Such innate psycho-
logical structures are contained in the collective 
unconscious. 

Memplexes form and reform, evolve, and break 
down over time. They contain a specific set of ideas that 
have been replicated extremely efficiently over many 
centuries. These ideas define the adherence to moral 
codes of conduct, including social and ethical codes, that 
affect every aspect of a person's life, from public be-
havior to sexual expression. The coding of units of 
sociocultural information is carried out by memes. There 
is no code script for memes. Mutations in memetic 
development are extremely high and are possible even 
within each iteration of the copying process. 
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A unit of cultural information is transmitted and self-
copied from individual to individual due to its 
psychological attractiveness for people, and the 
archetype is a universal idea with an emotional element 
that is already contained in the collective unconscious. 
The Human Mind tends to contain not only information 
about reflexes and stimuli, but also about images, 
associations, ideas that allow a person to create, learn, 
and create something new. 

The systems approach operates with the concept of 
"whole" to denote the material structure of the meme. 
Systemic theories operationalize memetic innovative 
ideas that contain creative meaning. Idea propagation 
engineering considers the semantic units of sociocultural 
as self-reproducing and changing patterns of infor-
mation that are considered relevant for development. 

The language itself is a stable structure capable of 
replication. At the same time, the meme is just an easy-
to-understand abstraction. So, the presentation of one's 
own thoughts on paper or on a blog is already a replica-
tion. The concept of "meme" is used to describe the pro-
cesses of storage and distribution of discrete elements of 
society. 

There are self-regulating correction mechanisms 
provided by the redundancy and other properties of 
most meme expression languages that stabilize the trans-
mission of such non-genetic information. For example, 
rituals, spiritual narratives, or musical and dance forms 
can be preserved in great detail through any number of 
generations, even in cultures with only an oral tradition. 
Memes for which stable copying methods are available 
will inevitably be selected for survival more often than 
those that have only unstable mutations and are there-
fore eliminated. 

The idea is a self-correcting meme with high resis-
tance to mutations. A self-correcting meme tends not to 
evolve and rarely mutates. An example is an algorithm: 
such a meme is transmitted in the exact sequence of 
instructions. 

Society and the individual are considered as the 
background against which the Idea is set in order to 

realize the innovative super-task, in relation to which 
the individual acts as an instrument. Human conscious-
ness forms that mirror in which the Idea is reflected in a 
certain aspect. A mind is a tool for deciphering the ref-
lected Intent, for the implementation of materialization. 
Thought and language are the mechanisms of mani-
festation of the Idea. 

Consciousness (at level 1) forms that semantic struc-
turing of the background of the projection screen 
(mirror), on which the design assumptions of the future 
are deployed. Thus, the texture of the design screen is 
nothing but the information and communication envi-
ronment of a certain organization in which conscious-
ness lives. This is the pre-conscious and the unconscious, 
on which human perception and action are drawn. It is 
this that is constantly brought into the background 
against which the Ideas of the future event are built. 

The idea comes from that new reality that is not set 
in experience at all, is not set in intuition, is not opened 
by intellectual contemplation, thinking about this 
reality is like a mirror that tries to reflect it (trying to 
decipher this new idea). And, therefore, society and the 
individual are the tools that ensure the implementation 
of this Plan, which comes from an inexperienced reality. 

A person voluntarily believes the idea of the Design 
as an absolutely imperative object of his faith, since it is 
not presented to him in tactile or visual (sensory) 
evidence. He believes in what he, who has not seen, has 
believed. And such a spiritual and intellectual volitional 
message is not only formulated but also deciphered. A 
person deciphers it in details and nuances of semantics 
and thus becomes a mirror. Faith and will are one and 
the same here. 

The will itself is unconscious and is only a blind, 
uncontrollable impulse, as it manifests itself even in the 
inorganic and vegetative nature of its laws. But thanks to 
the world of representation built-in for her service and 
unfolding in the form of real innovations, she receives 
knowledge of her desire, she knows what the subject of 
the latter is: it turns out to be nothing but the real world, 
life, just the way it is. . This world of phenomena acts as 
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a mirror of the will, its objectivity, and since what the 
will wants is always life (because it is in the image of the 
latter that its desire appears to represent it), it makes no 
difference whether to say simply will or will to live. 

With the help of thinking as a tool, which is 
organized through the departure from the fundamental 
{0} and {1} language of revelation, a person can reflect 
the Intention in the mirror of thinking and creates with 
his thinking an image of the Intention of the second 
level (x’1). That is, in a reflected way, this Idea begins to 
unfold at the human level — at the level of thinking, at 
the level of language. This is the Image of the initial 
revelation, which is created by following the norms that 
are laid down in the language of the Intention. As a 
result, an understanding arises through which one can 
control the discovery of the potency of the Intention in 
one's creation. A person comes to an understanding 
through which materialization can be controlled [2]. 

Thinking exists only because a person has a central 
position. That is, he is equidistant from everything. He 
is in the center and establishes links between everything 
through working with names that have an assemblage 
point only for him as a witness. That is, thinking is an 
operational, continuous restoration of its centrality in 
reality (0). The process of thinking creates, if applied 
correctly, the very fabric (the very image) that begins to 
resonate with the idea, that is, which reflects its plot, 
thereby tying it to the internal resource of the Idea. 

In order to describe and analyze thinking, in order to 
carry it out, it is necessary to single out thinking within 
the processes of thought-activity. By describing the 
normative structure of mental activity, it is possible to 
reveal the ontology of thinking, the essential-realization 
structure of the processes and acts of thinking. 

The world is a space-time continuum. And the 
shadow that falls on this space-time continuum is a 
shadow that transforms into a collective individual or 
into a society that has its own task of establishing a 
system for controlling exploitation and alienation in 
favor of that individual person who is a specific player, 
carrier, and implementer of the Intent. If the subject can 

see everything, he is able to actually contain the 
impending threat of phenomena that oppose and 
interfere with life, due to the warning architecture, 
create security systems, making them commensurate 
with threats and challenges. 

 
 
3. Manifestation of social time 
Human labor is an expression of the same social 

unity, consisting of independent works of people, which 
determine the existence of products. On the quantitative 
side, concrete labor creates a use-value (UV) of products 
as commodities, which is realized for people without 
exchange, i.e. in a direct relationship between the 
product and the person. 

The labor expended on the production of a useful 
product acts as its "value" property, as its cost. The quan-
titative difference between the types of labor presup-
poses their qualitative unity, that is, their reduction to 
abstract human labor. Such labor that creates products 
represents human labor power in a fluid state, which is 
the source of the social substance of their value (V). 

The bodily form of a product represents its natural 
form, which serves as a real image of its use-value (UV). 
In the bodily form (see Fig. 2) the internal opposition, 
the duality of use-value (UV) and value (V), as a 
representative of the ideal world of values, is manifested. 
The corporeal form serves as a constitutive element of 
the infrastructure of the exchange system. 

 

 
Fig. 2. Internal duality of the product 

The substance is called containing and bearing, but 
not content and carried. Accordingly, what cannot exist 
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without a carrier is not a substance. Since everything 
material has properties, they are in themselves what is 
called "information", although it is dead until it is used. 
Accordingly, "dead" information is considered to be 
recorded on various media in the form of properties of 
these media. 

The equality of the types of labor in all respects, 
different from each other, can only consist in abstracting 
from their actual inequality, in reducing them to that 
common character that they possess as the expenditure 
of human labor power, as abstract human labor. 

Labor is considered from a qualitative point of view 
as a value that can be realized only in the social process. 
Thus, value has a purely social character and can 
manifest itself only in the social relation of one product 
to another. At the same time, the created products 
become a form of manifestation of substantial existence 
in human society. 

The use-value of a product is the reality of the first 
(I), physical level. Man, by his activity, changes the 
forms of the substances of nature in a direction useful to 
him. No matter how different the individual types of 
useful labor or production activity are, this is a function 
of the human body, the expenditure of its forces. What 
underlies the determination of the magnitude of value, 
namely, the duration of such costs, or the quantity of 
labor, is different from the quality of labor. In every 
society, the labor time required for the production of the 
means of subsistence interests the society of men. 

The results of labor do not oppose each other as 
commodities at all, but only as products, or use values 
(PS). Things in themselves are external to man and 
therefore alienable. In order for this alienation to be-
come mutual, people only have to relate to each other as 
private owners of these alienated things, and therefore 
as individuals independent of each other. 

The form of the value of the product of labor, which 
precisely makes it an exchange value, is the most abstract 
and at the same time the most general form of the 
realized mode of production, which it characterizes as a 
special type of social production. 

For a society of producers of commodities, whose gene-
ral social production relation consists in the fact that the 
producers here relate to their products of labor as com-
modities, therefore, as values, and in this material form 
their private works relate to each other as equal human 
labor - such a society defines the cult of abstract man. 

In a society based on commodity production, the 
social form of labor is its universality. The production 
process dominates people. The social relations of persons 
in their labor manifest themselves in the form of social 
relations of things, products of labor. 

The form of commodities, and the ratio of the values 
of the products of labor in which it is expressed, have 
nothing in common with the physical nature of things 
and the relations of things that follow from it. This is 
only a certain social relation of the people themselves, 
which in their eyes takes on a meta-corporeal form of a 
relationship between things - this is the reality of the 
second (II) social level. 

Since people in one way or another work for each 
other, their labor thus receives a social form. As soon as 
the resulting product becomes a commodity, it turns into 
a sensuous-supersensible (meta corporal) thing. It turns 
out in the face of all other commodities with its value side. 
The bodily nature of this commodity is not generated by 
its use-value. Meta corporal character of the product of 
labor arises from the commodity form itself: 
 The equality of different types of human labor 

acquires a universal form of the same cost objectivity of 
labor products. 
 Measuring the costs of human labor by their 

duration takes the form of the value of labor products. 
 Those relations between producers, in which 

their social definition of labor is carried out, receive the 
form of a social relation of the products of labor. 

The physicality of the commodity form lies in the 
fact that it is a mirror that reflects people the social 
nature of their own labor, as the material nature of the 
products of the labor themselves, as the social properties 
of these things inherent in them by nature. Therefore, 
the social relation of the producers to total labor appears 
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to them as a social relation of things outside of them. 
Thanks to this appearance of one instead of the other, 
the products of labor become commodities, sensuous-
supersensible things, or social things. 

Consumables become commodities in general only 
because they are the products of independent private 
works. The complexity of these private works forms the 
total labor of society. Since the producers enter into 
social contact with each other only by exchanging the 
products of their labor, the specific social character of 
their private works is revealed only within the fra-
mework of this exchange. 

In other words, private works are actually carried out 
as links in the total social labor only through the relations 
that exchange establishes between the products of labor, 
and through them, and between the producers them-
selves. Therefore, to producers, the social relations of their 
private works seem to be exactly what they are in reality, 
i.e. not by the direct social relations of persons themselves 
in their labor, but, on the contrary, by the material rela-
tions of persons and the social relations of things. Exchan-
ge value is only a certain social way of expressing the labor 
expended on the production of a thing. 

It is only within the framework of their exchange 
that the products of labor acquire a socially identical 
value-based objectivity, separated from their sensuously 
different use-related objectivity. This splitting of the 
product of labor into a useful thing and a thing of value 
takes place in practice only when the exchange has 
already acquired sufficient distribution and such 
significance that useful things are produced specifically 
for exchange, and therefore the value character of things 
is already taken into account during production itself. 
From this moment on, the private works of the manu-
facturer acquire a dual public character. 

The social character of the equality of heterogeneous 
types of labor is reflected in the fact that these materially 
different things, the products of labor, are the essence of 
value. Consequently, people compare the products of 
their labor as values, not because these things are for them 
only material shells of homogeneous human labor. On the 

contrary, by equating their various products in exchange 
for one with another as values, people equate their dif-
ferent kinds of labor with one another as human labor. 
The value turns each product of labor into a social symbol. 

A fully developed production of commodities is 
necessary so that the understanding can grow from expe-
rience itself that individual private works, performed 
independently of each other, but comprehensively in-
terconnected as links in a naturally grown social division 
of labor, are constantly being reduced to their socially 
proportional measure. Labor time, socially necessary for 
the production of products, only forces its way through 
the random and constantly fluctuating exchange rela-
tions of the products of private works, as a regulating 
natural mechanism, based on the fact that the partici-
pants here act unconsciously. 

The essences of the commodity environment live, 
move and occupy certain places - they are localized. The 
change of real-world places by entities represents a cycle 
of translocations. The processes of constructing places, 
feeding them, and providing a cycle of translocations 
represent the "formation" of the commodity environ-
ment. Accordingly, the flows of the commodity are 
divided into two classes - flows along paths and flows 
along with cycles. 

The essences of the commodity world consist of two 
bodies: PS (gross) and C (fine) material body. The subtle 
body does not disintegrate after the exchange and passes 
into the next commodity body received by the entity in 
the second phase of translocations. 

The exchange actor has three characteristics: 
1. Mind – as the center of sensory perception of the 

environment; 
2. Ego – as an organ attachment to a place; 
3. Consciousness – as a "germ" of meta-reality. 

The endless circulation of the existence of goods, 
characterized by their creation and exchange with 
further translocation to various locations of the real 
world, is subject to the action of a cyclic mechanism. The 
cycle of translocations represents life in the commodity 
environment, characterized by a series of wanderings 
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and reincarnations of the bodies of commodity entities 
at different levels of the plane of being. 

The work of the mechanism in the cycle of translo-
cations is associated with the temporary separation of 
the (subtle) from the gross body and its movement 
through the levels of the physical plane of being and 
staying there until a certain part of the products of its 
own existence is realized. After that, the (subtle body) is 
reborn and (embedded) finds itself in a new body and in 
a new environment, which is the result of the remainder 
of its existence. The final state, in which (the subtle 
body) is released from the cycle of translocations and 
stops reincarnations, is called the Treasure. 

The laws of commodity nature are manifested in the 
natural instinct of commodity owners. They can equate 
their commodities with each other as values, and the-
refore also as commodities, only by relating them to 
some other commodity, only by contrasting them with 
it as an equivalent. 

But only social action can transform one particular 
kind of commodity into a general equivalent because all 
other commodities make it the material for their one 
universal form of value, which makes it directly 
exchangeable for all other commodities, and every new 
commodity must imitate this. This form gives the 
commodity environment a universal, directly social, 
relative form of value because insofar as here all species 
belonging to the world of commodities - except one - are 
excluded from the universal equivalent form. 

The universal relative form of value arises only as a 
common cause of the entire commodity environment. A 
given commodity acquires a universal expression of 
value only because, simultaneously with it, all other 
commodities express their value in the same equivalent, 
it can be expressed only through their all-around social 
relations, and their value-form must therefore be a 
socially significant form. Thus, the natural form of the 
isolated commodity becomes the socially recognized 
form of the universal equivalent. The function of the 
universal equivalent becomes, with the help of this so-
cial process, its specific social function. 

The equivalent commodity's own natural form 
becomes an image of value common to the entire world 
of commodities, and it acquires the ability to be directly 
exchanged for all other commodities. His bodily form 
plays the role of a visible embodiment of the universal 
social value of all human labor. 

The universal form of value, which products rep-
resent in the form of clusters of human labor devoid of 
differences, by its very construction shows that it is the 
social expression of the commodities environment. Uni-
versal form of value, which products represent in the 
form of clusters of human labor devoid of differences, by 
its very construction shows that it is the social expression 
of the commodities environment reveals in such a way 
that within this world the universally human character 
of labor forms its specific social character. 

Among the many goods, one becomes the equivalent 
and, as a result, instantly begins to possess being in its 
entirety. Such an equivalent has a prototype type, 
represented as a project, a pattern that exists at the 
highest level. The equivalent is supra-individual and 
works at the level of collective thinking in all periods of 
existence. The need for the integration of the clan and 
its economic life was carried out by correlating the life 
of the individual and the entire community with some 
common pattern. 
 The first feature of the equivalent form is that the 

natural form of the product becomes a form of mani-
festation of value, and this is carried out only within the 
framework of a specific value relationship. 
 The second feature of the equivalent form is that 

concrete labor here becomes a form of manifestation of 
its opposite, abstract human labor. 
 The third feature of the equivalent form is that 

private labor producing a commodity becomes the form 
of its opposite, i.e. labor in a directly social form. That is 
why it is expressed in a product that can be directly 
exchanged for another commodity. 

In its equivalent form, the value appears as a bundle 
of human labor devoid of differences. This is because the 
labor that forms it is now quite clearly expressed as labor 
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equivalent to all other human labor, regardless of what 
natural form the latter has and how it is embodied. Such 
a commodity now enters into social relations, not only 
with another kind of commodity but with the entire 
world of commodities. As a commodity, it becomes an 
element of this world. 

Equivalent, pushed out by all other commodities 
from their environment. And only from the moment 
when such a separation turns out to be the final lot of 
one specific commodity type, only from that moment 
does the single relative form of the value of the 
commodity world acquire objective strength and uni-
versal social significance. The commodity, as soon as it 
has won a monopoly on the place of the universal 
equivalent in the expression of the values of the world of 
commodities, is transformed into a money commodity, 
to which strength and power are transferred. 

The monetary commodity functions as money. It 
plays the role of a universal equivalent in the world of 
commodities, becomes its specific social function, and, 
consequently, its social monopoly. This is a privileged 
place among goods. The development consists only in 
the fact that the form of direct general exchangeability, 
or the general equivalent, has now finally grown 
together, by virtue of a social cause, with the natural, 
specific form of a particular commodity. The universal 
equivalent in its finished form appears as money. 

But it is precisely this finished form of the world of 
commodities—its money form—that conceals behind 
things the social character of private works, and con-
sequently also the social relations of private workers, 
instead of revealing these relations in all their purity. 
The ratio of private work of producers to total social 
labor is socially significant, therefore, objective mental 
(ideal) forms for the production relations of a given, 
historically determined social mode of production. 

The ideal is a subjective image of objective reality, 
that is, a reflection of the external world in the forms of 
human activity, in the forms of his consciousness and 
will. This is not an individual psychological, and, mo-
reover, not a physiological fact, but a socio-historical 

fact, a product and form of spiritual production carried 
out in diverse forms of social consciousness and the will 
of a person as a subject of social production of material 
and spiritual life. This is nothing else than the material, 
transplanted into the human head and transformed in it 
- this is the reality of the third (III) ideal level. 

When considering a union of free people (i.e., there 
is an initial influence), working by common means of 
production, and systematically (reasonably) spending 
their individual labor forces as one common labor 
power, all definitions of individual labor are repeated 
here, but in social, and not in individual scale. Directly 
socialized labor is a form of production diametrically 
opposed to commodity production. Here the whole 
product of the labor of the association of free men is a 
social product. 

 
4. Ways of social structuration 
Let us consider the creative potential of value as a 

mechanism for structuring and stabilizing the economic 
system and society. As a way of organizing social life, 
value is based on the principles of commodity-centrism 
and cyclicality, which are actually renewed in various 
economic patterns. 

Value originated and began to actively function as a 
way of organizing economic life, as a result of which it 
turned into the most important source of the formation 
of social norms, that is, into a regulator of people's 
behavior. Through collective experience and collective 
memory, value ensures the connection and continuity of 
social time, and through cyclicity, the preservation of a 
stable social space and the functioning of the mechanism 
for stabilizing social life. Cost and cyclicity are treated as 
informational and active aspects of the same phenome-
non. The internal unity of value and cyclicity is created 
by the identity of the semantic structure and the same 
symbolic language. 

Unlike pure functionalism, cyclicality is generated 
not by practical needs, but by the intellectual dissatis-
faction of the actors. Cyclicity is not a spontaneous reac-
tion to the existent: on the contrary, it is a reversal of 
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this existent, and the states of anxiety that give rise to it 
do not reflect a person's direct relationship to reality. 
Rather, on the contrary: this idea, born of fear that a 
person, starting with a semantic, schematic vision of the 
world, as a direct given of the unconscious, will not be 
able to find the way to real-life experience. 

The noted anxiety rests on the fear that the “rip-offs” 
that discrete thought produces from real beings in order 
to create a concept of being will no longer allow the 
continuity of life to be recreated. This anxiety is far from 
going from life to thought, as the functionalists thought. 
It comes from just the opposite. And its consequence is 
that everything conceivable, simply because it is con-
ceivable, constantly widens the gulf between mind and 
life. Cyclicity is not a reaction to life. It is a reaction to 
what thought has made of life. It does not directly 
correspond to either the world or the experience of the 
world, it corresponds only to the image in which a per-
son thinks of the world. 

What cyclicality ultimately tries to overcome is not 
the resistance that the world puts up to man, but the 
resistance that his own thought puts on man. Thus, 
human existence becomes real and acquires some value 
and meaning only in relation to transcendental reality. 

Among many real things, one becomes socially signi-
ficant and, as a result, instantly begins to possess being 
in its entirety. The value of the actions of a collective 
person depends on how accurately they reproduce the 
act of the first creation of the original sample. The return 
to cost prototypes, their repeatability, is determined by 
the fact that initially, these actions correspond to the 
original pattern. 

The cyclicity of value (values) legitimizes the social 
structure. His task, often, is not only to explain the 
situation of inheritance but also to substantiate claims to 
reality. Thus, value ensures the sustainability of life by 
reinforcing the repetition of eternal archetypes. 

In the surrounding world, where the presence of a 
person and the results of his work are felt, everything 
has a prototype, presented as a project, a model that 
exists at the highest level. Thus, the economy, through 

cyclicality, reinforces the repetition of its eternal ar-
chetypes. More precisely, constant repetition, adherence 
to a single model, strict conservatism make them eternal. 
This feature of the economy is the key to the implemen-
tation of its social function. That is why value provides 
social conservatism. 

Why does humanity gravitate toward standard and 
paradigm thinking? Why do people in our time continue 
to measure their actions with standard actions, to consi-
der true, and therefore real, what has already taken place 
in the past? 

For a man of the past, the values of his people were 
not only convincing, that is, having meaning, but also 
giving meaning to everything else. A feature of the 
psychology of a person who lives with such values is that 
his behavior and the world around him become real only 
if he renounces himself and his significance. Values are 
trans-individual and work at the level of collective 
thinking at all times. 

The need for the integration of the clan was carried 
out by correlating the life of the individual and the 
entire community with their common values. Values are 
a general way of life of a family, its renewals and births. 
Value is a very important social institution. It provides 
the authority of economic life and cyclicality. Value is 
not only information; it is associated with action and life. 

The value turns nature into history, and the opposite 
transformation is possible - history into nature. It beco-
mes clear why, in the eyes of the consumer of value, the 
imposition of its content can be quite obvious and at the 
same time not seem self-serving. The reason that 
prompts the message of value is clearly expressed, but it 
immediately freezes as something “natural” and is then 
perceived not as internal motivation, but as an objective 
basis. Everything happens as if the image naturally 
produces semantic fullness as if the signifier is the basis 
of the signified. That is, in essence, there is a naturaliza-
tion of this meaning. 

Researchers of modern Western society believe that 
it is a privileged area for the existence of value meaning. 
In the realm of such an ideology, the actors lose their 
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names. Thus, the actors' renunciation of their name is 
not an illusory, accidental, incidental, natural, or 
meaningless fact, it is the essence of this ideology, the act 
by which the actors transform the real world into its 
image, History into Nature. This image is also interesting 
because it is upside down. 

The status of the actors is absolutely concrete, 
historical; nevertheless, it creates the image of a uni-
versal, eternal man. These actors as a class have achieved 
dominance, based on the achievements of scientific and 
technological progress, allowing the continuous trans-
formation of nature. Their own ideology restores nature 
to its originality. The first philosophers endowed the 
world with a mass of meanings, gave any things a ratio-
nal explanation, emphasizing their intended purpose for 
man. The ideology of actors, whether it states facts or 
reveals significance, in any case, refuses to explain. The 
world order may be considered self-sufficient or inexpli-
cable, but never meaningful. Finally, the initial idea of 
the variability of the world, of its ability to improve, 
leads to the creation of an inverted image of humanity, 
which appears motionless, eternally identical to itself. 

Initially, if the cost, the laws of society, and its 
structures were extrapolated to nature, then in modern 
society the laws and structures of society turn into 
eternal and unchanging values, like the “naturalness” of 
the laws of nature. Thus value continues to fulfill its 
function as a stabilizer in society. If before evaluation, 
the outside world is an interconnection of various types 
of human activity, actions, then after cost processing it 
appears as a harmonic picture of immutable entities. A 
certain trick is being done: reality is overturned, history 
is shaken out of it and filled with nature, as a result, 
things lose their human meaning and begin to mean only 
that a person is not involved in them. The value function 
is to empty reality. 

So, the identification of the natural and the social as 
a means of regulating the relationship between society 
and the environment and the basis for specific eco-
thinking was the only way to master the world and a 
characteristic feature of the psyche of a becoming 

person; but in the mental life of modern man, it is also 
present in certain situations, although this is not the only 
way for him to master the world. The consequence and 
means of this are the coincidence of the image and 
reality, words and actions, value and cyclicity. The-
refore, the norms of value (its social functions) coincide 
with the logic of value (the laws of eco-thinking). 

The product-centrism of ideas about the economic 
field is natural because these ideas serve to maintain 
internal order, to preserve existing relations. In addition, 
with their help, each group of actors delineates the 
boundaries of its existence. This product-centrism is a 
logical continuation, a kind of projection into the 
commodity environment of the idea of consanguinity as 
the foundation of the dominant social order. In this way, 
a certain basic principle is developed, rooted in being 
and therefore manifesting itself both in biological and 
social descriptions and in advanced problems of physics. 

Product-centrism is a universal principle of the orga-
nization of social space, which, like in a mirror, reflects 
all the specific characteristics of the organization of the 
economic field. The economic field is always cha-
racterized by integrity, completeness, structuredness. 
The participation of value in the formation of the 
economic field in the process of the formation of the 
commodity environment is manifested by the establish-
ment of four directions in the sphere of exchange and 
the vertical top/bottom for the level of cost and the level 
of production (consumption) of products. 

In general, the organization of space in four direc-
tions, which are symbolized by the cross-feedbacks (see 
Fig. 3.a) and cross (see Fig. 3.b), represents a universal 
idea. Such a semantic orientation is also present in the 
rather universal symbolism of the crossroads. In the 
symbolism of the cross, not only the idea of four 
directions is given, but also the symbolism of the vertical 
and horizontal. The vertical symbolizes the connection 
of the higher space, on the one hand, and the finite, 
created space, on the other. The horizontal signifies the 
multiplicity of finite forms corresponding to the created. 
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Fig. 3. Dual relation topology 

The four directions correlate with the four primary 
elements, representing a kind of material foundation of 
the created, which, in the process of becoming, acquires, 
as it were, substantiality and “quadrangular” stability. 
Four directions in the systems are transformed into eight 
directions, of which four are main and four are inter-
mediate. With their help, the reunion of the higher 
space and the earthly space, the ideal space, and the 
space of an individual takes place. 

In most senses associated with the symbolism of the 
circle, there is the idea of time, development, at the same 
time, the circle is Heaven and Eternity. The square is a 
symbol that opposes time, the dynamic cycle of life and 
movement, therefore it symbolizes space and the Earth, 
embodying the principles of static stability and integrity. 
The square symbolizes the perfect type of enclosed 
space. The circle is perceived as spirituality and the 
square as the animation of the Universe in its passive and 
material manifestation. 

 

Conclusion 
The environment of commodities is not homo-

geneous; its properties are determined by the quality of 
the things that fill it. Unlike a rationalized space, the 
commodity environment is animated, spiritualized, and 
qualitatively heterogeneous. It is not ideal, abstract, 
empty, does not precede the things that fill it, It is always 
filled and always material; outside of things, it does not 
exist In the environment of commodities, everything 

exists at once everywhere and nowhere. Although the 
commodity world is inadequate in content to geometric 
space, in terms of the form of its construction, to a 
certain extent, it is similar to the construction of the 
latter. The commodity environment is structural as 
opposed to the functional space of pure mathematics. 
The geometric understanding of space operates with 
homogeneous and infinite space. The environment of 
commodities always depends on the things that fill it and 
has no content different from them. The commodity 
environment is fundamentally finite and fundamentally 
heterogeneous. At the same time, homogeneity is 
already an identity. It establishes an important principle 
of this space - the place where the thing is located is a 
part of the thing itself. Thus, the structure of the com-
modity environment assumes absolute heterogeneity, 
finiteness, and virtual fullness. 

An important characteristic of the commodity 
environment is the concept of "threshold". Ideas about 
entry and exit turn out to be embedded in the symbolism 
of transient processes - guardians of the "threshold", 
transition. The threshold is endowed with special pro-
perties and qualities. It is no coincidence that “guar-
dians” appeared on this border, whose function is to 
ensure the safety of the crossing. This symbolism is 
associated with any threshold, but the transition from 
the finite space, that is, the world of people, to the space 
of higher reality has a special meaning. An example of 
this is the “initiation” into the standard, during which a 
significant transition of a thing of finite space into a new 
state takes place. 

The integrity of the perception of the commodity 
environment is determined by the fact that a person is 
not its center, he is only its active part. Because of this, 
it is impossible to proceed from a linear perspective, 
which assumes representation precisely from the point 
of view of human perception. In such integrity, the lines 
that we are used to seeing converging on the horizon, on 
the contrary, move away from one another. 

Such a coherent and structured world is incredibly 
dynamic. This movement is given by its connection with 
time. Time and space form a single characteristic - the 
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chronotype. The environment of commodities arises not 
through its separation from something, or separation 
from chaos, but through its expansion, spreading it 
outward in relation to a certain center. This dynamics, 
which is set by the "arrow of development" or "axis of 
reversal", directly correlates with the principle of com-
modity-centrism, which, through the prism of the above 
characteristics of the commodity environment, becomes 
more adequately filled. The word "world": its internal 
form appeals to such meanings as "forward", "outside", 
"openness", "will". Instead of order and structure, open-
ness and subjectivity, the openness of existing systems 
and the presence in them of the potential for freedom 
and uncertainty are placed at the center of the world. At 
the same time, the advancement of systems is associated 
with the universal concept of the Path, which includes 
the paradigm of formation and ordering and following 
this Path as a necessary condition for one's existence, and 
the constant repetition of this Path, that is, the deploy-
ment/mastering paradigm. 

Commodity-centrism arises from the natural property 
of the human psyche to divide the world into "own" and 
"someone else's". And the development of "someone 
else's" occurs from the position of "one's own", which for 
both parties does not pass without a trace. In general, 
commodity relativism requires that other people's goods 
be valued in terms of their own values. But this requires 
“immersion” in this (“someone else's”) product, penetra-
tion into its “codes” and technologies. But with the inte-
raction of two products at the level of everyday life, such 
interpenetration is impossible, and it is not necessary. 
That is why commodity relativism cannot become the 
basis of communications in the real practice of cross-com-
modity contacts. The worldview of commodity-centrism 
as the basis for the interaction of goods remains relevant 
because the needs of life itself make it so. In modern 
conditions, commodity-centrism is a spontaneous mecha-
nism for self-preservation of the economy. 

Thus, the preservation of social space, with the pre-
servation of the economy, is relevant even today. Com-
modity-centrism is one of the mechanisms for the 
preservation of society and the economy. The connection 

and continuity of social time are provided by the principle 
of cyclicity. Value reinforces each "shoulder" of the cycle 
of time, the onset of decline, extinction, death, and new 
birth. The original chaos is recreated so that a new one is 
born from it. In the primordial chaos, there is a unity, the 
disintegration of which is unconsciously felt by man as 
the beginning of his mortality. The main moment in 
cyclicity is creation, when the past leaves, and, most 
importantly, the new appear. 

By returning to the beginning, to creation, a person 
is transferred to the original time and psychologically 
becomes his contemporary. In other words, he remains 
within a certain archetype. Man plunges into the 
original time of the Beginning when the presence of 
creative entities is felt. The return of sacred forces allows 
you to release the energy that they possess. Another 
indisputable psychological gain for a person is that 
thanks to the return, he plunges into the original time 
and has the opportunity to communicate with the crea-
tors. In other words, each person resurrects in his beha-
vior numerous field standards, images, symbols, tenden-
cies that have never disappeared in the human psyche. 

Returning to the “first day” allows a person, on the 
one hand, to ensure stability, loyalty to tradition, 
continuity, that is, to overcome the fear of life. And on 
the other hand, to help believe that it is still possible to 
change, to start from the beginning, to live forever, that 
is, to overcome the fear of death. 

First of all, time is in obvious correlation with space, 
life-death, chaos-order, energy, cyclicity, etc. In general, 
time is not linear. Chaos is an integral part of the 
"natural" development of the Universe, being a kind of 
"dissolving" factor: it "cleans up", "eliminates" what cau-
ses stagnation in the system, which therefore loses its 
dynamism. Therefore, the eternal return to Chaos can be 
regarded as a natural manifestation of the constant chan-
ges necessary for development. Without Chaos, there-
fore, there is no movement. The relationship between 
Chaos and Order is characterized by mobility, changes 
accumulate when approaching the so-called "critical" 
points, which are zones of transition from Chaos to 
Order and vice versa. The closer these points are, the 
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more the tension in relation to Chaos-Order grows. 
Therefore, for the paradigm under consideration, Chaos, 
like time, is associated with structuring activity, since it 
has an impact on development processes. All that exists 
is in the vast contour of the Eternal, and therefore it is 

itself eternal. Such agents perform the function of a 
codifier and systematizer of collective memory and 
collective experience. Cyclicity is designed to link finite 
time and eternal time. In cyclicity, “pure” time is 
actualized and at the same time, fluid time is destroyed. 
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ანოტაცია. XXI   საუკუნე უპირატესად მზარდი 

ტექნოლოგიებისა და ახალი მეცნიერული აღმოჩენის 

საუკუნეა. რაც რამდენიმე წლის წინ სამეცნიერო ფან-

ტაზიის სფეროს განეკუთნებოდა, დღეს რეალობაა და 

უკვე მოძველებულ   ტექნოლოგიებს განეკუთვნება. 

        თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური რევო-

ლუცია რომ პროგრესული მოვლენაა, ეს უეჭველია, 

მაგრამ უდავოა ისიც, რომ სწორედ მეცნიერულ-ტექ-

ნიკურმა პროგრესმა მწვავედ დააყენა დღის  წესრიგში 

სულიერ ღირებულებათა პრობლემები. სრულიად 

აშკარაა, რომ ამ პროგრესს, დადებით შედეგებთან 

ერთად, თან ახლავს ისეთი მოვლენები, რომელთა 

გათვალისწინება და კონტროლი სულ უფრო აუცი-

ლებელი ხდება – ეკოლოგიური კრიზისი, ადამიანთა 

მასობრივი მოსპობის საშუალებათა დიდი რაოდე-

ნობით დაგროვების მომხმარებლური ტენდენციების 

გაძლიერება, ადამიანში მასობრივი საზოგადოებისა 

და კულტურის ჩამოყალიბების საფრთხე, სტანდარ-

ტული ნორმებით პიროვნების უნიკალურობის ჩაკვ-

ლა (დეპერსონიზაცია) და სხვა. 

ტექნიკური ცივილიზაციის გამომწვევ პრობლე-

მათა შორის განსაკუთრებულია ადამიანის, როგორც 

ბიოსოციალური არსების, პიროვნებად შენარჩუნების 
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პრობლემა. ადამიანს უჭირს გააკონტროლოს ბუნებ-

რივი და მის მიერვე შექმნილი რთული ტექნიკური 

გარემო, რაც, თავისთავად, ანთროპოლოგიური კრი-

ზისის საფუძველი ხდება.   

 

საკვანძო სიტყვები: ახალი ტექნოლოგიები; ინო-

ვაცია; კრეატიული ადამიანი; კულტურა; ტექნიკური 

პროგრესი; ცივილიზაცია. 

 

შესავალი 

დღეს, როგორც არასდროს, ადამიანებს აღელვებს 

მათი მომავალი ბედის საკითხი. კვლავაც აქტუალუ-

რია კითხვები: საით მივყავართ მეცნიერულ-ტექნი-

კურ პროგრესს? ხელს უწყობს ჩვენი საზოგადოების 

ცხოვრების ყველა სფეროს, მათ შორის კულტურის 

განვითარებას თუ, პირიქით, იწვევს ამ უკანასკნელის 

დეგრადაციას? სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მეცნიე-

რებისა და ტექნიკის პროგრესი კი იძლევა ხელშესახებ 

წარმატებებს ეკონომიკის, წარმოების სფეროში, 

მაგრამ, ამავე დროს ადგილი აქვს თუ არა ადამიანთა 

ურთიერთობების ჰუმანიზაციას? ხომ არ ანგრევს 

მეცნიერებისა და ტექნიკის პროგრესი ადამიანური 

ყოფიერების საფუძვლებს (ხომ არ იწვევს მანქანა, 

ტექნიკური პროგრესი ადამიანური ცხოვრების დეჰუ-

მანიზაციას? ჰუმანიზმის დასასრული კი, ბუნებ-

რივია, ყოველგვარი ადამიანურობის დასასრულადაც 

ითვლება. ეს საბოლოო ჯამში მორალური, ზნეობ-

რივი კატასტროფის ტოლფასია. ადამიანი, რომელმაც 

არ ისურვა ღვთის ხატად და მსგავსად ყოფნა, მანქანის 

ხატად და მსგავსად იქცა)? [1] 

შეუძლია თუ არა კაცობრიობას თავიდან აიცილოს 

ან, თუნდაც, მინიმუმამდე დაიყვანოს ტექნიკური ცი-

ვილიზაციის თანმხლები ზოგიერთი უკუყოფითი 

სოციალური შედეგი. 

ერთი სიტყვით, რა ელის კაცობრიობას მომავალ-

ში, მეცნიერებისა და ტექნიკის განვითარების ტემპე-

ბის სულ უფრო ზრდის პირობებში. ეს და სხვა მსგავ-

სი კითხვები დროულად მოითხოვს სათანადო პა-

სუხს და, რაც მთავარია, შესაბამისი პრაქტიკული ღო-

ნისძიებების გატარებას. 

თანამედროვე მეცნიერულ-ტექნიკური რევოლუ-

ცია რომ პროგრესული მოვლენაა, ეს უეჭველია. საზო-

გადოების წინსვლა, მისი მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზის შექმნა წარმოუდგენელია მეცნიერებისა და 

ტექნიკის განვითარების გარეშე, რომ სწორედ 

მეცნიერულ-ტექნიკურმა პროგრესმა მწვავედ დააყენა 

დღის წესრიგში სულიერ ღირებულებათა პრობლემა. 

დღევანდელი მეცნიერებისა და ტექნიკის პროგრესის 

პირობებში აშკარაა, რომ ამ პროგრესს, დადებით 

შედეგებთან ერთად, ახლავს ისეთი მოვლენები, რო-

მელთა გათვალისწინება და კონტროლი სულ უფრო 

აუცილებელი ხდება – ეკოლოგიური კრიზისი, ადა-

მიანთა მასობრივი მოსპობის საშუალებათა დიდი 

რაოდენობით დაგროვება, მომხმარებლური ტენდენ-

ციების გაძლიერება ადამიანებში, მასობრივი საზოგა-

დოებისა და კულტურის ჩამოყალიბების საფრთხე, 

სტანდარტიზებული ნორმებით პიროვნების უნიკა-

ლურობის ჩაკვლა (დეპერსონალიზაცია), სადაც, რო-

გორც ჰაიდეგერი იტყოდა, ყველა არის სხვა და არავინ 

არის თვითონ, ადამიანისა და ადამიანური ურთი-

ერთობების გაუცხოება. თუნდაც ის ფაქტი, რომ შრო-

მის პროცესში ადამიანები სულ უფრო იქცევიან მან-
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ქანა-დანადგართა ,,დანამატად“ და სხვა, ცხადყოფს, 

რომ მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი, მრავალ სი-

კეთესთან ერთად, არაერთი საჭირბოროტო პრობ-

ლემის წინაშე აყენებს კაცობრიობას. 

  

ძირითადი ნაწილი 

როგორი იქნება მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრე-

სის შემდგომი განვითარების გზა, საით წაიყვანს 

მეცნიერებისა და ტექნიკის პროგრესი ადამიანებს –

კატასტროფული შედეგებისაკენ, გაუთვალისწინებე-

ლი სოციალური წინააღმდეგობებისა თუ კეთილ-

დღეობისაკენ, ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ 

მოეპყრობიან ადამიანები ამ პროგრესის მონაპოვრებს, 

რა მიზნებისთვის გამოიყენებენ მათ. მაგრამ ყოვე-

ლივე ამის გათვალისწინება, თავის მხრივ, დამოკი-

დებულია საზოგადოების კულტურის დონეზე. კულ-

ტურა კი თავად განიცდის მეცნიერულ-ტექნიკური 

პროგრესის გავლენას და როგორც მკვლევრები აღნიშ-

ნავენ ხოლმე, ეს გავლენა, არცთუ იშვიათად, უარყო-

ფითი ხასიათისაა. 

ამ გარემოებაზე ჯეროვან ყურადღებას ამახვილე-

ბენ ფილოსოფოსები, სოციოლოგები, ისტორიკოსები, 

მწერლები, მედიცინისა და ხელოვნების სხვადასხვა 

დარგის წარმომადგენლები. მათ ნააზრევში სჭარბობს 

არცთუ უსაფუძვლო პესიმისტური მოსაზრებები 

იმის შესახებ, რომ მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრე-

სი, მეცნიერებისა და ტექნიკის უპირატესი განვითა-

რების წყალობით, ანგრევს კულტურას და, კერძოდ, 

ზნეობრივ ცხოვრებას. ამას კი, მათი აზრით, კაცობ-

რიობა გადაგვარებისა და დაღუპვისაკენ მიჰყავს. ასე, 

მაგალითად, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლი-

კაში ჯერ კიდევ 1957 წ. გამოცემულ ფილოსოფიურ 

ლექსიკონში ერთ-ერთი სტატია, რომლის სათაურია 

,,დაღუპვის მოლოდინი“, ადამიანთა უბედურების 

მთავარ მიზეზად მიიჩნევს ტექნიკის განვითარებას 

და ბუნებაზე ადამიანთა განუზომელ გაბატონებას. 

ბუნებაზე გაბატონება და ტექნიკა თავის განვითარე-

ბაში წინ უსწრებს ადამიანის მორალურ უნარებს და, 

აქედან გამომდინარე, ყველა უბედურება დაძაბულო-

ბის ნიადაგზეა აღმოცენებული. 

ტექნიკის განვითარების შედეგად ადამიანებს 

შორის ურთიერთობაში მომხდარი ცვლილებები აქვს 

მხედველობაში ამერიკელ სოციოლოგ მ. რეიდერს, 

როცა ამბობს, რომ თანამედროვე ტექნიკამ და ინდუს-

ტრიალიზმმა ისე ავტომატიზებული და სპეციალი-

ზებული გახადა ადამიანური ურთიერთობა, ადამია-

ნური მოღვაწეობა, დააბნელა ნამდვილი ადამიანური 

ბუნება ტექნიკურ ფუნქციათა ქსელებში, რომ ნამდ-

ვილი ადამიანური, სრულიად ბუნებრივი ურთიერ-

თობა სულ უფრო უთმობს ადგილს მათ შორის გულ-

გრილ, მტრულ დამოკიდებულებას. 

ტექნიკასა და ,,ადამიანურ ბუნებას“ შორის კონფ-

ლიქტზე ამახვილებს ყურადღებას ინგლისელი სო-

ციოლოგი და ხელოვნებათმცოდნე ჰ. რიდი, რომე-

ლიც წიგნში ,,ეშმაკსაც წაუღია კულტურა“ წერს: ,,ტექ-

ნიკური რევოლუცია ესაა უბედურება, რომელიც ალ-

ბათ ყოველივე ადამიანურის დანგრევის პროცესის 

ბოლო სტადია იქნება....“ მისი აზრით, ტექნიკა და მას-

თან დაკავშირებული ავტომატიზაცია ანადგურებს 

ადამიანურ გრძნობებს, სახელდობრ იმას, რითაც 

ადამიანი არის ადამიანი. 

ტექნიკის განვითარების შედეგად წარმოშობილი 

რთული პრობლემის შესახებ მსჯელობს აურელიო 

პეჩეი წიგნში ,,ადამიანური თვისებები,“ სადაც აღნიშ-
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ნავს, რომ შედარებით გამარტივებული სახით ადამია-

ნი ადრე შეიძლებოდა წარმოგვედგინა სამი ერთმა-

ნეთთან მყარად დაკავშირებული ელემენტის სახით. 

ეს ელემენტები იყო ბუნება, თვითონ ადამიანი და სა-

ზოგადოება. ,,ამჟამად ამ სისტემაში მძლავრად შემო-

ვიდა მეოთხე და პოტენციურად უმართავი ელემენტი 

– მეცნიერებაზე დაფუძნებული ტექნიკა“ [2]. 

მეცნიერებისა და ტექნიკის განვითარების წყალო-

ბით, ადამიანები უკეთ ბატონობენ ბუნებაზე, იმორ-

ჩილებენ და საკუთარი კეთილდღეობისათვის იყენე-

ბენ, მაგრამ ხშირად არ უკვირდებიან, რომ ბუნების 

უკიდურეს ,,ექსპლუატაციაში“ ყველაზე უფრო ნათ-

ლად ვლინდება ადამიანის მომხმარებლური ტენდენ-

ცია. სწორედ ამის შესახებ ამბობს ცნობილი ფრანგი 

ეკოლოგი ჟ. დორსტი: ,,შესაძლოა ეს პარადოქსულად 

ჟღერდეს, მაგრამ თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყვე-

ლაზე საჭირბოროტო პრობლემა ბუნების დაცვის 

სფეროში არის ადამიანთა მოდგმის დაცვა თვით ჩვენ 

მიერ გამოწვეული ხიფათისაგან: ,,ჰომოსაპიენსი“ უნ-

და დავიცვათ ,,ჰომოფაბერისაგან“ [3]. ამავე წიგნში ის 

აღნიშნავს, რომ ცივილიზაციის ხარისხი იზომება არა 

მხოლოდ ენერგომოწყობილობის მიერ წარმოებული 

კილოვატების რაოდენობით, არამედ სულიერი, მო-

რალური კრიტერიუმებით. 

ცნობილი ფსიქოლოგი ერიხ ფრომი მეცნიერე-

ბისა და ტექნიკის განვითარების შესაძლო არასა-

სურველ შედეგებზე წერს: ,,XIX საუკუნეში პრობ-

ლემა ის იყო, რომ ღმერთი მოკვდა, XX საუკუნეში 

პრობლემად ის იქცა, რომ მოკვდა ადამიანი; XIX 

საუკუნეში არაადამიანურობა ნიშნავდა სისასტი-

კეს, XX საუკუნეში – შიზოიდურ, პათოლოგიურ 

თვითგაუცხოებას. წარსულის საფრთხე ის იყო, რომ 

შეიძლებოდა ადამიანები მონები გამხდარიყვნენ, 

მომავლის საშიშროება კი ისაა, რომ ადამიანები 

შეიძლება რობოტებად იქცნენ“ [4]. 

ტექნიკის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულე-

ბით გამოირჩევა ო. შპლენგლერიც, რომელიც თვლის, 

რომ ,,მანქანა ეშმაკის ნახელავია“. ის თვლის, რომ 

,,ტექნიკამ გათიშა ადამიანები მმართველებად და 

მორჩილებად, ბატონებად და მონებად, დაუკარგა 

ერთმანეთის გაგების უნარი. ეს არის ადამიანის ტრა-

გედიის წინამძღვარი“ [5]. 

ე.წ. ,,ტექნიკური პესიმიზმის“ თვალსაზრისს იცავს 

ჰ. რიკერტიც. მისი აზრით, ტექნიკას, ტექნიკურ გამო-

გონებებს დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებისათ-

ვის, მაგრამ, დასძენს იგი, ტექნიკურ გამოგონებებს 

სიხარულით ისე შეჰყურებენ, რომ არ ფიქრობენ, რა 

მიზნებს ემსახურება. ამაყობენ სასწაულებრივი თანა-

მედროვე მანქანებით, რომლებიც ზუსტი განხილვი-

სას ხშირად ავლენს თანამედროვე კულტურის სიღა-

რიბეს, ამდენად გარდაუვალი ბოროტებაა [6]. 

 ამ თვალსაზრისის წარმომადგენლები თვლიან, 

რომ უნდა უკუვაგდოთ გულუბრყვილო განმანათ-

ლებლური ილუზიები. ადამიანები, მათი აზრით, 

სრულიადაც არ ბატონობენ ბუნების სტიქიურ ძალებ-

ზე, ბატონობის ობიექტს თავად ადამიანები წარმოად-

გენენ, მათზე ბატონობს მათ მიერვე გამოგონილი 

ტექნიკა. 

ტექნიკის არსის, მისი როლის გაგებაში შედარე-

ბით ,,ზომიერებით“ გამოირჩევა მ. ჰაიდეგერი. იგი 

მკვეთრად გაემიჯნა ტრადიციულ ევროპულ ფილო-

სოფიას, რომელსაც მთელი ყურადღება და აქცენტი 

გადაჰქონდა ტექნიკური პროგრესის ცალკეულ ,,ცხად 

და აშკარა“ მონაპოვრებზე. 
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მართალია, ჰაიდეგერი თვლის, რომ ტექნიკა ადა-

მიანთა მიერ მიზნების მიღწევის საშუალებაა, იგი 

უმნიშვნელოვანესია აგრეთვე ყოფიერების სიღრმი-

სეული თვისებების, ნიშნების აღმოსაჩენად, ე.ი. 

ჭეშმარიტების აღმოსაჩენად, მაგრამ, მისი აზრით, 

ყოფიერების სოციალური ცხოვრების სფეროებში ტე-

ქნიკის ინსტრუმენტული გონების ,,შეჭრის“ მასშ-

ტაბები და მრავალფეროვნება გვარწმუნებს, რომ ტექ-

ნიკა მის ირგვლივ ყოველივეს უქვემდებარებს და 

უმორჩილებს თავის დიქტატს და, რაც მთავარია, ამ 

,,შეჭრის“ სამომავლო შედეგი ძნელად გამოიცნობა. 

 თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ჰაიდეგერის მი-

ხედვით, საშიშროებას ქმნის არა იმდენად თვითონ 

ტექნიკა, რამდენადაც დამოკიდებულება მისდამი, 

ბრმა ქედმოხრა ტექნიკის განვითარების თანამედრო-

ვე დონისადმი, ტექნიკის ფეტიშიზაციის ტენდენ-

ციები [7]. 

როგორც მართებულად აღნიშნავს ცნობილი ფი-

ლოსოფოსი, პროფესორი ზ. კაკაბაძე სტატიაში ,,კულ-

ტურის ზოგიერთი საკითხი“, ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ 

ვიზიარებთ და არც უნდა ვიზიარებდეთ ზოგიერთი 

მოაზროვნის პესიმიზმს იმის შესახებ, რომ მეცნიე-

რულ-ტექნიკურ პროგრესს მხოლოდ უბედურება 

მოაქვს კაცობრიობისათვის, თითქოს უკვე შეუძლე-

ბელი იყოს ამ პროცესის ოპტიმალური რეგულირება 

და მართვა, მაგრამ, ამავე დროს, გულუბრყვილობა 

და, უფრო მეტიც, მეცნიერულად არასწორი იქნებოდა 

არ გვეფიქრა, რომ მეცნიერებისა და ტექნიკის პროგ-

რესი ქმნის არა მარტო ახალ შესაძლებლობებს, არა-

მედ ახალ შეზღუდვებს და სიძნელეებსაც. დღის წეს-

რიგში აყენებს სოციალურ, პოლიტიკურ, მორალურ, 

ეკოლოგიურ, სამედიცინო-ბიოლოგიურ, ფილოსო-

ფიურ-მსოფლმხედველობრივ და სხვა პრობლემებს. 

ამ ფონზე დიდად საყურადღებოა ჩვენი პატრი-

არქის დამაფიქრებელი სიტყვები: ,,დღეს ტექნიკამ და 

მეცნიერებამ განვითარებით გაუსწრო კაცობრიობის 

სულიერ წინსვლას და დაირღვა მათ შორის თანხმობა. 

ჩვენი სულიერი მოუმზადებლობის გამო, მეცნიერება 

და ტექნიკა მოსპობით ემუქრება ადამიანის მოდგმას, 

საერთოდ სიცოცხლეს დედამიწაზე და ეს ბადებს 

გაუცნობიერებელ დაპირისპირების გრძნობას, რაც 

მისდამი ერთგვარი გულცივობით გამოიხატება. მა-

ინც რა არის მეცნიერება [8]? 

ერთი რამ უდავოა, არასდროს ასე ცხადი არ ყო-

ფილა ადამიანისა და ტექნიკური გარემოს კონფლიქ-

ტი, როგორც ახლა, ჩვენს დროში, არასდროს არ ყო-

ფილა ადამიანი ასე დაუცველი ტექნიკის სფეროში 

მიმდინარე პროცესებისაგან. 

ტექნიკური პროგრესის პირობებში ყოველთვის 

როდია გათვალისწინებული ადამიანისა და ტექნიკის 

თავისებურებები, მათი შესაძლებლობები. 

თუ ტექნიკა მართავს ადამიანს და არა, პირიქით, 

ადამიანი ტექნიკას, ეს საშიში ხდება ადამიანისათვის, 

მისი პიროვნული არსებობისათვის. ყოველივე ეს 

საშინლად ამძაფრებს და მრისხანე პერსპექტივის 

წინაშე აყენებს ადამიანს. ადამიანისა და მანქანის 

ურთიერთობის პერსპექტივიდან გამომდინარე, ხომ 

არ იქნება გამართლებული ნ. ბერდიაევის მოსაზრება 

იმის შესახებ, რომ ადამიანი თავისი განსაცვიფრე-

ბელი გამოგონების - მანქანის ტყვედ და მონად იქცა.... 

ადამიანს სწამს ტექნიკის სასწაული, როცა არც ერთი 

სხვა სასწაული აღარ სწამს.  



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 (523), 2022 102 www.shromebi.gtu.ge 

დეჰუმანიზაცია არის, უწინარეს ყოვლისა, ადამია-

ნური ცხოვრების მექანიზაცია და ტექნიზაცია, ადა-

მიანის დაქვემდებარება მანქანისადმი და მისი მან-

ქანად ქცევა. მანქანური ძალაუფლება შლის ადა-

მიანის მთლიან სახეს [9]. 

ზოგადად, როცა საზოგადოებაში სჭარბობს ცივი-

ლიზაციის მიმართულებით მოღვაწეობა, მაშინ სუ-

ლიერი, კულტურული დეგრადაცია გარდაუვალი 

ხდება. ,,ადამიანი ორი მიმართულებით დაიშლება – 

ცხოველურობის ან მანქანურობის“ [10]. 

თანამედროვე საზოგადოებაში ცივილიზაცია 

სულ უფრო მაქსიმალურად სცილდება და უპირის-

პირდება კულტურას. 

საყოველთაო აღიარებით დღეს განსაკუთრებულ 

პრობლემად იქცა მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრე-

სის ტემპისაგან ადამიანის ეთიკურ-ზნეობრივი ცნო-

ბიერების ჩამორჩენა. ამჯერად ჩვენს ამოცანას არ 

შეადგენს ამ რთული მოვლენის სრული ანალიზი, 

თუმცა უნდა შევნიშნოთ, რომ ე.წ ,,სციენტისტური 

ანთროპოლოგია“, რომელიც გულისხმობს ზედმეტ, 

გადაჭარბებულ ოპტიმიზმს ტექნიკის მეცნიერებათა 

შესაძლებლობების მიმართ, აგრეთვე ტექნიკური აზ-

როვნების წესის უნივერსალიზაციას და, ზოგადად, 

ტექნიკური პროგრესის გაფეტიშების ტენდენციას, 

სწორედ ასეთი შეხედულებებია აღნიშნული პრობ-

ლემის მიზეზი და საფუძველი. 

ტექნიკური ცივილიზაციით გამოწვეულ გლობა-

ლურ პრობლემათა შორის, განსაკუთრებულია ადა-

მიანის, როგორც ბიოსოციალური არსების, პიროვ-

ნებად შენარჩუნების პრობლემა. ადამიანს უჭირს გა-

აკონტროლოს ბუნებრივი და მის მიერ შექმნილი ტექ-

ნიკური გარემო, რაც, თავისთავად, ანთროპოლოგიუ-

რი კრიზისის საფუძველი ხდება. 

ტექნიკური პროგრესის შედეგად სამყაროს გარ-

დაქმნის პროცესში წარმოიშობა მოულოდნელი, ხში-

რად შემთხვევითი სოციალური ფაქტორები, იქმნება 

ახალი სტრუქტურები და სისტემები, რომლებიც ნო-

ყიერ ნიადაგს ქმნის ადამიანის ცნობიერებისა და ფსი-

ქიკის სამანიპულაციოდ და სერიოზულ საფრთხესა 

და სირთულეს უქმნის ადამიანის ბიოენერგეტიკულ 

საფუძველს, მის იდენტობას, პიროვნების სოციალი-

ზაციის პროცესებს. 

ეს პროცესი ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტო-

რია უსახო, უპიროვნო სოციუმის ჩამოყალიბებისას, 

რაც, თავისთავად, დამაბრკოლებელი ფაქტორია ადა-

მიანის ყოფიერების, არსების გააზრებისა და გაცნო-

ბიერების გზაზე. 

ხშირია შემთხვევა, როცა ადამიანებს ჩაუნერგავენ 

ელექტროდებს, გადასცემენ ამკრძალავ ან სხვა ტიპის 

ბრძანებებს, აიძულებენ განიცადონ ბრბოს სიხარუ-

ლი, ან იფიქრონ მათთვის მისაღებ თემებზე - ეს არა-

ჰუმანური და მიუღებელია, თუმცა შესაძლებელი. 

ადამიანისათვის ემოციური თავისუფლების წართმე-

ვა სხვა საშუალებებითაცაა შესაძლებელი, რაც გამოი-

ხატება სპეციალური ფარმაკოლოგიური საშუალე-

ბების ძალით შეყვანაში მის ორგანიზმში, რაც მათი 

დამორჩილებისა და განადგურებისათის არის გამიზ-

ნული. ასეთ პირობებში, როცა ადამიანს სულიერი 

საფრთხე ემუქრება და როცა ასეთ საფრთხეებზე 

ვლაპარაკობთ, მხედველობაში გვაქვს ის გარემოება, 

რომ ეს საფრთხეები, ხშირ შემთხვევაში, უმეტესწი-

ლად, შესაძლებლობის სახით არსებობს, თუმცა ეს 

როდი ამცირებს შექმნილი ვითარების სირთულეს. 
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დღის წესრიგში მთელი სიმწვავით დგება საკუთრივ 

ადამიანის ბუნების, მისი სოციალური გარემოს და 

საერთოდ კაცობრიობის შენარჩუნების პრობლემა. 

ამიტომ, ამ თვალსაზრისით, აუცილებელია, ვეძებოთ 

მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის ფსიქოსოცია-

ლური პრობლემები. ერთ-ერთი ასეთი პრობლემა 

ადამიანის გაუცხოების პრობლემაა. გარკვეული სა-

ზოგადოებრივი ურთიერთობები, ხშირ შემთხვევაში, 

ადამიანის თავისუფლების წინააღმდეგაა მიმართუ-

ლი და ამახინჯებს მის ბუნებას. ასეთ პროცესს გაუ-

ცხოებას უწოდებენ. შრომის პროცესში ადამიანი 

გაასაგნებს თავის სამუშაო ძალას. ახლა მისი შრომა 

შექმნილი პროდუქციის სახით გვევლინება, რასაც 

გასაგნებას უწოდებენ. გაუცხოება ისეთი გასაგნებაა, 

სადაც ადამიანი მის მიერ შექმნილი პროდუქციის 

სახით თავის თავს უპირისპირდება. 

ამ შემთხვევაში ადამიანის არსებობა მის არსს აღარ 

შეესაბამება, მასვე უპირისპირდება მისივე შექმნილი 

სამყარო. ადამიანის გაუცხოება მისი გადაგვარების 

რეალურ საფრთხეს ქმნის. ადამიანში მატულობს 

მომხმარებლური ტენდენციები, კომფორტისკენ 

სწრაფვა, მიმდინარეობს პრაგმატული ფსიქიკის 

ჩამოყალიბების განუწყვეტელი პროცესი, რაც  ემუქ-

რება ადამიანს, როგორც შემოქმედ აქტიურ არსებას. 

თანდათანობით უკან იწევს ადამიანური ურთიერ-

თობები. ადამიანი ნაკლებადაა დამოკიდებული მეო-

რე ადამიანზე, ცალკეულ ინდივიდებზე, რის გამოც 

თანდათან ფერხდება მის მიერ ჰუმანიზებული, 

კულტურული სამყაროს შექმნის პროცესიც. 

„ჩვენ ვცხოვრობთ კულტურის დაცემის პირო-

ბებში. ეს სიტუაცია ომს არ შეუქმნია, არამედ ომი 

თვითონაა მისი გამოვლენა“, – აღნიშნავს ალბერტ 

შვეიცერი. 

ადამიანის შინაგანი განცალკევება, გათიშვა, გან-

მარტოება კიდეც ერთი გარემოებითაა განპირობე-

ბული, ესაა პიროვნების ნიველირებისა და სტან-

დარტიზაციის ტენდენცია. სინამდვილეში ადა-

მიანთა შინაგანი ერთიანობა ყოველთვის მათ ინდი-

ვიდუალურ განსხვავებულობასა და უნიკალურო-

ბას გულისხმობს. 

პირველი, ვინც სტატიაში (,,მასები“, 1926 წ.) ,,მა-

სობრივი კულტურის“ დეტალური ანალიზი მოგვცა 

ესპანელი ფილოსოფოსი ორტეგა ი გასეტი გახლდათ, 

წიგნში ,,მასების აჯანყება“ (1930 წ.) კი – უპიროვნო 

ინდივიდისა და კოლექტივის, ბრბოს ფენომენის ანა-

ლიზი. ცნობილია მისი ფრაზა ,,გმირი გაქრა, დარჩა 

გუნდი“. მისი აზრით, ანალოგიურ მოვლენებს ადრეც 

ჰქონდა ადგილი ისტორიაში, თუმცა XX საუკუნეში 

მან სხვა შინაარსი შეიძინა, პრინციპულად განსხ-

ვავებული ხასიათი [11]. 

აღნიშნულ ფენომენს ჰაიდეგერი ,,მასის“ ცნებით 

აღნიშნავს და მის დამახასიათებელ ნიშნად ლაყ-

ბობასა და ორაზროვნებას მიიჩნევს. პროფესორ ნ. 

კვარაცხელიას აზრით, ,,მან“ არის არანამდვილი, ყალ-

ბი არსებობა, უპიროვნო, ,,არავინ“, სადაც ნებისმიერი 

ინდივიდი არის ეგზემპლარი, ყველა დანარჩენით 

შენაცვლებადი, საკუთარი სახის არმქონე, უპიროვნო 

კი საზრისსა და საფუძველს აცლის ადამიანის ყო-

ფიერებას და მის გაუღმერთოებულ სამყაროს.  

,,ღმერთს სიკვდილისა“ და ნიჰილიზმის შემზა-

რავი და თავზარდამცემი ფაქტის წინაშე აყენებს მას. 

სწორედ ასეთი უსახო და უპიროვნო სოციუმს უწო-
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დებს ჰაიდეგერი ,,მანს“, გასეტი – ამბოხებულ მასებს, 

სარტრი კი – ჯოჯოხეთს [12]. 

ასეთ პირობებში ყალიბდება ტრივიალურ ყოველ-

დღიურობაზე დაქვემდებარებული სტერეოტიპის 

ადამიანი, რომელიც გულგრილად უდგება და თავს 

არიდებს საკუთარი ადამიანური ყოფიერების ფუნ-

დამენტურ კითხვებს. ადამიანი კარგავს ინდივიდუა-

ლურობას, მომავლის პერსპექტივებს, უჩნდება დაუ-

კმაყოფილებლობის გრძნობა, იძულებულია ატაროს 

ნიღაბი და ცვალოს სიტუაციის მიხედვით. 

ადამიანის ასეთი გაუცხოების პირობებში ზიან-

დება პიროვნების, როგორც საზოგადოებრივი არ-

სების ბუნება. 

ტექნიკური აღმოჩენებით, სიახლეებით გართული 

ადამიანის მზერა უფრო გარე სამყაროზეა მიმართუ-

ლი, შესაბამისად ყურადღების გარეშე რჩება თავისი 

თავი, შეზღუდულია მისი თვითშემეცნების პროცესი, 

სრულად ვერ ახერხებს შინაგანი ძალების სრულ 

გაშლას და რეალიზაციას. საინტერესოა, ეს გარემოება 

ხომ არ ჰქონდა მხედველობაში ნ. ბერდიაევს, როცა 

ამბობდა: „სულს ისე ეპყრობიან, როგორც მატერიას, 

აქედან კი იწყება უფრო მძიმე პერიოდი ადამიანის 

პიროვნების სულიერი თავისუფლებისა და მაღალი 

კულტურისათვის“. 

ადამიანის გაუცხოების პრობლემასთან დაკავში-

რებით საინტერესო მოსაზრება აქვს გამოთქმული 

პროფ. ნ. კვარაცხელიას: ჩვეულებრივ გაუცხოებასა და 

თვითგაუცხოებას უწოდებენ იმგვარ სიტუაციას, 

როცა ადამიანი არსად, არც სამყაროში და არც თავის 

თავში საკუთარ თავს ვერ ხედავს და ვერ პოულობს. 

გაუცხოების ამგვარ გაგებას იგი ზერელედ მიიჩ-

ნევს და მასში უფრო ღრმა მეტაფიზიკურ პრობლემას 

ხედავს. მისი აზრით, გაუცხოება მოასწავებს ისეთ 

ვითარებას, როცა ადამიანი ყველგან და ყველაფერში 

მხოლოდ თავის თავს პოულობს და ხედავს ,,რა უნდა 

იყოს იმაზე საშინელი და თავზარდამცემი, ვიდრე ის, 

რომ სამყარომ ადამიანური სახე მიიღოს და მასში არა-

ფერი ღვთაებრივი და თავისთავადი არ შეიმჩნეოდეს. 

სწორედ ასე გაგებული გაუცხოების ფენომენია და-

სავლური ნიჰილიზმის საფუძველი, ვინაიდან უკა-

ნასკნელი სხვა არაფერია, თუ არა ყოველივე თავის-

თავადის გაქრობა-გაარაფრება, გარდა საკუთარი 

თავისა [13]. 

ყოველივე ამის საწინააღმდეგოდ, საზოგადოების 

რაციონალურმა აზრმა კვლავ სისტემატური კვლევის 

საგნად უნდა დასახოს სიცოცხლის აზრის ძიების 

პრობლემა, აქტუალურობა დაიბრუნოს ისეთი სა-

კითხებით დაინტერესებამ, როგორიცაა: რისთვის 

ცოცხლობს ადამიანი? უფრო მწვავედ უნდა დადგეს 

სულიერ ღირებულებათა გადაფასების პროცესი, 

რამეთუ ტექნიკური პროგრესი საშუალებას იძლევა 

ზნეობრივი და არაზნეობრივი მოქმედებისათვის.  

სწორედ ამიტომ დგება დღის წესრიგში სულიერ 

ღირებულებათა პრობლემა. ამჟამად, როგორც არასდ-

როს, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა პრაქ-

ტიკული გონების პრიმატის ანუ ზნეობის მიზნე-

ბისათვის მეცნიერული კვლევების დაქვემდებარების 

მოთხოვნა. 

ადამიანმა ბევრი რამ დაკარგა იმის გამო, რომ იგი, 

რომელიც ყოველგვარი ეკონომიკური და სოციალუ-

რი გარდაქმნის მიზანი უნდა იყოს, უმეტეს შემთხ-

ვევაში, განიხილებოდა და განიხილება როგორც 

,,მუშაკი“, მწარმოებელი, შემსრულებელი და ა.შ. არაა 

საკმარისი რაციონალურად გავანაწილოთ და განვა-
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ლაგოთ ადამიანები და მანქანა-დანადგარები, ჩარხე-

ბი და ა.შ., აუცილებელია, არსებითია იმ ადამიანური 

ურთიერთობების გათვალისწინება, რომლებიც 

მყარდება შრომის პროცესში. მანქანა მომაკვდინებ-

ლად არ უნდა მოქმედებდეს ადამიანის სულზე, არ 

უნდა კლავდეს მის ემოციურ ცხოვრებას, არ უნდა 

ხრწნიდეს ადამიანურ გრძნობებს. თუმცა, საყოველ-

თაოდ ცნობილია ის გარემოება, რომ მაღალი ავტო-

მატიზებული შრომის პროცესში ადამიანი ჩართუ-

ლია მრავალმხრივ ახალ ტექნოლოგიურ პროცესში, 

რაც მისგან მოითხოვს ფსიქიკის მაქსიმალურ და-

ძაბვას, რის შედეგადაც ბუნებრივია წარმოიშობა, 

ქრონიკული (მუდმივი დატვირთვის შედეგად) და 

ემოციური საფრთხის გამო, სტრესები, ხდება ჯანმრ-

თელობის მკვეთრი გაუარესება, ჩნდება სხვადასხვა 

ტიპის ფსიქოზისა და ნერვოზის ნიშნები, ირღვევა 

ქცევითი სფერო, შესაძლებელია განვითარდეს ფსი-

ქოლოგიური ამნეზია, რაც მკვეთრად აქვეითებს ინ-

ტელექტუალურ პროდუქციულობას. ასეთ დროს, 

დაძაბულობის მოხსნის მიზნით, ადამიანები ხში-

რად მიმართავენ ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მი-

ღებას (დეპრესანტები, ჰალუცინოგენები) რაც, საბო-

ლოო ჯამში, მათი დეგრადაციისა და გარდაცვალე-

ბის მიზეზიც კი ხდება. 

ყოველივე ეს ადამიანთა ახალი ტიპის კომუნიკა-

ციური კულტურის ჩამოყალიბების აუცილებლობა-

ზე მიუთითებს. სხვა შემთხვევაში შეიქმნება ისეთი 

გარემო, რის შესახებ დიდი ხნის წინ მიანიშნებდა ნ. 

ბერდიაევი, რომ თანდათან იღუპება შინაგანი ადა-

მიანი და იცვლება გარეგანი, ავტომატური ადამია-

ნით. მისი აზრით, ცივილიზაციამ განავითარა უზარ-

მაზარი ტექნიკური ძალები..., რომლებიც ბატონობს 

თვით ადამიანებზე, აქცევს მას მონად, კლავს მის 

სულს [14]. 

როგორც არაერთგზის აღინიშნა, თანამედროვე 

მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი ქმნის ახალ შესაძ-

ლებლობებს წინსვლისათვის, ამავე დროს არაერთი 

საჭირბოროტო ტექნიკური საშუალებების ერთიანი 

სისტემა შრომითი პროცესისათვის ითხოვს თითქმის 

გათანაბრებული ცოდნის, შეხედულებების, ემოციე-

ბის, ჩვევების მქონე ადამიანებს. 

მიღწეული საერთო წარმატებებით წახალისებუ-

ლი და გაბრუებული ადამიანები იქცევიან ერთ 

მთლიან მასად და მათი ურთიერთობა გამოიხატება 

მხოლოდ თანაყოფნაში, ერთმანეთის გვერდით არსე-

ბობაში. ასეთ პირობებში იკარგება ყოველგვარი პი-

როვნული გამორჩეულობა, ორიგინალობა. ადამია-

ნები თითქოს მხოლოდ ტექნიკური ფუნქციების 

მატარებელ და სტანდარტული ტიპის არსებებად 

გადაიქცნენ, რის გამოც ისინი ერთმანეთის მიმართ 

ნაკლებად მიმზიდველნი და უინტერესონი ხდებიან. 

ყოველივე ეს კი ადამიანებს შორის გათიშულობის 

მიზეზი ხდება. ხანგრძლივი ნამდვილი ურთიერთო-

ბის ნაცვლად ყალიბდება, პრაგმატული მოთხოვ-

ნილებებიდან გამომდინარე, შედარებით სწრაფი კონ-

ტაქტები, დროებითი კავშირები, რომლებიც ძალიან 

მალე ქრება. 

ბუნებრივია, ტექნიკური პროგრესით გამოწვეულ 

არსებით ცვლილებებს ადამიანები დიდი სიმშვიდით 

ვერ ხვდებიან, პირიქით ძალიან ხშირად იგი  მათში 

მოულოდნელობის ეფექტს, ექსტრემალური სიტუა-

ციების განცდას და ფსიქოლოგიურ-ემოციურ სტრე-

სებსაც კი იწვევს. ტექნიკისა და მეცნიერების განვი-

თარების ადრეულ საფეხურზე, ნაკლებად დაძაბული 
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და უსაფრთხო ტექნიკური გარემოს პირობებში, ადა-

მიანებს უფრო ნათელი წარმოდგენა ჰქონდათ ტექ-

ნიკის შემდგომი განვითარების პერსპექტივებსა და 

მომავალზე; დღეს, გლობალიზაციისა და ტექნიკის 

მზარდი განვითარების პირობებში სულ უფრო წარ-

მოიქმნება ნაკლებად პროგნოზირებადი მოვლენები. 

არ ვიცით რა იქნება ხვალ, რას გვიმზადებს ბედი, 

შესაბამისად იკარგება სიმშვიდე და ადამიანს ეუფ-

ლება მომავლის შიში. არსებობს გარკვეული ზღვარი 

გარემოს იმ ცვლილებებისა (შეგვიძლია მისი გან-

საზღვრა), რომლებთან ადამიანის ორგანიზმს შე-

გუება შეუძლია. 

ადამიანს გარკვეულ დონეზე, გარემოს მოთხოვ-

ნის შესაბამისად, შეუძლია ,,მოქმედებათა პროგ-

რამის“ შეცვლა. საუბედუროდ, არსებობს გარემოს 

ისეთი ცვლილება, ისეთი ტემპი და თანამიმდევ-

რობა, რასაც გენეტიკური გზით შექმნილი რეგუ-

ლირების, ინსტიქტების ევოლუციური პლასტიკუ-

რობა ვერ უმკლავდება. 

ამ საზღვრების წინასწარ დაუდგენლად, ამ ცვლი-

ლებების შეუფერხებელი ზრდით შეიძლება ადამიან-

თა დიდ მასებზე ისეთი ზემოქმედება მოვახდინოთ, 

რომლებსაც უბრალოდ ვერ აიტანენ. 

,,ძალიან ვრისკავთ, როდესაც ადამიანებს ვაყენებთ 

ისეთ უჩვეულო მდგომარეობაში, რასაც მომავლის 

შოკს ვუწოდებთ, – ამბობს ე. ტოფლერი [15].  

  

დასკვნა 

ბუნებრივია ისმის კითხვა, რა დონეს შეიძლება 

მიაღწიოს ადამიანისა და მანქანის დამოკიდებულე-

ბამ, რა დონემდეა შესაძლებელი ზოგადად შრომის, 

კერძოდ კი გონებრივი შრომის ავტომატიზაცია? ხომ 

არ მოეღება ბოლო ადამიანის შემოქმედებით შრომას? 

მიუხედავად იმ დიდი საშიშროებისა, რაც შეიძლება 

მოუტანოს მანქანამ ადამიანს, ადამიანის გონივრულ-

მა მოქმედებამ უნდა დაძლიოს ეს წინააღმდეგობა. 

თავისთავად კი ადამიანის გონებრივი, ინტელექ-

ტუალური შესაძლებლობები არასდროს გაღარიბ-

დება, რადგან შემოქმედებითი მოღვაწეობა უნდა 

განვიხილოთ, როგორც ადამიანის აზროვნების ისეთი 

ნაირსახეობა, რომელიც ქმნის მოქმედების ახალ სის-

ტემას ან აღმოაჩენს ადამიანის გარემომცველ მოვლე-

ნათა ჯერ კიდევ უცნობ კანონზომიერებას. მომავლის 

სამყარო არ უნდა იყოს რობოტთა სამყარო, არამედ იმ 
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Abstract. The 21st century is a century of growing technology and new scientific discoveries. The facts that a 
few years ago belonged to the realm of science fiction are now a reality and belong to the already outdated 
technologies. There is no doubt that the modern material-technical revolution is a progressive event, but there is 
also the indisputable fact that the scientific-technical progress has put the problem of spiritual values on the agenda. 

It is quite obvious that this progress, together with the positive results, is accompanied by events that need to be 
taken into account – the ecological crisis, including increased consumer tendencies to accumulate large amounts of 
means of mass extermination of people, danger of forming a mass society and culture in a person, the deprivation of 
a person's uniqueness by standard norms (depersonalization) and so on. Among the problems of technical civilization, 
the most important is the problem of maintaining a human being as a biosocial being. Man finds it difficult to control 
the natural and complex technical environment created by him, which becomes the basis of an anthropological crisis. 
Resume:  
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Аннотация. XXI век — это век все более развивающихся технологий и новых научных открытий. То, что 

несколько лет назад относилось к области научной фантастики, сегодня является реальностью и считается 
уже устаревшими технологиями. 

Современная материально-техническая революция — явление прогрессивное, в этом нет сомнений, но 
также, бесспорно, и то, что именно научно-технический прогресс поставил на повестку дня проблему 
духовных ценностей. Совершенно очевидно, что этот прогресс, наряду с положительными результатами, 
сопровождается событиями, которые необходимо учитывать и контролировать, экологическим кризисом, 
усилением тенденций к накоплению большого количества средств массового потребления. Опасность фор-
мирования в человеке общества массового потребления и массовой культуры лишает человека уникальности 
(обезличивает) и прочее. 

К проблемам технической цивилизации относится проблема сохранения человека как биосоциального 
существа. Человеку трудно контролировать созданную им естественную и сложную техническую среду, что 
само по себе становится основой антропологического кризиса.  

 

Ключевые слова: инновация; креативный человек; культура; новые технологии; технический прогресс; 
цивилизация. 
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სხვაობა აისახება მთის ქედების მიმართულებით, 

რომელიც გავლენას ახდენს შავი ზღვიდან წამო-

სულ ჰაერის ნაკადებზე. საკვლევი ტერიტორიის ნა-

წილი მაღალმთიანი ოლქია. იგი განვითარებულია 

სამეგრელოს ქედის ფარგლებში, რომელიც მდ.მდ. 

ცხენისწყლისა და ტეხურის წყალგამყოფია. აქვს 

განედური მიმართულება და აგებულია შუა და ქვე-

და იურული ვულკანოგენური და ქვიშათიხოვანი 

ქანებით. აღნიშნული ტერიტორიის ფარგლებში 

ყველაზე მაღალი მწვერვალებია: ტეხურიშდუდი – 

3005 მ ზღვის დონიდან, დეკარაში – 2890 მ და ლე-

ბარდე – 2733 მ. აღნიშნული ოლქი დაფარულია 

ჰიდროქსელით და არის ციცაბო, ძნელად მისაღწე-

ვი ფერდობები, მაღალი წყალგამყოფები და ვიწრო, 

ძნელად გასავლელი ხეობები [2].  

მდ. ტეხურის აუზი, გეოლოგიური თვალსაზ-

რისით, აგებულია იურული, ცარცული და მესამეუ-

ლი ასაკის სხვადასხვა ლითოლოგიური შედგენი-

ლობის ნალექებით, რომლებიც ქმნის საკმაოდ ვიწ-

რო V-ებრსა და კანიონისებრ ხეობას.  

საკვლევი ტერიტორია მოიცავს ორ მნიშვნელო-

ვან ტექტონიკურ ერთეულს – რიონის აუზს და და-

სავლეთ კავკასიონის სამხრეთ ფერდობს. რიონის 

აუზი, სტრუქტურული თვალსაზრისით, ორ ნაწი-

ლად იყოფა: (1) რიონის ფორლანდური აუზი და (2) 

რიონის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყე-

ლი [3]. ეს უკანასკნელი კავკასიონის ოროგენის 

პროსოლის შემადგენელი ნაწილია და განლაგებუ-

ლია არაბეთ-ევრაზიის კოლიზიური ზონის უკი-

დურეს ჩრდილოეთ ნაწილში. რიონის ფორლანდის 

ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელი თხელზეწრულია და 

მის ფარგლებში განვითარებულია მრუდე ფორმის 

სამხრეთ-ვერგენტული შეცოცებები [4]. რიონის აუ-

ზის დანალექი საფარის სისქე 6 კმ-ზე მეტია და წარ-

მოდგენილია იურული, ცარცული, პალეოგენური, 

ნეოგენური და მეოთხეული ნალექებით. რიონის 

ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყლის და და-

სავლეთ კავკასიონის სამხრეთ ფერდის ფარგლებში 

ძირითადად განვითარებულია სამხრეთ-ვერგენ-

ტულ რღვევებთან დაკავშირებული ნაოჭები [5,6,7]. 

ტერიტორიის ფარგლებში სინკლინები ამოვსებუ-

ლია მიოცენური ასაკის მარჩხი ზღვისა და კონტი-

ნენტური სინტექტონიკური ნალექებით და წარ-

მოდგენილია ტიპურ შეცოცებებთან დაკავშირებუ-

ლი აუზებით [4,8]. 

  

 ძირითადი ნაწილი 

ლეჩეხაჰესის განთავსების ადგილი კვეთს იუ-

რული ასაკის თიხაფიქლებსა და ქვიშაქვებს, რომ-
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ლებშიც გვხდება არგილიტის შუაშრეები, წოლის 

ელემენტები იცვლება 275/52, 350/87 და 012/55 ფარგ-

ლებში. აღნიშნული ჰესის განთავსების ადგილას 

ხეობა ძალზე ვიწროა და აგებულია იურული ასაკის 

ქვიშაქვებით, რომელშიც შუაშრეების სახით გვხდე-

ბა არგილიტები. ხეობა იკვეთება მცირე ხევებით, 

რომლებიც ღვარცოფულია, ხოლო ფერდობები – 

დამეწყრილი.  

ერჯიაჰესის ტერიტორიაზე შიშვლდება ხოჯა-

ლის წყების ბაიოსის პორფირიტული სერია (წ.ე 

010/35-020/55 ფარგლებშია, ხოლო დახრის კუთხე – 

35-800 ფარგლებში). უნდა ითქვას, რომ აღნიშნულ 

მონაკვეთზე ფიქსირდება ღვარცოფული შენაკადე-

ბი მძლავრი გამოზიდვის კონუსებით, ასევე ხუთამ-

დე მეწყრული სხეული.  

ხიფაჰესის ტერიტორია გადის ბაიოსის პორფი-

რიტულ სერიაში (წ.ე 020/35). ამ მონაკვეთზე, ტეხუ-

რისა და ჩხოროწყუს წყალგამყოფზე, იურულ და 

ცარცულ ნალექებს შორის კონტაქტი ტექტონიკუ-

რია, რაც ნათლად გამოიხატება რელიეფში [9]. ასევე, 

ამ ორი მდინარის შესართავთან წარმოიქმნება 

საკმაოდ ფართო ჭალა, რომელსაც უერთდება ფერ-

დობიდან ჩამომავალი დროებითი მშრალი ღვარცო-

ფული ხევები. ტერიტორიაზე გავრცელებულია მე-

წყრული სხეულები და ინტენსიური კლდეზვავები. 

მდინარის ხეობა წარმოდგენილია მძლავრი ალუ-

ვიონით, მეწყრული და ღვარცოფული პროცესებით. 

ცხიმრაჰესის შენობა მთლიანად ცარცულ კირ-

ქვებშია განთავსებული (წ.ე 185/50; 075/55; 060/32 

ფარგლებში იცვლება). აღნიშნულ ტერიტორიაზე 

მდინარის მარცხენა ფერდობი აგებულია შრეებ-

რივი კირქვებით, რომლებშიც გვხდება გამკვეთი 

სხეულები, შეიმჩნევა სუფოზიური პროცესები და 

განვითარებულია ნადენი ფორმები. დაფიქსირებუ-

ლია რამდენიმე მეწყრული სხეულიც. რაც შეეხება 

გვერდით ხევებს, ამ მონაკვეთზე ტეხურის შენა-

კადები ღვარცოფულია და საკმაოდ მძლავრი ჩამო-

ნატანი მასალით გამოირჩევა. მარჯვენა ფერდობი 

მთლიანად უწყვეტად აგებულია შრეებრივი კირ-

ქვებით. დაიკვირვება კლდეზვავები და გვერდითი 

ხევები გამოზიდვის კონუსებით.  

ნობულევიჰესის შენობა განთავსებულია მესა-

მეული ასაკის მერგელოვან შრეებრივ კირქვებში 

(წ.ე 060/50). აღსანიშნავია, რომ მდინარე ტეხურს, 

საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში, აქვს საკმაოდ 

მძლავრი ალუვიონი და რელიეფში კარგად გამოხა-

ტული ტერასები. გზის უმეტესი ნაწილი სწორედ 

ალუვიურ ტერასებზეა გაყვანილი (იხ. სურ. 1). 

საკვლევ ტერიტორიაზე ბურღვითი სამუშაოე-

ბის შედეგად გამოიყო 11 საინჟინრო-გეოლოგიური 

ელემენტი (სგე): 1) ნაყარი გრუნტი, რომლისთვისაც 

ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების განსაზღვრა არ 

მომხდარა; 2) ძნელპლასტიკური, ღია ყავისფერი 

თიხნარი, ღორღისა და ხვინჭის 30%-მდე ჩანართე-

ბით; 3) ხრეშოვანი გრუნტი, ხვინჭისა და კენჭნარის 

ჩანართებით; 4) კენჭნაროვანი გრუნტი, საშუალო 

და მსხვილი ზომის ხრეშის, ხვინჭისა და კაჭარის 

ჩანართებით; 5) კაჭაროვანი გრუნტი, ხრეშისა და 

ხვინჭის ჩანართებით; 6) ძლიერ გამოფიტული და 

დანაპრალოვნებული კირქვა;  
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სურ. 1. ჰესების კასკადის განლაგება 1:25 000-იან ტოპოგრაფიულ რუკაზე  
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სურ. 2. ჰესების კასკადის განლაგება მდ. ტეხურზე. 2018 წლის ორთოფოტო 

 

7) გამოფიტული და ძლიერ დანაპრალოვნებული 

კირქვა, რბილპლასტიკური თიხის შემავსებლით;  

8) სუსტად გამოფიტული და სუსტად დანაპრალოვ-

ნებული კირქვა; 9) ძლიერ გამოფიტული და დანაპ-

რალოვნებული ტუფოგენური ქვიშაქვა; 10) გამოფი-

ტული და დანაპრალოვნებული ტუფოგენური ქვი-

შაქვა; 11) სუსტად გამოფიტული და სუსტად დანაპ-

რალოვნებული ტუფოგენური ქვიშაქვები. აღნიშ-

ნული სგე-ების საშუალო ფიზიკურ-მექანიკური მა-

ხასიათებლები მოცემულია 1-ელ ცხრილში. 

 



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

 

_____________________________________ 
ISSN 1512-0996  სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ 
www.shromebi.gtu.ge 115  №1 (523), 2022 

ცხრილი 1 

მდ. ტეხურის ხეობის ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები 

 

 

დღესდღეობით კლდოვანი ქანების მასივის რეი-

ტინგი ქანების გეოტექნიკური შეფასების საუკეთესო 

მეთოდია. აღნიშნული კლასიფიკაცია იყენებს სტრუ-

ქტურულ, გეოლოგიურ და გეოტექნიკურ მონაცემებს 

(ქანის ხარისხობრივი მაჩვენებელი (RQD), მიწის-

ქვეშა წყლების პირობები, სტრუქტურული არა-

ერთგვაროვნების გავრცელება, პირობები და ორი-

ენტაცია) [10]. საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში 
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ქანთა მასივის რეიტინგის დათვლა ხუთივე ჰესის-

თვის მოხდა RMR- Rock Mass Rating აპლიკაციის 

მეშვეობით. შედეგები 54-დან 75-მდე იცვლება 

(ცხრილი 2). 

გეოლოგიური სიმტკიცის ინდექსის გამოყენება, 

რომელიც დაფუძნებულია ჰუკ-ბრაუნის კრიტერი-

უმზე, ეფექტური და საიმედო მეთოდია ქანების 

მასების მდგომარეობის დასადგენად როგორც ზე-

დაპირულ, ისე მიწისქვეშა სამუშაოების შემთხვე-

ვაში [11]. მისი გამოყენება ყველა ლითოლოგიური 

შედგენილობის კლდოვანი და ნახევრად კლდოვანი 

ქანისთვისაა შესაძლებელი. გეოლოგიური სიმტკი-

ცის ინდექსის კლასიფიკაცია უფრო მეტად ემყარება 

გეოლოგიურ პარამეტრებს, ვიდრე ტექნიკურს. ეს 

მეთოდი პირველად ფართოდ დამუშავდა ჩრდი-

ლოეთ საბერძნეთში, საერთაშორისო ავტობანის 

მშენებლობის დროს. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ 

ქანების მასები შეიძლება შეფასდეს რამდენიმე 

გზით: 1) ლაბორატორიული ტესტირებით; 2) ად-

გილზე (in-situ) ტესტირებით; 3) სხვადასხვა ქანის 

მასის კლასიფიკაციის (RMR, Q, GSI) გამოყენებით 

და 4) ბექ-ანალიზით [12]. 

გეოლოგიური სიმტკიცის ინდექსის გამოთვლის 

ბევრი ხერხი გამოიყენება, თუმცა ამ შემთხვევაში 

უპირატესობა ენიჭება ლის მეთოდს, რომელიც სონ-

გის მეთოდის მოდიფიცირებული ვარიანტია. გა-

მოთვლის ეს მეთოდი ემყარება შემდეგ მათემატი-

კურ ფორმულას: 

GSI=GSI = 90/70 x (R2+R3+R4) – 5, 

სადაც R2 ქანის ხარისხობრივი მაჩვენებელია (RQD), 

R3 და R4 – შესაბამისად, სტრუქტურული არაერთ-

გვაროვნების პირობებისა და გავრცელების მახასია-

თებლები, რომელიც RMR-ის მეშვეობით მიიღება 

[13, 14]. 

ცხრილი 2 

 RMR-ისა და GSI-ს ჯამური მონაცემები ხუთივე ჰესისთვის 

ადგილმდებარეობა ქანის დასახელება ჯამური რეიტინგი 
(RMR) 

მასივის კლასი და 
ხარისხი 

ჯამური რეიტინგი 
(GSI) 

ლეჩეხაჰესი ტუფოგენური 
ქვიშაქვა 

56 III-საშუალო 45 

ერჯიაჰესი ტუფოგენური 
ქვიშაქვა 

75 II-კარგი 57 

ხიფაჰესი კირქვა 61 II-კარგი 45 
ცხიმრაჰესი კირქვა 54 III-საშუალო 45 

ნობულევიჰესი კირქვა 66 II-კარგი 46 
 

დასკვნა 

აღნიშნულ ნაშრომში განხილულია მდ. ტეხუ-

რის ზემო წელში ჩატარებული საინჟინრო-გეოლო-

გიური სამუშაოები და მიღებული შედეგები. 

დახასიათებულია მდ. ტეხურის ხეობაში დაგეგ-

მილი მშენებარე ჰესების კასკადების ტერიტორიის 

დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური მდგომარეო-

ბა და პირობები. 

თანამედროვე ტექტონიკური შეხედულებების 

მიხედვით, საკვლევი ტერიტორია მოიცავს კავკა-

სიონის სამხრეთ ფერდობსა და რიონის აუზის, კერ-

ძოდ კი რიონის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი 

სარტყლის ტერიტორიას. 
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ქანების გეოტექნიკური მდგომარეობის შეფასე-

ბის მიზნით გამოყენებულია ერთ-ერთი ყველაზე 

პოპულარული კლასიფიკაცია – კლდოვანი ქანების 

მასივის რეიტინგი (RMR), რომლის მიხედვით საკვ-

ლევი ქანების ხარისხი ორი ჰესის შემთხვევაში (ლე-

ჩეხა, ცხიმრა) საშუალოა, ხოლო სამი ჰესისთვის 

(ერჯია, ხიფა, ნობულევი) – კარგი. 

ქანების გეოტექნიკური მახასიათებლის დასად-

გენი მეორე კლასიფიკაცია – გეოლოგიური სიმტ-

კიცის ინდექსი (GSI) საიმედოა და შესაძლებელია გა-

მოყენებულ იქნეს კლდოვანი ქანების შესწავლისას. 

გეოლოგიური სიმტკიცის ინდექსი შესაძლებე-

ლია განისაზღვროს როგორც საველე პირობებში, ისე 

სპეციალური ფორმულით (მათ შორის RMR მო-

ნაცემებით). 

აღნიშნული ინდექსის გამოყენება და იმპლემენ-

ტაცია საინჟინრო-გეოლოგიურ კვლევაში საქართვე-

ლოს ტერიტორიაზე პირველი პრეცედენტია.  
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Abstract. The economic development of modern Georgia is closely related to the development of exogenous 

energy resources (water, solar and wind). Among them, the great potential for the existence and development of 
hydro resources is especially noteworthy. One of the important bases for the development of hydropower resources 
is the construction and operation of hydraulic structures in a geologically sustainable environment. Special attention 
should be paid to the very interesting Tekhuri River gorge. Studying engineering-geological features of the area is 
closely related to the construction of the planned cascade of hydropower plants (Lechekha, Erjia, Khifa, Tskhimra, 
Nobulevi) along the 21 km section of the Tekhuri River gorge (from Lebarde resort to the village of Nobulevi). 
Moreover, detailed engineering-geological mapping, determination of physical-mechanical properties of rocks and 
soils and their statistical analysis were carried out. In addition, the first attempt to calculate data on a relatively new 
classification of rock masses, Geological Stiffness Index (GSI) data for the territory of Georgia using RMR is described. 
Resume:  

Keywords: engineering-geological survey; geological strength index; hydro resource; rock mass rating; Tekhuri 
River Gorge. 
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Инженерно-геологические условия верхнего течения ущелья реки Техури 
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Аннотация. Экономическое развитие современной Грузии тесно связано с освоением экзогенных энерге-

тических ресурсов (воды, солнца и ветра). Среди них особо следует отметить большой потенциал 
существования и развития гидроресурсов. Одной из важных основ освоения гидроэнергетических ресурсов 
является строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений в геологически устойчивой среде. 
Особое внимание следует уделить изучению инженерно-геологических особенностей местности в связи с 
планируемым строительством каскада ГЭС (Лечеха, Эрджиа, Хифа, Цхимра, Нобулеви) на 21-км участке реки 
Техури (от курорта Лебарде до поселка Нобулева), детальной инженерно-геологической планировке, физико-
механическим свойствам грунтов и их статистический анализ. Кроме того, описывается первая попытка 
расчета данных относительно новой классификации массивов горных пород – данных индекса геологической 
жесткости (GSI) для территории Грузии с использованием RMR. 

 

Ключевые слова: гидроресурсы; инженерно-геологические изыскания; оценка массива горных пород; 
показатель геологической прочности; ущелье реки Техури. 
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ლი ალუვიური (aQII-III) წარმონაქმნები და 2) ქალაქის 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში – ლილო-ლოჭინ-

ნავთლუღის ტერიტორიაზე გავრცელებული ალუ-

ვიურ-პროლუვიური (apQIII-IV) გენეზისის ლიოსი-

სებრი ქანები. მოცემულია ამ გენეტიკური სახესხვა-

ობების ფიზიკური და დაჯდომადი თვისებების მა-

ხასიათებლები. 

მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქანების ფიზიკური 

თვისებები  ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად არ გან-

სხვავდება, ჩრდილო-აღმოსავლეთ რაიონებში გავრ-

ცელებული ლიოსისებრი სახესხვაობები მეტ დაჯ-

დომად თვისებებს ამჟღავნებს, ვიდრე სამხრეთ-აღ-

მოსავლეთ რაიონებში არსებული მათი ანალოგები. 

ამ უკანასკნელში უხეშნატეხოვანი მასალის (1-2 მმ) 
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შემცველობა ზოგიერთ ადგილას 25% აღწევს. ამი-

ტომ სავარაუდოა, რომ ამ გენეზისის ლიოსისებრ 

ქანებში ლაბორატორიული გზით დაჯდომადი თვი-

სებების გამოვლენას ხელს უშლის მათში არსებული 

უხეშნატეხოვანი მასალის შემცველობა, რაც ძალზე 

საყურადღებოა მშენებლობის დარგში მოღვაწე ორ-

განიზაციებისათვის. 

  

საკვანძო სიტყვები: დაჯდომადი თვისებები; 

დეფორმაცია; ლიოსისებრი ქანები; მშენებლობა. 

 

შესავალი 

ლიოსების გავრცელების ზონებში მშენებლობას-

თან დაკავშირებული პრობლემები ახალი არაა, მა-

თი გამოსწორება ჯერ კიდევ გასული საუკუნის შუა 

პერიოდიდან დაიწყო და დღესაც გრძელდება, ვი-

ნაიდან ეს ქანები ხასიათდება დიდი მრავალფე-

როვნებით და ყოველ რეგიონში განსხვავებული თა-

ვისებურებით. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს 

მათი დაჯდომადი თვისებები (დასველების შემთხ-

ვევაში სტრუქტურული კავშირის რღვევა და მო-

ცულობაში კლება) [2]. 

მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის ტერიტორია-

ზე ტიპური ლიოსების გავრცელება არ გვხვდება და 

უმეტესად ლიოსისებრი სახესხვაობითაა წარმოდ-

გენილი, ამ ქანებთან დაკავშირებული პრობლემები 

ამით არ მთავრდება [1]. ასეთი ქანების გავრცელების 

რაიონებში ხშირად ვხვდებით შენობა-ნაგებობების 

დეფორმაციებს, რაც ამ ქანების დაჯდომადი თვისე-

ბების გამოვლენასთანაა დაკავშირებული [3]. ამას 

ერთვის ის გარემოებაც, რომ ამ ქანების თვისებების 

დასადგენად კვლევები ხშირად არასრულფასოვნად 

ტარდება, ასევე დაპროექტებისას არ ხდება მნიშვნე-

ლოვანი მონაცემების გათვალისწინება. თბილისის 

მერიაში შვიდასამდე ავარიული შენობაა რეგისტრი-

რებული, რომელთა შორის ლიოსისებრი ქანების თა-

ვისებურებით გამოწვეულ დეფორმაციებს მნიშვნე-

ლოვანი წილი უკავია. 

   

ძირითადი ნაწილი 

თბილისი განლაგებულია მდ. მტკვრის შუა წელში 

და საკმაოდ რთული გეოლოგიური აგებულებისაა [4]. 

ლიოსისებრი ქანები გავრცელებულია ქალაქის სამხ-

რეთ-აღმოსავლეთ და ჩრდილოეთ უბნებში, რომლე-

ბიც ერთმანეთისგან განსხვავდება როგორც გენეზისის 

სახესხვაობით, ისე სტრუქტურით [1]. 

ჩრდილო-აღმოსავლეთ და ჩრდილო-დასავლეთ 

უბნებში (ნაძალადევ-თბილისის ზღვა და დიღმის 

მიდამოები) ეს ქანები დაკავშირებულია მდ. მტკვრის 

ადრე და შუა მეოთხეული ასაკის მარცხენა ჭალისზე-

და ტერასებთან და, შესაბამისად, ალუვიური წარმო-

შობისაა (aQII-III). ისინი რელიეფში ქმნის 10–15 მეტრი 

სიმძლავრის აკუმულაციურ ფერდობებს, რომელთა 

უმეტესობა ეროზირებულია ან ხელოვნურადაა მოჭ-

რილი და მაღალი დახრილობის, ხშირად > 600 გაშიშვ-

ლებების სახით გვევლინება, თუმცა ახასიათებს 

თხელშრეებრივი ან ლინზისებრი გამოვლინებებიც 

(0,1–0,5 მეტრი სიმძლავრის), რომლებიც კენჭნარის 

ფენებთან მორიგეობს [4]. 
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სურ. 1. ნაძალადევ-თბილისის ზღვის მიდამოებში გავრცელებული ლიოსისებრი ქანები  

 

ქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ პერიფერიაზე 

(ლილო-ლოჭინ-ნავთლუღი) გავრცელებული ლიო-

სისებრი ქანები ძირითადად ალუვიურ-პროლუვიუ-

რი გენეზისისაა, რომლებიც ჩრდილოეთ კალთე-

ბიდან ჩამოსული მრავალი მცირე და საშუალო მდი-

ნარეების გამონატანს წარმოადგენს და უმეტესად 

შლეიფიან განფენებს ან ძლიერ ეროზირებულ და 

კუესტისებურ ფორმებს ქმნის. ჭრილებში ისინი 

კენჭნარი ქანის შემავსებლად გვევლინება ან მასში 

თხელი, წყვეტილი და არაგავრცობადი, აღრეული 

შრეებისა და ლინზების სახითაა ჩართული, რო-

მელშიც კანონზომიერების დაჭერა რთულია [3]. 

 

 
სურ. 2. ლილო-ლოჭინ-ნავთლუღის ტერიტორიაზე გავრცელებული ლიოსისებრი ქანები  
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ზემონათქვამიდან გამომდინარე ნათელი ხდება, 

რომ თბილისის ტერიტორიაზე გავრცელებული ლი-

ოსისებრი ქანები, წარმოშობის ხასიათიდან გამომ-

დინარე, ორ ტიპად იყოფა: პირველი – ნაძალადევ-

თბილისის ზღვისა და დიღმის შემოგარენში გავრ-

ცელებული ალუვიური (aQII-III) გენეზისის ლიო-

სისებრი ქანები და მეორე – ლილო-ლოჭინ-ნავთ-

ლუღის ტერიტორიაზე გავრცელებული (apQIII-IV) 

ლიოსისებრი ქანები. 

ქვემოთ მოგვყავს ამ ქანების ფიზიკური თვისე-

ბების მახასიათებლები და ფარდობითი დაჯდომა-

დობის კოეფიციენტები: 

ცხრილი 1 

ნაძალადევ-თბილისის ზღვის შემოგარენში გავრცელებული ლიოსისებრი ქანები 

გრანულომეტრიული 
შედგენილობა 

 
ფიზიკური თვისებები 

დაჯდომადობის 
მახასიათებლები 

ფრაქციის ზომა მმ სიმკვრივე 
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% % % % გ/სმ3 გ/სმ3 გ/სმ3 % გ.გ. გ.გ. გ.გ. გ.გ. გ.გ. 

20 55 25 0 2,68 1,68 1,56 14,3 0,09 0,87 0,75 0,68 0,040 

17 52 30 1 2,70 1,72 1,62 14,5 0,12 0,88 0,76 0,70 0,034 

20 56 22 2 2,72 1,71 1,64 14,3 0,15 0,90 0,78 0,72 0,034 

20 59 20 1 2,72 1,69 1,54 13,9 0,11 0,94 0,79 0,71 0,045 

18 58 23 1 2,71 1,72 1,63 14,3 0,14 0,90 0,77 0,67 0,056 

24 54 19 3 2,70 1,70 1,58 14,2 0,11 0,90 0,81 0,75 0,033 
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წარმოდგენილი კვლევების საფუძველზე ნაძა-

ლადევ-თბილისის ზღვის შემოგარენში გავრცელე-

ბული ლიოსისებრი ქანების მომატებული დაჯდო-

მადი თვისებები, ჩვენი ვარაუდით, დაკავშირებუ-

ლი უნდა იყოს ქანების მაღალ ფორიანობასა და თა-

ბაშირის მცირე ზომის, მაგრამ დიდი რაოდენობით 

კრისტალების ჩანართების არსებობასთან, რომელ-

თა შემცველობა 5% არ აღემატება. 

რაც შეეხება თბილისის სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

პერიფერიულ ნაწილში – ლილო-ლოჭინ-ნავთლუ-

ღის ტერიტორიაზე გავრცელებულ ლიოსისებრ 

ქანებს (apQIII-IV), ანალოგიური მონაცემები მე-2 

ცხრილშია მოცემული. 

 

ცხრილი 2 

 

ლილო-ლოჭინ-ნავთლუღის ტერიტორიაზე გავრცელებული (apQIII-IV) ლიოსისებრი ქანები 

გრანულომეტრიული 
შედგენილობა 

 
ფიზიკური თვისებები დაჯდომის მახასიათებლები 

ფრაქციის ზომა მმ სიმკვრივე 
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% % % % გ/სმ3 გ/სმ3 გ/სმ3 % გ.გ. გ.გ. გ.გ. გ.გ. გ.გ. 

33 50 17 24 2,68 1,64 1,45 0,13 10 0,85 0,80 0,75 0,028 

25 53 22 30 2,70 1,65 1,41 0,17 8 0,91 0,86 0,81 0,027 

19 59 22 21 2,72 1,68 1,39 0,21 8 0,96 0,89 0,85 0,021 

17 55 28 23 2,72 1,65 1,46 0,13 10 0,86 0,79 0,75 0,022 

25 50 25 24 2,71 1,63 1,37 0,19 9 0,98 0,91 0,85 0,031 

26 50 24 26 2,70 1,66 1,47 0,13 13 0,84 0,78 0,74 0,022 
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Abstract. Loess rocks spread on the Tbilisi territory are divided into two genetic types: 1) alluvial (aQII-III) north-
eastern periphery formations – Nadzaladevi-Tbilisi Sea and 2) alluvial-proluvial (apQIII-IV) Loess rocks in the Tbilisi 
south-eastern part – Lilo-Lochini-Soghanlugh territory. The characteristics of the physical and landing properties of 
these genetic varieties are given. 

Despite the fact that the physical properties of these rocks do not differ significantly from each other, varieties of 
loess prevail in the north-eastern regions, which have a number of more subsidence properties than their 
counterparts in the south-east. The content of coarse material (1-2 mm) reaches 25% in some areas. It is therefore 
probable that the detection of sedimentary properties in the loess rocks by the laboratory does not contribute to the 
content of coarse-grained material in them, which is very noticeable for construction organizations. 

 Resume:  

Keywords: construction; deformation; landing properties; loess rocks. 
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Аннотация. Лёссовые породы распространенные на территории г. Тбилиси подразделяются на два гене-

тических типа: 1) аллювиальные (aQII-III) образования на северо-восточной периферии – Надзаладеви-
Тбилисское море и 2) в юго-восточной части города – на территории Лило-Лочини-Соганлуг лёссовые 
породы аллювиально-пролювиального (apQIII-IV) генезиса. Дана характеристика физических и посадочных 
свойств этих генетических сортов. 

Несмотря на то, что физические свойства этих пород существенно не отличаются друг от друга, в северо-
восточных районах преобладают разновидности лёсса, обладающие целым рядом более просадочных свойств, 
чем их аналоги на юго-востоке. Содержание крупного материала (1-2 мм) в последнем упомянутом достигает 
на отдельных участках 25%. Поэтому вероятно, что выявлению осадочных свойств в лёссовых породах этого 
генезиса лабораторными методами не способствует наличие в них крупнозернистого материала, что важно 
для организаций, работающих в области строительства.  

 
Ключевые слова: деформация; лёссовые породы; просадочные свойства; строительство.  
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მოცემულია საკვლევი არეალის ტექტონიკური, სე-

ისმური, მორფოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიუ-

რი პირობები. წარმოდგენილია გეოლოგიური სა-

ფრთხეების ძირითადი მაპროვოცირებელი ფაქტო-

რები/გამომწვევი მიზეზები. დეტალურადაა დახა-

სიათებული დედაქალაქის ტერიტორიაზე გავრცე-

ლებული გეოლოგიური საფრთხეების ტიპები 

(მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა). ძი-

რითადი აქცენტი გაკეთებულია უკანასკნელ პე-

რიოდში განვითარებულ მნიშვნელოვან სტიქიურ  

პროცესებზე, რომლის შედეგად დაირღვა ქალაქის 

ნორმალური ცხოვრების რიტმი, საშიშროება შეექმ-

ნა ტრანსპორტის უსაფრთხო მოძრაობას, დეფორმა-

ცია და ნგრევა განიცადა მრავალმა საცხოვრებელმა 

სახლმა და ინფრასტრუქტურულმა ობიექტმა და, 

რაც ყველაზე სამწუხაროა, ადამიანთა მსხვერპლი 

გამოიწვია. ინდივიდუალურად, თითოეული საფრ-

თხისთვის შემოთავაზებულია რეკომენდაციები გა-

სატარებელი დამცავი ღონისძიებების შესახებ. 

 

საკვანძო სიტყვები: გეოლოგია; თბილისი; მეწ-

ყერი; საფრთხე; სტიქია; ღვარცოფი. 
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შესავალი 

საქართველოს დედაქალაქ თბილისს ხელსაყრე-

ლი მდებარეობა უკავია და სატრანზიტო დერეფნის 

კვანძს ქმნის. ტერიტორიის განვითარება ხანგრძ-

ლივ ურბანიზაციის პერიოდს მოიცავს და რთული 

და სენსიტიური მორფოლოგიური და გეოლოგიუ-

რი გარემოს პირობებში ტექნოგენური დატვირთვის 

მაღალ წნეხს განიცდის, რასაც თან სდევს ბუნებრივ-

ტექნოგენური პროცესების ფართო მასშტაბით გან-

ვითარება და გეოეკოლოგიური გართულების კრი-

ტიკულ ზღვრამდე მიყვანა. მისი სირთულე განპი-

რობებულია ისედაც დაძაბულ-გეოლოგიურ გარე-

მოზე, მაღალი საინჟინრო-ინფრასტრუქტურული სა-

ქმიანობის პრესინგით. იქიდან გამომდინარე, რომ 

ოპტიმალურად ასათვისებელი ფართობი თითქმის 

აღარ არის, ქალაქმა გაფართოება დაიწყო იმ არეა-

ლებში, რომელიც ადრე, საინჟინრო-გეოლოგიაში მი-

ღებული ნორმებით, მშენებლობისათვის მიუღებ-

ლად ითვლებოდა ანდა უკიდურესად რთულად.  

დღეს მშენებლობის გაზრდილი მოთხოვნილე-

ბის პირობებში ტერიტორიის ათვისება ურთულეს 

გეოლოგიურ პირობებში მიმდინარეობს, რასაც თან 

ახლავს საშიში გეოლოგიური პროცესების ფართო 

მასშტაბით განვითარება და გეოეკოლოგიური სი-

ტუაციის უკიდურესი გართულება. მათ შორის, 

პირველ ყოვლისა, აღსანიშნავია მეწყრულ-გრავი-

ტაციული, ღვარცოფული და სუფოზიურ-ჯდე-

ნითი მოვლენები, მიწისქვეშა წყლებით გამოწ-

ვეული შეტბორვები და ასევე დატბორვები, რო-

მელთა შედეგად პერიოდულად ირღვევა ქალაქის 

ნორმალური ცხოვრების რიტმი, საშიშროება ექმ-

ნება ტრანსპორტის უსაფრთხო მოძრაობას, დეფორ-

მაცია-ნგრევას განიცდის მრავალი საცხოვრებელი 

სახლი და ინფრასტრუქტურული ობიექტი. რაც 

მთავარია და ყველაზე სავალალოა ამ სახის უარ-

ყოფით გეოლოგიურ მოვლენებს ხშირად თან სდევს 

ადამიანთა მსხვერპლი. ნაშრომში წარმოდგენილია 

ქ. თბილისის ტერიტორიის გეოლოგიური შეფასება, 

პროცესების გამომწვევი მიზეზები, ბოლო პერიოდ-

ში გააქტიურებული მნიშვნელოვანი სტიქიები და 

რეკომენდაციები დამცავი ღონისძიებების შესახებ.  

  

ძირითადი ნაწილი 

საკვლევი არეალი 

გეოლოგიური შესწავლის ისტორია. თბილისის 

ტერიტორიას (504კვ. კმ) და მიმდებარე არეალების 

კვლევას დიდი ხნის ისტორია აქვს და შესწავლის 

თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესოა. გეოლოგი-

ური შესწავლის ისტორია პირობითად შეიძლება 3 ძი-

რითად ეტაპად დავყოთ: პირველი ეტაპი – მე-19 საუ-

კუნის ოცდაათიანი წლებიდან მე-20 საუკუნის 20-იან 

წლებამდე; მეორე ეტაპი – მე-20 საუკუნის 20-იანი 

წლებიდან 50-იან წლებამდე: მესამე ეტაპი – მე-20 საუ-

კუნის 50-იანი წლებიდან დღემდე. პირველი ეტაპის 

დასაწყისი სარეკოგნოსცირო ხასიათს ატარებდა და 

სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიის ზოგადგეოლოგიუ-

რი კვლევების ნაწილი იყო რეგიონალურ დონეზე. 

კვლევების მეორე ეტაპი ემთხვევა ქართული გეოლო-

გიური სკოლის ჩამოყალიბებას, რომელშიც უცხოელ 

გეოლოგებთან ერთად (ვ. რენგარტენი – 1937 წ., ვ. კუ-

ზნეცოვი – 1937 წ., ვ.ვასოევიჩი – 1932–1937 წწ.) გა-

დამწყვეტი როლი შეასრულეს ქართული გეოლოგი-

ური სკოლის ფუძემდებლებმა (ა. ჯანელიძე, ა. თვალ-

ჭრელიძე, კ. გაბუნია, პ. გამყრელიძე და სხვები).  

ქვეყანაში გეოლოგიური კვლევების მესამე ეტა-

პი, რომელიც დღესაც გრძელდება, ყველაზე ეფექ-
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ტურია საქართველოსთვის და მათ შორის საკვლევი 

ტერიტორიისთვის. კვლევების ამ ეტაპზე ძირი-

თადი აქცენტი გადატანილია ქვეყნის მინერალური 

რესურსების ბაზის შექმნის საკითხებზე, ასევე ქა-

ლაქთმშენებლობისა და მსხვილი ინფრასტრუქტუ-

რული ობიექტების მშენებლობისათვის საჭირო 

საინჟინრო-გეოლოგიურ და ჰიდროგეოლოგიურ 

კვლევებზე. 

გეოლოგიური აგებულება. თბილისის ტერიტო-

რიის გეოლოგიური აგებულება, მისი მორფოლოგია 

და გეოდინამიკური თავისებურებები მეტად რთუ-

ლი და მრავალფეროვანია. ეს, პირველ ყოვლისა, 

განპირობებულია მისი გეოტექტონიკური სტრუქ-

ტურების გეოგრაფიული მდებარეობით, რეგიონში 

არსებული უკიდურესად რთული ტექტონიკური 

გარემოებებით (ტექტონიკური ზეწრები, შეცოცებე-

ბი, შესხლეტვები). შესაბამის პალეოგეომორფოლო-

გიურ პირობებში წარმოებულმა როგორც ადრეო-

როგენულ, ისე გვიანოროგენულ კომპლექსებში და 

შემდეგ პლიოცენ-პლეისტოცენის ნეოტექტონიკურ-

მა მოძრაობებმა განაპირობა უკიდურესად რთული 

გეოლოგიური გარემოს ფორმირება და გეოდინამი-

კური პროცესების განვითარება. 

თბილისის ტერიტორიის ფარგლებში სტრატიგ-

რაფიულად ყველაზე ძველია ქვედა ეოცენური (E21) 

ნალექები, ხოლო ყველაზე ახალგაზრდა – ჰოლო-

ცენური ასაკის ნალექები (გრაფიკი 1).  

 

 

რუკა 1. ქ. თბილისის გეოლოგიური რუკა 
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გრაფიკი 1 

 

ტექტონიკური აგებულება და სეისმური პირობე-

ბი. თბილისის რელიეფის რთული გეომორფო-

ლოგიური ბუნება განპირობებულია ტექტონიკური 

აგებულებით, ხოლო საკუთრივ მისი მორფოსტრუქ-

ტურული ელემენტების ასაკობრივი განლაგება, 

ნალექების დანაოჭების ხასიათი და მთლიანობაში 

უკიდურესად რთული და მრავალპალიტრიანი გეო-

ლოგიური გარემოს თავისებურების ჩამოყალიბება 

დაიწყო კავკასიონისა და ანტიკავკასიონის გეო-

სტრუქტურების ურთიერთსაპირისპირო მოძრაო-

ბით და მათ შეჯახებით მათ შორის არსებულ სა-

ქართველოს ბელტის მყარ სუბსტრატთან, რომელიც 

მიმდინარეობს გეოტექტონიკური მოძრაობის ევო-

ლუციური განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე, მათი 

აღმავლობის საერთო ფონზე. ამავე პერიოდს უნდა 

უკავშირდებოდეს სხვადასხვა მიმართულების ტექ-

ტონიკური შესხლეტა-შეცოცებები და რღვევები. 

ქ. თბილისის ტერიტორია, საქართველოს ტექ-

ტონიკური დარაიონების სქემის მიხედვით (ე. გამყ-

რელიძე - 2004 წ.), მოქცეულია სამხრეთ კავკასიო-

ნის მთათაშორისი სივრცის აღმოსავლური მოლა-

სური დაძირვის (მტკვრის მთათაშუა როფი) ზონის, 

ქართლის მოლასური ქვეზონის, მუხრან-ტირი-

ფონის ბლოკისა (ნაწილობრივ) და მცირე კავკა-

სიონის (ნაოჭა შეცოცებით) ზონის, სამხრეთ ქვე-

ზონის ასპინძა-თბილისის სექტორში, რომლისთ-

ვისაც დამახასიათებელია შედარებით სუსტად და-

ნაოჭებული განედური მიმართულების სტრუქტუ-

რები და თანდათანობითი დაძირვა აღმოსავლე-

თით, რაც განპირობებულია, ერთი მხრივ, საქართ-

ველოს ბელტისა და, მეორე მხრივ, ართვინ-ბოლ-

ნისის ბელტის მდებარეობით. 

როგორც, ცნობილია, რთული ტექტონიკური პი-

რობები მნიშვნელოვნად განაპირობებს ტერიტორიე-

ბის სეისმურობას, ხოლო მიწისძვრების ზეგავლენა 

უშუალოდ აირეკლება საშიში გეოლოგიური პროცე-

სების გააქტიურებაში და, შესაბამისად, ზეგავლენას 

ახდენს ცალკეული ინფრასტრუქტურული ობიექტე-

ბის მდგრადობაზე. საქართველოს ტერიტორიის 

სეისმური დარაიონების კორექტირებული სქემის 

მიხედვით, თბილისი მიეკუთვნება 8-ბალიანი სეის-

მური აქტივობის ზონას (საქართველოს ეკონომიკუ-

რი განვითარების მინისტრის ბრძანება № 1 -1/2284, 

2009 წლის 7 ოქტომბერი, ქ. თბილისი, სამშენებლო 

ნორმებისა და წესების ,,სეისმომედეგი მშენებლობა“ 

(პნ 01.01-09) დამტკიცების შესახებ). 
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გეომორფოლოგიური პირობები. თბილისის ტე-

რიტორია მორფოლოგიურად ღრმა ქვაბულია, თი-

თქმის ყოველი მხრიდან შემოსაზღვრულია დაბალი 

და საშუალო სიმაღლის მთებით. თუ ქვაბულის 

ფსკერის ნიშნული ზღ. დ-დან 380–600 მეტრის ფარგ-

ლებში ცვალებადობს, შემოსაზღვრული ქედების კა-

ლთები 1000–1500 მ-მდე აღწევს. თბილისის ტერი-

ტორიის სივრცეში გამოიყოფა შემდეგი მორფოლო-

გიური ერთეულები: მტკვრის მარჯვენა ნაპირის სა-

შუალო და დაბალმთიანი ტექტომორფული მთა-ხე-

ობათა რელიეფი; მდ. მტკვრის ხეობის აკუმულაციუ-

რი ძირი; დაბალი და საშუალომთიანი მთა-ხეობათა 

ინვერსიული მორფოსტრუქტურა; თბილისის ქვა-

ბულის მარცხენა ნაპირის დაბალმთიანი პალეო-

მტკვრით შექმნილი ტერასული რელიეფი. 

ჰიდროგეოლოგიური პირობები. ქ. თბილისის ჰი-

დროგეოლოგიური შესწავლა ძირითადად თერმუ-

ლი წყლების კვლევებთან, ქალაქის განაშენიანებასა 

და რეკონსტრუქციასთან არის დაკავშირებული, რის 

გამოც, უმეტეს შემთხვევაში, მიწისქვეშა წყლები 

შენობა-ნაგებობების მშენებლობის, მათი შემდგომი 

ექსპლუატაციის და მეწყრული პროცესების წარ-

მოქმნა-რეაქტივაციის ერთ-ერთ განმსაზღვრელ ფაქ-

ტორად განიხილება. ქ. თბილისში და მის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე, დაღმავალ ჭრილში, გამოიყოფა: მე-

ოთხეული ასაკის ნალექებში ფორმირებული მიწის-

ქვეშა წყლები; ზედა პლიოცენის ასაკისა და აღჩა-

გილის ნალექებთან დაკავშირებული წყლები; ოლი-

გოცენ-ქვედა მიოცენის ასაკის ნალექებთან დაკავ-

შირებული წყლები; ზედა ეოცენის ასაკის ნალექების 

ნაპრალოვანი ცივი წყლები; შუა ეოცენის ასაკის ნა-

ლექებში გახსნილი ნაპრალოვანი თერმული მიწის-

ქვეშა წყლები. 

გეოლოგიური საფრთხეების გამომწვევი მიზეზე-

ბი/მაპროვოცირებელი ფაქტორები. ქ. თბილისის 

ტერიტორიაზე გეოლოგიური პროცესების (მეწყერი, 

ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა და სხვა) წარმო-

ქმნა-გააქტიურებაზე მრავალი ფაქტორი მოქმედებს, 

რომლებიც იცვლება სივრცესა და დროში იმის მი-

ხედვით თუ როგორია მათი მთავარი მაპროვოცირე-

ბელი ფაქტორები – სტაბილური მდგომარეობიდან 

გამომყვანი აღმძვრელი აგენტები. ეს ფაქტორები ნა-

წილდება სამ ძირითად ჯგუფად: 

 მუდმივად მოქმედი – გეოლოგიური აგებუ-

ლება (ტექტონიკა, სტრატიგრაფია, ლითოლო-

გია) და მორფოლოგიური პირობები; 

 ნელა ცვალებადი – ტექტონიკური მოძრაობე-

ბი, კლიმატური და ჰიდროგეოლოგიური პი-

რობები, ასევე ნიადაგ-მცენარეულ საფართან 

დაკავშირებული ცვლილებები; 

 სწრაფად ცვალებადი – მეტეოროლოგიური, 

ჰიდროლოგიური, სეისმური, ადამიანის არას-

წორი საინჟინრო-სამეურნეო საქმიანობა, ქანე-

ბის სიმტკიცისა და დეფორმირების თვისებები. 

ქ. თბილისის ტერიტორიაზე გავრცელებული 

გეოლოგიური საფრთხეები. თბილისში განვითარე-

ბული ეგზოგეოდინამიკური პროცესებიდან განსა-

კუთრებულ ადგილს იკავებს მეწყრულ-გრავიტა-

ციული და ღვარცოფული პროცესები და მოვლე-

ნები, რომლებიც ყოველმხრივ შესწავლას და მართ-

ვითი ღონისძიებების შემუშავებას საჭიროებს. რაც 

შეეხება ქალაქის სივრცეში არსებულ სხვა სახის 

გეოდინამიკურ პროცესებს, როგორიც არის გამო-

ფიტვა-დენუდაცია, ფერდობული ჩამორეცხვა, მდი-

ნარეთა ნაპირების წარეცხვა, დახრამვა და სუფო-

ზიური მოვლენები, ისინი უშუალოდ მონაწილეობს 
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მეწყრულ-გრავიტაციული და ღვარცოფული მოვ-

ლენების ჩასახვა-გააქტიურებაში. თბილისის ტერი-

ტორიაზე დარეგისტრირებულია შემდეგი ჯგუფის 

მეწყრები: 

1. სანაპირო (ბაზისური) მეწყრები – მათ წარ-

მოქმნა-განვითარებისა და პროგნოზის განმსაზღვ-

რელი ფაქტორია მდინარეთა და წყალსაცავების 

ეროზიული პროცესებით ნაპირების წარეცხვა, მათი 

მორფოდინამიკა და ამგები ქანების ეროზიისადმი 

მდგრადობის კრიტიკული მახასიათებლები. იმის 

მიხედვით, თუ რა ადგილი და გეომორფოლოგიური 

მდებარეობა უკავია ნაპირების გეოლოგიური აგებუ-

ლების ჭრილში, ქანების ეროზიული მდგრადობის 

თვალსაზრისით, ეს დამოკიდებულია ნაპირამგები 

ქანების ეროზიული პროცესებისადმი მგრძნობელო-

ბის ხარისხზე. ეროზიული პროცესებით გამოწვეუ-

ლი მეწყრები მნიშვნელოვან საშიშროებას უქმნის 

მოსახლეობას და ინფასტრუქტურულ ობიექტებს. 

აღნიშნული პროცესები განვითარებულია მდ. 

გლდანისხევის, ვერეს, დიღმისწყლის, ხევძმარას, 

კრწანისისხევის, წავკისისწყლის (ლეღვთახევი) და 

სხვა ხეობებში.  

2. კლიმატოგენური (ანუ კონსისტენტური) მეწ-

ყრების წარმოქმნა-გააქტიურება დამოკიდებულია 

ატმოსფერული ნალექების რაოდენობრივი მაჩვენებ-

ლების შიგაწლიურ რეჟიმზე, გრუნტის წყლების 

არსებობასა და ტექნოგენური წყლების ჩაჟონვასთან 

დამეწყრისადმი მიდრეკილ ფერდობებში, რაც 

იწვევს დამეწყრისადმი მგრძნობიარე დანალექ ქა-

ნებში ლატენტურად (ფარულად) მიმდინარე „დატე-

ნიანების ეფექტით დამუხტვას“, მათ კონსისტენ-

ციურ ცვლილებებს და ძვრის წინაღობის დაქვეითე-

ბას კრიტიკულ ზღვრამდე. თბილისის ტერიტორია-

ზე კლიმატოგენური მეწყრები საყოველთაო და 

მასობრივი გავრცელებით ხასიათდება. 

3. ტექტოსეისმოგენური მეწყრული მოვლენები 

არსებითად განსხვავდება ამ სახეობის მოვლენების 

ყველა სხვა გენეტიკური ტიპებისგან. ახასიათებს 

აზონალური განვითარება და ლოკალიზდება სხვა-

დასხვა რანგის ტექტონიკური დისლოკაციების ზო-

ნაში, განსაკუთრებით ზონათშორისი აშლილობების 

სივრცეში. სეისმოგენური მეწყრულ-გრავიტაციული 

მოვლენების მრავალსახეობიდან განსაკუთრებით უნ-

და გამოიყოს ლოკალური სეისმოგენური რღვევების 

ეფექტი, როდესაც ძლიერი მიწისძვრის შედეგად ძი-

რითადი ქანებით აგებულ ფერდობებზე წარმოიქმნე-

ბა ახალი ნაპრალები, რომელთა გასწვრივ შემდგომში 

მიმდინარეობს სტრუქტურული ხასიათის მნიშვნე-

ლოვანი გადაადგილებები. აღნიშნული ტიპის მეწყ-

რული მოვლენების რაოდენობითი და სივრცითი გა-

ვრცელების თვალსაზრისით, უფრო მასშტაბურია 

თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზა მდ.მდ. 

ნამგალასხევისა და ხევძმარას წყალგამყოფი სერის 

სივრცეში და ასევე საქართველოს მაგისტრალური 

გაზსადენის სამგორ-ნავთლუღის მონაკვეთში, რო-

მელთა მორფოლოგიური ბუნება პირდაპირ პასუ-

ხობს მათი წარმოშობის გენეზისს. ამავე დროს, ვფიქ-

რობთ, რომ ამ ზონაში ზედა ეოცენისა და ოლიგოცე-

ნის ნალექებში გრავიტაციული ხასიათის ტექტოსეის-

მოგენური განვითარება დაიწყო რელიეფის ჩამოყა-

ლიბების საწყის ეტაპზევე და მათ განმეორებას ად-

გილი უნდა ჰქონოდა არაერთხელ (სურ. 1-2). 
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სურ. 1                                                                                               სურ. 2 

 

ამ ტიპის მეწყრების თვალსაჩინო მაგალითია 

2015 წლის 13–14 ივნისს წყნეთ-ბეთანიის საავტომო-

ბილო გზის მონაკვეთზე განვითარებული მასშტაბუ-

რი და დიდი მოცულობის მეწყერი, რომელიც ჩაი-

სახა ჩრდილო-დასავლური ექსპოზიციის 40–500-ანი 

დახრილობის ფერდობზე, დაწყებული მისი თხე-

მიდან და გავრცელებული სოფ. ახალდაბის მიდა-

მოებამდე (სურ. 3–6). 

 

      

სურ. 3                                                                                                        სურ. 4 

 

   

სურ. 5                                                                                                                               სურ. 6 
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მეწყერი გეგმაში ელიფსური ფორმისაა, მის მიმ-

დებარედ განლაგებული სხვადასხვა მასშტაბის მე-

წყრული გააქტიურებით. მისი სათავე განლაგებუ-

ლია თხემურ ნაწილში – 1415–1420 მ აბს. ნიშნულე-

ბის ფარგლებში, ხოლო ბაზისი – ახალდაბა–წყნე-

თის საავტომობილო გზის მიმდებარე ტერიტორია-

ზე 1250–1280 მ აბს. ნიშნულების ფარგლებში. მათ 

შორის სიმაღლეთა სხვაობა 150–180 მეტრია, სიგრძე 

– 1კმ, მეწყრული სხეულის საშუალო სიგანე – 350 მ, 

ფართობი – 32ჰა. მეწყრის ვიზუალური სიმძლავრე, 

გამომდინარე მოწყვეტილი შრეებიდან და გაშიშვ-

ლებებიდან, მის აღმოსავლეთ ფრთასთან 2–3 მეტრს 

შეადგენს, ხოლო დასავლეთ ფრთასთან 2–3 მეტრი-

დან 5–9 მეტრამდე მერყეობს. გამოკვეთილი მე-

წყრული საფეხურები არ ფიქსირდება, რადგან მეწ-

ყერი წარმოდგენილია კლდოვანი შრეების სარკი-

სებრი ტალღოვანი ზედაპირით, რომლებზეც აკუ-

მულირებულია ნამსხვრევი მასალა, რომელშიც შე-

იძლება გამოიყოს რამდენიმე საფეხურიანი დაგ-

როვება, განსაკუთრებით მეწყრული სხეულის ზე-

და ნაწილში, ნამსხვრევი მასალა სხვადასხვა ზომის 

კლდოვანი მონატეხებითა და ლოდებით (5–6 მეტ-

რიდან 10–12 მეტრამდე) – სურ. 7–8. 

 

      

 

სურ. 7                                                                                                                  სურ. 8 

 

მეწყერი მოძრაობის მექანიზმის მიხედვით სამ 

ნაწილად იყოფა: ზედა ნაწილი თხემიდან წყნეთ-

ბეთანიის საავტომობილო გზამდე ბლოკურ-სრია-

ლის ტიპისაა, შემდგომ სოფ. ახალდაბამდე გადა-

დის დენად-პლასტიკურში (სიგანე 70–100მ), რომე-

ლიც ბოლო ნაწილში, მდ. ვერემდე ტრანსფორმირ-

დება და ღვარცოფულ ხასიათს ატარებს (მდ. ჯოხა-

ნისხევი). მეწყრის განვითარების სრული სიგრძე 

თხემიდან მდ. ვერემდე (+624მ) 3.8კმ-ია. ღვარცო-

ფულმა ნაკადმა დროებით (1–2 წუთი) შეაგუბა მდ. 

ვერე, თუმცა კლასიკურ შეგუბებას და მის გარღვე-

ვას ადგილი არ ჰქონია და, შესაბამისად, მდ. ვერეს 

ხარჯი მნიშვნელოვნად არ გაზრდილა. შეერთების 

უბანზე ცალკეული ლოდების დიამეტრი 1.5–2.0 მ 

აღწევს (სურ. 9–10). 
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 სურ. 9                    სურ. 10 

       

მეწყრული პროცესი გეოლოგიურად განვითარე-

ბულია ზედა ეოცენის წყებაში, წარმოდგენილი სქე-

ლი და მასიური ქვიშაქვებით, თიხების შუაშრე-

ებით, ასევე კონგლომერატებით, რომლებიც გადა-

ფარულია 0.5–2.0 მეტრი სიმძლავრის (ზოგან მე-

ტიც) დელუვიური თიხნაროვანი დანალექებით და-

ფარული ტყის საფარით. 

ტექტოსეისმოგენური მეწყრებიდან განსაკუთ-

რებულ ყურადღებას იმსახურებს ბაგებ-წყნეთის მა-

ღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის დერეფნის 

სივრცეში არსებული გრანდიოზული მეწყერი. საქ-

მე გვაქვს უკიდურესად რთულ ტექტოსეისმოგენურ 

მეწყერთან, რომლის ფართობი 40ჰა-მდეა, ხოლო 

დეფორმაციის სიღრმე – 5 ათეულ მეტრამდე. რო-

გორც მორფოლოგიური პირობები გვიჩვენებს, ამ 

ტიპურ ტექტოსეისმოგენურ მეწყერს დროთა გან-

მავლობაში არაერთხელ მიუღია სტაბილური 

მდგომარეობა და დიდი ხნის განმავლობაში ყო-

ფილა ჰომეოსტატიზმის მდგომარეობაში, მაგრამ 

ბოლო პერიოდში ისევ მოსულა დინამიკაში. უდა-

ვოა მეწყრული სხეულის დინამიკაში მოყვანა გა-

ნაპირობა 1991 წლის რაჭა-იმერეთისა და 1992 წლის 

ფასანაურ-ბარისახოს ტრანზიტული ხასიათის ჰო-

რიზონტალური გავრცელების მაღალი ენერგიის 

მიწისძვრებმა, 2002 წლის თბილისის 7-ბალიანი 

ინტენსივობის მიწისძვრებმა და 2011 წლის კიკეთ-

თან ახლოს წარმოქმნილი 5 მაგნიტუდის სიძლიე-

რის მიწისძვრამ. ამრიგად, ამ მეწყრულ სხეულთან 

დაკავშირებით საქმე გვაქვს ბოლო პერიოდის გეო-

ლოგიური ეპოქის მიწისძვრების ზემოქმედებით 

წარმოქმნილ მეწყერთან. როგორც მეწყრული სხეუ-

ლის მორფოლოგიური საფეხურებით და მათთან 

დაკავშირებული ეგზოტექტონიკური აშლილობე-

ბით დგინდება, მას არაერთხელ განუცდია განახ-

ლება. მეწყრული სხეული მდებარეობს დაბალ-

მთიანი მამადავითის ქედის (775–870 მ აბს. სი-

მაღლის საზღვრებში) მდ. უკანახევის აუზში რამ-

დენიმე შენაკადით, რომელთაც ელიფსური პროფი-

ლის V-სებრი ეროზიული ჩაჭრები ახასიათებს. მდ. 

უკანახევს გამომუშავებული აქვს 100 მ-ზე მეტი 

სიღრმის ხეობა ტექტონიკურ რღვევაში.  

მდ. უკანახევის აუზი გეოლოგიურად გამომუ-

შავებულია ზედა ეოცენისა და ოლიგოცენის ტერი-

გენური ფლიშის თიხაფიქლების, არგილიტებისა და 

ქვიშაქვების წყებაში, რომელთა დახრილობა ჩრდი-

ლოეთურია – 15–450 ფარგლებში. ამ ნალექებზეა შე-
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ცოცებული მეწყრული სხეულის ქვემო წელში ეგზო-

ტექტონიკური პროცესებით „დანაოჭებული“ მეწყ-

რული სხეულის ზედა მონაკვეთი, რომელიც სუს-

ტად არის დატენიანებული და ბლოკური გადაად-

გილება ახასიათებს. თუმცა მეწყრის ენურ ნაწილში 

„დატენიანების ეფექტი“ მნიშვნელოვნად იზრდება 

და ამ მდინარის შუა ნაწილში, სადაც ის საგრძნობ-

ლად ვიწროვდება და გამომუშავებული აქვს ვიწრო 

ეროზიული ხეობა, მეწყრული სხეულის ენური ნაწი-

ლი თითქმის გადაკიდებულია მასში. არსებობს რეა-

ლური საშიშროება, რომ ატმოსფერული ნალექების 

დიდი ოდენობით მოსვლის შემთხვევაში შეიძლება 

კიდევ უფრო გაიზარდოს „დატენიანების ეფექტი“ 

და მეწყრის ენური ნაწილი მოვიდეს დენად-პლას-

ტიკურ დინამიკაში და ჩნდება რეალური პირობა 

იმისა, რომ ამ ნაკადებმა უშუალოდ ჩააღწიოს მდ. 

უკანახევის კალაპოტში, გადაკეტოს მდინარის ხეო-

ბის ის ნაწილი, რომლის გარღვევას უდავოდ მოჰყვე-

ბა მნიშვნელოვანი მოცულობის ღვარცოფის წარ-

მოქმნა უარყოფითი შედეგებით ქალაქის იმ ზონი-

სათვის, სადაც მდ. უკანახევი გაედინება. მით უმე-

ტეს, რომ ამ მდინარის ხეობის მარჯვენა ფერდიდან 

არც ისე მოშორებით, 2015 წლის ივნისის თვეში წარ-

მოიქმნა მნიშვნელოვანი მოცულობის კლდეზვავი, 

რომელიც ასევე გამოწვეული იყო თბილისის სივრ-

ცეში ბოლო პერიოდში წარმოქმნილი მიწისძვრებით 

(სურ. 11–12). 

 

             
სურ. 11                                                                                                             სურ. 12 

 

თბილისის ფარგლებში ასევე მრავალია ისტო-

რიული ტექტოსეისმოგენური მეწყრები - ახალდა-

ბის, ქვემო წყნეთის, ნორიოს, კოჯრის და მრავალი 

სხვა. მათ შორის, ქალაქის სივრცეში 2015 წელს მომხ-

დარი გეოლოგიური კატასტროფებიდან გამომდი-

ნარე, განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს მდ. ვერეს 

აუზში არსებული ახალდაბის მეწყრულ-გრავიტა-

ციული ბლოკი, რომელიც ბევრად ადრე წარმოიქმნა, 

ვიდრე მასზე მოსახლეობა დასახლდებოდა.  

2021 წლის 1 მარტს ვაშლიჯვარ-ლისის დამაკავ-

შირებელი საავტომობილო გზის მარჯვენა მხარეს 

არსებული ადგილობრივი წყალგამყოფი სერის 

ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, დროებით სტაბი-

ლიზაციის ფაზაში მყოფი ტექტოსეისმოგენური 

გენეზისის ძველმეწყრული (ისტორიული) ბლოკის 

არეალში განვითარდა მეორადი გენერაციის ბლო-

კურ-ცოცვითი ტიპის მეწყრული სხეული (ფართო-

ბი 1.57 ჰა) (სურ. 13–14). წყალგამყოფი სერის ჩრდი-
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ლო-აღმოსავლეთ ნაწილში დაფიქსირდა გადაად-

გილების სხვადასხვა ვექტორის მქონე ლოკალური 

სხეულების ფორმირების ტენდენცია და მთლიანი 

მეწყრული სხეული პირობითად შეიძლება 2 უბნად 

დაიყოს. 1-ლი მეწყრული უბანი გეგმაში სოლისებ-

რია, მისი სიგრძე ფერდობზე 164 მ-ია, რომლის ბა-

ზისი დაკავშირებულია 75–80o-მდე დახრილობის 

მქონე ნახევრად ნათხარი ფერდოს ზედაპირთან, 

ხოლო მე-2 მეწყრული უბანი განვითარებულია 

უსახელო ხევის მარჯვენა მხარეს, ჩრდილო-აღმო-

სავლეთ ექსპოზიციის მქონე სათავეში დამრეცად, 

ხოლო თხემისპირა ზონიდან მკვეთრი გარდატეხის 

შემდეგ – ძლიერ ციცაბოდ დახრილ წყალშემკრებ 

ფერდობზე. მეწყრული სხეული ფართობულად მო-

იცავს წყალგამყოფი სერის თხემისპირა ზოლს და 

ძლიერ ციცაბოდ დახრილი ლოკალური წყალ-

შემკრები ფერდობის კონტურს. მეწყრული პროცე-

სების შედეგად მეწყრული მასების ნაწილი გადაად-

გილდა საავტომობილო გზის (მ. მაჭავარიანის ქუჩა) 

ვაკისის ფარგლებში; დეფორმაცია განიცადა საავ-

ტომობილო გზის გასწვრივ არსებული მოქმედი 3 

წყალსადენის მილიდან ერთ-ერთმა (900 მმ-იანი 

დიამეტრის); მწყობრიდან გამოვიდა ინტერნეტის 

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ხაზი. საავტომობილო გზაზე 

შეიზღუდა ავტომობილების გადაადგილება. ვაშ-

ლიჯვარ-ლისის (მუხრან მაჭავარიანის ქუჩა) დამა-

კავშირებელი გზის მარჯვენა მხარეს, სამხრეთ-აღ-

მოსავლეთი მიმართულების მქონე წყალგამყოფი 

სერის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში მეწყრული 

მოვლენების ჩასახვა-გააქტიურება გამოწვეულია 

შემდეგი ბუნებრივ და ტექნოგენურ მიზეზ-ფაქ-

ტორთა ერთობლივი ზემოქმედებით, კერძოდ: სა-

მიზნე არეალის და მიმდებარე ტერიტორიების 

მორფოლოგიური თავისებურებები – შორეულ წარ-

სულში ფორმირებული უძველესი (ისტორიული) 

ტექტოსეისმოგენური გენეზისის მეწყრული ბლო-

კის არსებობა; სამიზნე არეალის და მიმდებარე ტე-

რიტორიების ამგები ქანების ნაპრალოვნების და 

გამოფიტვის მაღალი ხარისხის გამო, მათი ფიზი-

კურ-მექანიკური თვისებების დაქვეითება, ქანების 

დაშრევების სიბრტყეებისა და ფერდობის დახრი-

ლობის თანხვედრის პირობებში გრავიტაციული 

წონასწორობის დარღვევა და დაქვეითებული 

მდგრადობა მეწყრულ-ეროზიული პროცესების მი-

მართ; სამიზნე არეალის და მიმდებარე ტერიტო-

რიების ტექტონიკური პირობები – ამგები ქანების 

დისლოცირების მაღალი ხარისხი და სხვადასხვა 

რიგის და მიმართულების წყვეტითი (რღვევითი) 

აშლილობები; სამიზნე არეალის და მიმდებარე ტე-

რიტორიების ამგები ქანების მაღალი ნაპრალოვ-

ნების და გამოფიტვის ხარისხიდან გამომდინარე, 

გამოფიტვის ქერქის ზონაში სეზონურად ფორმი-

რებული მიწისქვეშა ნაპრალოვანი წყლების ზემოქ-

მედებით, ქანების შემადგენელი მინერალების ქი-

მიური გამოტუტვა; ბოლო ორი ათწლეულის გან-

მავლობაში თბილისის ტერიტორიაზე მომხდარი 

სხვადასხვა ინტენსივობის სეისმური ბიძგები (მი-

წისძვრები); ასევე სხვადასხვა პერიოდში ზემოთ 

აღნიშნული მეწყრული ბლოკის ფარგლებში გან-

ხორციელებული საინჟინრო საქმიანობით და სხვა 

ფაქტორებით. 2021 წელს მეწყრულად აქტიურ 

უბანზე ჩატარდა კომპლექსური დამცავი ღონისძიე-

ბები, რომლებმაც დიდი ალბათობით დადებითი 

როლი უნდა შეასრულოს მეწყრული სხეულის ამ 

უბნის სტაბილიზაციაში. 
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4. სუფოზიური მეწყრები, გენეზისური თვალ-

საზრისით, საკმაოდ სპეციფიკურია და კავკასიის 

რეგიონში მათ შესახებ ინფორმაცია სამეცნიერო 

ლიტერატურაში მეტად მწირია. ამ სახეობის მე-

წყრები წარმოიქმნება მეოთხეული, განსაკუთრე-

ბით ლიოსური და ლიოსისებრი ჯგუფის ნალე-

ქებში, რომელთაც განსხვავებული შედგენილობა, 

მდგომარეობა, დაბალი ფიზიკურ-მექანიკური თვი-

სებები და მაღალი წყალგამტარობა ახასიათებს. სუ-

ფოზიური მეწყრები წარმოიქმნება დაბალი დახრი-

ლობის ფერდობებზე, გეოლოგიური სხეულის დე-

ფორმირებადი ჰორიზონტის ზონაში, ლიოსისებრი 

თიხოვანი ქანების სტრუქტურის ჰიდროდინამიკუ-

რი დაშლით და მიწისქვეშა წყლებით მინერალური 

მასის გამოტანის გზით, რასაც, უმეტეს შემთხვე-

ვაში, თან სდევს თაღის ჩამოშლა ან ზედაპირის 

ჯდენა და მეწყრული მასის სახით გადაადგილება. 

პროცესის განვითარების შემდგომ ციკლში სუფო-

ზიური მოვლენები, უმეტეს შემთხვევაში, განიც-

დის დინამიკურ განვითარებას, მხოლოდ რეგრესუ-

ლად. კონკრეტულად თბილისის ტერიტორიაზე 

სუფოზიური პროცესები და მათთან დაკავშირე-

ბული მეწყრული მოვლენები და ჩაქცევები გვხვდე-

ბა მდ.მტკვრის ქვაბულის ორივე მხარეს, მაღალი 

ტერასების საზღვრებში, თუმცა არამასშტაბურად. 

5. ტექნოანთროპოგენური მეწყრული მოვლენები. 

მაღალი ურბანიზაციის დასახლების სივრცეში, ბუ-

ნებრივად მიმდინარე ეგზოგეოდინამიკური პრო-

ცესების წარმოქმნის გვერდით, განსაკუთრებით მეწ-

ყრული მოვლენების სახით, ერთ-ერთ წამყვან ად-

გილს იკავებს ტექნოანთროპოგენური ზემოქმედე-

ბის ენერგეტიკული პოტენციალი. ამ მხრივ თბილი-

სის ტერიტორია, დიდი ქალაქების რიგში, დაძაბუ-

ლი რეგიონია, სადაც, კლიმატოგენურ-კონსისტენ-

ტური მეწყრული პროცესების გვერდით, ერთ-ერთი 

წამყვანი ფაქტორის ფუნქციას ასრულებს მეწყრების 

და, საერთოდ, მეწყრულ-გრავიტაციული პროცესე-

ბის წარმოქმნა-გააქტიურებაში; ტექნოგენური ფაქ-
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ტორი სულ ცოტა 50–60%-ია. აღნიშნული ტიპის მა-

გალითია შეშელიძის ქუჩის მიმდებარედ განვითა-

რებული მეწყერი, რომელიც მდებარეობს ძეძვ-მახა-

თას ამაღლების ჩრდილო-დასავლური დაბოლოების 

– მდ. ხევძმარას შენაკად ხევებს შორის არსებულ 

წყალგამყოფზე, მდ. მტკვრის III ტერასის საფეხურის 

ძირში. მეწყრის წარმოქმნაში გლდანისკენ მიმავალი 

ტრამვაის ხაზის გაყვანისას გადამწყვეტი გახდა ფერ-

დობის ძირის ჩამოჭრა, რასაც მოჰყვა გრავიტაციული 

ენერგიით დამუხტული გეოლოგიური სხეულის 

კრიტიკულ დაძაბულობამდე გაზრდა და ჰომეოს-

ტატიზმის მდგომარეობიდან ფერდობის გამოყვანა. 

დროთა განმავლობაში მეწყრული პროცესი პერიო-

დულად აქტიურდებოდა და თანდათანობით განიც-

დიდა რეგრესულ განვითარებას. გასული საუკუნის 

80-იანი წლების დასაწყისში ამ ფერდობის თხემურ 

ნაწილში აიგო სამი 16-სართულიანი საცხოვრებელი 

სახლი. 5ა სახლის მშენებლობის დამთავრებიდან რა-

ღაც დროში აღმოჩნდა, რომ ამ სახლის სარდაფი 

გრუნტის წყლებით იტბორებოდა. გასული საუკუ-

ნის 1980-იანი წლის ბოლოს დაიწყო გაძლიერებული 

ინფილტრაცია ფერდობულ ნალექებში, რასაც მოჰყ-

ვა ისედაც დინამიკაში მყოფი ფერდობის „დატენია-

ნების ეფექტის“ კრიტიკულ დონემდე მატება, მეწყ-

რული პროცესების სწრაფი ზრდა, რის შედეგადაც 

1992 წლისათვის წარმოიშვა ახალი მეწყრული სხეუ-

ლი, რომელიც საცხოვრებელ სახლს მიუახლოვდა 17 

მეტრზე, რამაც აშკარა საფრთხე შეუქმნა 5ა მაღლივ 

კორპუსს. ამასთან დაკავშირებით, განხორციელდა 

მეწყრული პროცესის შემაჩერებელი ღონისძიებები 

(კონტრბანკეტი, მიწისქვეშა წყლების რეგულირება, 

ხიმინჯოვანი კონსტრუქციები). მიუხედავად ამისა, 

ფერდობზე მეწყრული პროცესის აქტივობა თითქმის 

არ შეჩერებულა. უფრო მეტიც, აღინიშნება ფერ-

დობის გაწყლოვანების რეალური ზრდა და „დატე-

ნიანების ეფექტის“ მკვეთრი მატება. სავარაუდოდ, 

ბუნებრივთან ერთად, წყლების ხელოვნურ დანა-

კარგებთან უნდა გვქონდეს საქმე.  

მეწყრული პროცესებით დაძაბულ მდგომარეობა-

შია ფერდობის ამგები დელუვიურ-პროლუვიური 

და ალუვიური ნალექები და მათი სუბსტრატის ძლი-

ერ გამოფიტული შრეებრივი სუბარგილიტები, რო-

მელთა დახრის კუთხე 40–450 შეადგენს, დაქანებუ-

ლია ჩრდილო-აღმოსავლეთით 70–800 აზიმუტით. 

მთლიანობაში მეწყრული პროცესების დაძაბულო-

ბაშია ფერდობის ამგები ქანები, სავარაუდოდ 40 მ 

სიღრმემდე. მეწყრული ფერდობი ფრონტალური ხა-

სიათისაა, მისი საერთო ფართობი დაახლოებით 8 ჰა 

შეადგენს. ამ ეტაპზე გეოდინამიკურად უკიდურე-

სად დაძაბულ მდგომარეობაშია დაახლოებით 7 ჰა 

ფართობი. მისი ქვედა ნაწილი ცოცვით-პლასტიკუ-

რია, ხოლო ზედა – ბლოკურ-საფეხურებრივი, რო-

მელზედაც აშკარად გამოხატულია 3–4 მ სიმაღლის 4 

საფეხური. მისი მოწყვეტის სკარპის სიმაღლე 5 მ-

მდეა. მეწყრის ენური ბაზისია საავტომობილო გზა, 

რომელიც გადის მდ. მტკვრის II ტერასის თავში და 

ზოგ უბანზე წარმოქმნის მეწყრულ ამოწნეხებს. მე-

წყრის ცოცვითი სიბრტყე 11 მ სიღრმეზეა და თით-

ქმის ამავე დონეზეა (9,30 მ) გრუნტის წყლები. 
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2016 წლიდან დღემდე წარმოებული, მეწყრული 

პროცესების დინამიკაზე ინსტრუმენტული დაკვირ-

ვებით, მეწყრული სხეულის საერთო ჰორიზონტა-

ლურმა გადაადგილებამ 8,9 მ შეადგინა, ხოლო მის 

შუა ნაწილში გეგმით სიმაღლითი გადაადგილების 

ამპლიტუდამ – 5–6 მ (სურ. 13–14). ბოლო წლებში 

მეწყრული სხეულის ყველაზე აქტიურ უბანზე ჩა-

ტარდა კომპლექსური დამცავი ღონისძიებები, რომ-

ლებმაც დიდი ალბათობით დადებითი როლი უნდა 

შეასრულოს მეწყრული სხეულის ამ უბნის სტა-

ბილიზაციაში. 

 

          
სურ. 15                                                                                                  სურ. 16 

 

თბილისის ტერიტორიაზე ტექნოანთროპოგე-

ნური მეწყრის კლასიკური მაგალითია ასევე გლდა-

ნის რაიონში ლიბანის ქუჩის 6-ის მიმდებარედ გა-

სული საუკუნის 1980-იან წლებში წარმოქმნილი 

მეწყერი, რომელმაც მწყობრიდან გამოიყვანა 9-სარ-

თულიანი საცხოვრებელი სახლი და დიდი საშიშ-

როება შეუქმნა სკოლის შენობას. „ლიბანის“ მეწყერი 

განვითარებულია მდ. მტკვრის მესამე ტერასის სი-

ვრცეში და ნაწილობრივ მოცულია მეოთხე ტერასის 

საფეხური. მეწყერი განვითარებულია ქვედა მიო-

ცენის თხელშრეებრივ არაკარბონატულ დაფიქლე-

ბულ ფიქლებში და კვარც-არკოზული ქვიშაქვების 

წყებებში, რომელიც ზემოდან დაფარულია მეოთ-

ხეულის ალუვიურ-დელუვიური ნაფენებით. 

საგულისხმოა, რომ აღნიშნულმა რელიეფმა ტე-

რასის მორფოლოგიური განვითარების ციკლის 

დამთავრების შემდეგ ჰომეოსტატიზმის დამყარე-

ბული წონასწორობის მდგომარეობა მიიღო, რომ-

ლის ზედაპირის გარდაქმნაში დომინირებდა არა 

გრავიტაციული, არამედ ფართობული ეროზია-დე-

ნუდაციის პროცესები. ამიტომ, ამ ტერიტორიის არ-

სებული ჰომეოსტატიზმის მდგომარეობიდან გა-

მოყვანა და მეწყრული პროცესების წარმოქმნა შეეძ-

ლო მხოლოდ ანთროპოტექნოგენური ფაქტორების 

ზემოქმედების არამართებულ წარმართვას – მაღა-

ლი სენსიტიურობისა და რეცეპტორული თვისებე-

ბის მქონე ქანების გაწყლოვანება, „დატენიანების 

ეფექტის“ ენერგეტიკული პოტენციალის ძვრის წი-

ნაღობის კრიტიკულ დონემდე გაზრდა და სამშე-
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ნებლო მოედნის ორგანიზების მიზნით ფერდობის 

ამგები ქანების ძირის არამართლზომიერი ჩამოჭრა. 

დღეისათვის მეწყრული მოვლენებით მოცული 

რელიეფის მორფოლოგია ძლიერ სახეცვლილია. 

მეწყრული სხეულის კონტურის ცალკეულ უბნებში 

ზედაპირის დახრილობა 10-დან 450 საზღვრებში 

იცვლება, მეწყრული პროცესებით მკვეთრად იკვე-

თება  სხვადასხვა დროს წარმოქმნილი 3–5 მ სიმაღ-

ლის საფეხურები და მათ მიერ შექმნილი დეპრე-

სიული ჩადაბლებები გრუნტის წყლების განტ-

ვირთვის უბნებში ჭანჭრობისა და დაჭაობებული 

ადგილების დატბორვით. მეწყრული სხეულის ქვე-

და ზონაში ასევე ფიქსირდება 3–5მ და მეტი სიმაღ-

ლის ამოწნეხის ზვინულები (სურ. 17–18). 

 

           
სურ. 17                                                                                                                     სურ. 18 

 

კლდეზვავ-ქვათაცვენები - თბილისის ტერი-

ტორიის სივრცეში მეწყრული პროცესების გვერ-

დით, სადაც მათი წარმოშობის მექანიზმში მთავარ 

როლს ასრულებს დეფორმირებადი ფერდობების 

„დატენიანების ეფექტით“ გამოწვეული ძვრის წინა-

ღობის პარამეტრების დაწევა იმ კრიტიკულ დონემ-

დე, რომლის დროსაც გეოლოგიურ მასივში არსე-

ბული გრავიტაციული ენერგია უბანს გამოიყვანს 

ჰომეოსტატიზმის მდგომარეობიდან და გადავა შე-

საბამისი მოვლენის წარმოქმნაში; ცალკე განხილვის 

საგანია გეოლოგიურ მასივში საკუთრივ გრავიტა-

ციული ენერგიით გამოწვეული ქვათაცვენა და 

კლდეზვავები, რომლებიც წარმოიქმნება როგორც 

ბუნებრივად ადამიანის ჩარევის გარეშე, ისე ტექნო-

გენური ზემოქმედებით გეოლოგიურ მასივზე. გრა-

ვიტაციული ქვათაცვენა და კლდეზვავები დამახა-

სიათებელია გეოლოგიური მასივებისათვის, რომ-

ლებიც აგებულია კლდოვანი და ნახევრად კლდო-

ვანი ქანებით და რელიეფის მაღალი ენერგეტიკუ-

ლი პოტენციალით (200- ზე მეტი დახრილობით). 

აღნიშნული პროცესების კარგი მაგალითია 2019 

წლის 2 მაისს ვაკე-საბურთალოს დამაკავშირებელ 

საავტომობილო გზაზე, თამარაშვილის ქუჩაზე, დი-

დი მოცულობის გრავიტაციული კლდეზვავის ჩა-

მოზვავება, რითაც საფრთხე შეექმნა ავტოტრანს-

პორტის მოძრაობას. კლდეზვავის წარმოქმნა უკავ-

შირდება გასული საუკუნის 1960-იან წლებში მდ. 

ვერესა და დელისის დეპრესიის წყალგამყოფი 

კუესტური ხასიათის მონოკლინური სერის ხელოვ-

ნურად გაჭრას, შედეგად გეოლოგიურ მასივში 

დაირღვა დამყარებული მდგრადობა და მასში დაგ-

როვილმა ენერგიამ დაიწყო გამოთავისუფლება და 
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გრავიტაციული ენერგიის ამოქმედება, რასაც პე-

რიოდულად თან სდევდა კლდეზვავების წარმოქმ-

ნა, რომელსაც დროის ამ პერიოდში არაერთხელ 

ჰქონია ადგილი (სურ. 19). ქვათაცვენის პროცესი 

პერიოდულად ემუქრება ჭაბუა ამირეჯიბის გზა-

ტკეცილს (სურ. 20). 

 

               

 

სურ. 19                                                                                                             სურ. 20 

 

ღვარცოფები - თბილისში სტიქიური გეოლო-

გიური პროცესებით გამოწვეული საშიშროების 

რისკით, განმეორებადობით, მიყენებული ზიანით 

და 90%-მდე ადამიანთა მსხვერპლით განსაკუთრე-

ბულ ადგილს იკავებს ღვარცოფული პროცესები. 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ თუ მე-20 საუკუ-

ნის 1960-იან წლებამდე, ღვარცოფულ მოვლენებ-

თან დაკავშირებით, ღვარცოფ-ტრანსფორმირებად 

წყალსადინრებად ითვლებოდა 10-მდე მდინარე 

მუდმივი წყალსადინარით და 50-მდე დროებით 

მოქმედი ხევი, დღეს, ქალაქის ტერიტორიის გაზრ-

და-გაფართოებიდან გამომდინარე, მათმა რიცხვმა 

საგრძნობლად მოიმატა და, შესაბამისად, გაიზარდა 

საშიშროების რისკიც. 

ღვარცოფული პროცესების განსაკუთრებული 

გააქტიურებით ხასიათდება მდ. ვერე, წავკისის-

წყალი, კრწანისისხევი, დიღმისწყალი, ხევძმარა, 

გლდანისხევი. ამის ნათელი მაგალითია უკანასკ-

ნელ წლებში მომხდარი კატასტროფები.  

მდ. ვერეს აუზში ძლიერი ენერგიის ღვარცოფებს 

კატასტროფული შედეგებით ადგილი ჰქონდა 2015 

წლის 13–14 ივნისს, რომლის დროსაც დაიღუპა 23 

ადამიანი, მნიშვნელოვნად დაზიანდა და დაინგრა 

საცხოვრებელი სახლები და 200-ზე მეტ ადამიანს 

მოუწია საცხოვრებელი სახლების მიტოვება, აუ-

ნაზღაურებელი ზიანი მიაყენა ქალაქის ცენტრში 

არსებულ ზოოპარკს, დაიღუპა ცხოველების მნიშვ-

ნელოვანი ნაწილი, დაზიანდა და მწყობრიდან გა-

მოვიდა მრავალი ინფრასტრუქტურული ობიექტი 

და საერთო ზარალმა 100 მლნ ლარს გადააჭარბა. 

მდ. ვერეს აუზში დატრიალებული ტრაგედიის მი-

ზეზი იყო ერთდროულად წარმოქმნილი ბუნებ-

რივი ფაქტორების თანხვედრა, როდესაც დიდი მო-

ცულობის მეწყრული მასა, წახვეტილ ხე-მცენარე-

ებთან ერთად, მოექცა მთავარი მდინარის წყალ-

სადინარის ერთიან სივრცეში და მივიღეთ მძლავრი 
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ღვარცოფული ნაკადი, სადაც ერთმანეთში არეულ-

მა მაღალი სიმძლავრის ქვატალახოვანმა ნაკადებმა, 

ხე-მცენარეებთან ერთად, დიდი სიჩქარით დაიწყო 

მოძრაობა ქალაქის მიმართულებით. იქ, სადაც მდი-

ნარის კალაპოტი მოქცეულია გვირაბებში, ხე-მცენა-

რეებით დატვირთულმა ნაკადებმა ჩახერგა ისინი. 

დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, ღვარცოფულ ნა-

კადებში რომ არ ყოფილიყო დიდი რაოდენობის ხე-

ტყე, ასეთი მასშტაბის ტრაგიკულ შედეგთან არ გვე-

ქნებოდა საქმე (სურ. 21–22). 

 

            
სურ. 21                                                                                                             სურ. 22 

 

2010 წლის 25 ივნისს მდ. გლდანულას აუზში 

ადგილი ჰქონდა ექსტრემალური ხასიათის ღვარ-

ცოფების ფორმირებას, რასაც ხელი შეუწყო იმ დღეს 

მოსულმა 47,3 მმ წვიმამ (თიანეთის მეტეოსადგუ-

რის მონაცემები) და თვის განმავლობაში მოსულმა 

100 მმ-ზე მეტმა ნალექებმა, რომლებმაც მის შენაკა-

დებში (ტუროსხევი, უსახელოხევი და მშრალი ხე-

ვი) გაააქტიურა მეწყრული მოვლენები და გადაკეტა 

ხევების ვიწრო კალაპოტები. შემდეგში მთავარ 

წყალსადინარში ტრანსფორმირებულ ღვარცოფებს 

შეუერთდა მის შენაკადებში მეწყრებით დაგუბებუ-

ლი წყლები და ერთიანი გაძლიერებული ენერგიით 

მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა ინფრასტრუქტურას 

და მოსახლეობას, დაანგრია თბილისის შემოვლი-

თი საავტომობილო გზის დამაკავშირებელი ხიდის 

(ესტაკადის) ნაწილი, ძირი გამოურეცხა და ავა-

რიულად დააზიანა თბილის-თიანეთის დამაკავში-

რებელი საავტომობილო ხიდი, შედეგად 2 ადამია-

ნი დაიღუპა (სურ. 23). 

2012 წლის 12 მაისს 2–3 საათის განმავლობაში 

მოსულმა 100 მმ წვიმებმა მშრალ ხევში გამოიწვია 

ღვარცოფები და მეწყრული პროცესების გააქტიუ-

რება. კრწანისისხევში ერთ ნაკადად წამოსულმა 

ღვარცოფმა განსაკუთრებული ზიანი მიაყენა გორ-

გასლის სახელობის მოედნის მცხოვრებლებს, მათ 

ინფრასტრუქტურას, დაინგრა სახლები და 5 ადა-

მიანი იმსხვერპლა. მდ. კრწანისისხევში ასეთი მასშ-

ტაბური კატასტროფა, გარდა დიდი ატმოსფერული 

ნალექებისა, განაპირობა მისი ვიწრო კალაპოტის 

ამოვსებამ ღვარცოფული ნატანით და ადგილობრი-

ვი მოსახლეობის მიერ ხევში საყოფაცხოვრებო ნარ-

ჩენების ჩაყრამ, ასევე გორგასლის მოედნის სივრცე-

ში მდ. მტკვრის კალაპოტამდე გვირაბში მოთავსე-

ბამ, რომელმაც დროულად ვერ გაატარა ღვარცო-

ფული ნაკადი (სურ. 24). 
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სურ. 23                                                                                                                      სურ. 24 

 

თბილისის მშრალ ხევებში სხვადასხვა სიძლიე-

რის წვიმის შედეგად მრავალჯერ ჰქონდა ადგილი 

ღვარცოფულ პროცესებს, რომლის შედეგად ქვა-

ტალახიან ნაკადებს მრავალჯერ მიუსილავს ქალა-

ქის ქვაბულის დაბალ ნიშნულებზე მდებარე ქუჩები 

და საცხოვრებელი სახლების სარდაფებიც ამოუვ-

სია. ყოველ ასეთ შემთხვევას, ეკონომიკური ზარა-

ლის გარდა, თან სდევდა ქალაქის სატრანსპორტო 

მოძრაობის შეფერხება. 

  

დასკვნა 

განსახორციელებელი საადაპტაციო ღონისძიე-

ბები: 

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები. მეწყერსა-

წინააღმდეგო ღონისძიებები არის პასიური (პროფი-

ლაქტიკური) და აქტიური (კაპიტალური). 

 პასიური: 1) აკრძალვითი ფერდობების ჩა-

მოჭრა, ნაგებობების მშენებლობა, მიწების სა-

სოფლო-სამეურნეო დამუშავება, მცენარეუ-

ლი საფარის განადგურება, მორწყვა, სამთო 

სამუშაოები და სხვა; 2) მარეგულირებელი – 

სამეურნეო საქმიანობის შემცირება, სხვადა-

სხვა რეკომენდაცია. 

 აქტიურ ღონისძიებებს განეკუთვნება სპეცია-

ლური ნაგებობების მოწყობა – ფერდობსამაგ-

რი კედლები, ნაკადების მიმართულების შემ-

ცვლელები, ფერდობამგები ქანების ფიზიკურ 

მდგომარეობაზე ზემოქმედება და სხვა. 

პრევენციული ღონისძიებების დანიშნულებაა, 

ფერდობებზე მეწყრული პროცესების ფორმირე-

ბამდე, მეწყრული პროცესების გააქტიურების საწი-

ნააღმდეგო ისეთი ღონისძიებების გატარება, რო-

მელიც გაზრდის ფერდობის მდგრადობას. 

მეწყრული ფერდობების მდგრადობის გაზრდის 

საინჟინრო მეთოდებია (ღონისძიებები): რელიეფის 

ენერგიის შემცირება (შეცვლა), ფერდობებზე ამძრა-

ვი ძალების შემცირების მიზნით (ციცაბო საფეხუ-

რების მოჭრა-მოსწორება, ფერდობის დატერასება, 

გრუნტის კონტრბანკეტების მოწყობა და სხვა) ქანე-

ბის არამდგრადი მასივების და ერთეული ლოდე-

ბის მოხსნა (ზოგჯერ სუსტი გრუნტის მდგრადით 

შეცვლა); სხვადასხვა შემაკავებელი ნაგებობის და 
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კონსტრუქციის გამოყენება (საყრდენი კედლები, 

კონტრფორსები, შემაკავებელი ხიმინჯები და სვე-

ტები, ანკერები, დაანკერებული ფილები, გამამაგ-

რებელი ფილები); ფერდოს მასივის გაწყლოვანების 

შემცირება (სხვადასხვა ტიპის დრენაჟის მოწყობა 

როგორც ზედაპირული, ისე მიწისქვეშა, აგროსატ-

ყეო მელიორაცია და სხვა); კლდეზვავ-ქვეთაცვენის 

ტიპის მეწყრებისთვის – ფერდობების პერიოდული 

გაწმენდა ცალკეული ლოდებისგან, დამცავი ბადე-

ების და ზღუდეების მოწყობა, მაღალი წნევით ქვა-

თაცვენის უბნების ჩამორეცხვა, შესაბამისი საგზაო 

ნიშნების გამოყენება, საშიშროების შემცველი უბნე-

ბის მონიტორინგი. 

საინჟინრო მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებე-

ბის სახეობები უნდა შეირჩეს ფერდობის მდგრადო-

ბის გაანგარიშების საფუძველზე ანუ მეწყრული და-

წნევის ზემოქმედებაზე, რომელიც საქართველოში 

მოქმედ სტანდარტებს უნდა ეყრდნობოდეს. 

ღვარცოფსაწინააღმდეგო ღონისძიებები - ღვარ-

ცოფული ნაკადების შესარბილებლად – რკინაბე-

ტონისა და ქვის წყობის დამბები და ზღურბლები; 

ღვარცოფული ნაკადების გასატარებლად – ღვარ-

ცოფგამტარები, არხები, ხიდები, მიმმართველები, 
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Abstract. Geological description of the capital of Georgia, Tbilisi, includes the history of its study, geological 

conditions, all statistical levels in the area and lithological composition with relevant graphic material. The tectonic, 
seismic, morphological and hydrogeological conditions of the study area are also presented. The main triggers/causes 
of geological hazards are presented in a separate subsection. The types of geological hazards (landslides, mudflows, 
rockfalls) spread within the territory of the capital are described in detail. The focus is on recent natural disasters 
that disrupted the normal rhythm of urban life, threatened the safe movement of traffic, deformed and destroyed 
many homes and infrastructure, and most regrettably caused loss of life. In the final chapter of the article, 
recommendations for protective measures are offered for each threat. Resume:  
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Аннотация. Геологическое описание столицы Грузии г. Тбилиси включает в себя историю ее изучения, 

геологические условия, все статистические уровни в районе и литологический состав с соответствующим 
графическим материалом. Также представлены тектонические, сейсмические, морфологические и гидро-
геологические условия изучаемой территории. Основные провоцирующие факторы/причины геологических 
опасностей представлены в отдельном подразделе. Подробно описаны виды геологических угроз (оползни, 
сели, камнепады), распространённых на территории столицы. Основное внимание уделяется недавним сти-
хийным бедствиям, нарушившим нормальный ритм городской жизни, поставившим под угрозу безопасное 
движение транспорта, деформировавшим и разрушившим многие дома и объекты инфраструктуры и самым 
прискорбным образом, повлекшим человеческие жертвы. Для каждой угрозы предлагаются рекомендации по 
защитным мерам.  

 

Ключевые слова: геология; опасность; оползень; сель; стихийное бедствие; Тбилиси. 
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ველყოფის სტრატეგიული მნიშვნელობით, მაღალი 

კაპიტალტევადობის, დიდი მოცულობის ინვესტი-

ციების განხორციელების აუცილებლობის, ფინანსე-

ბის მაღალი ბრუნვადობისა და სირთულის გათვა-

ლისწინებით, ფინანსური მდგრადობის ღრმა მეცნი-

ერული კვლევის შედეგების საფუძველზე შეფასება 

და საშუალოვადიან პერიოდში მისი ცვალებადობის 

პროგნოზირება, შესაბამისად სამომავლოდ მოსა-

ლოდნელი პრობლემების დადგენა, მისი გადაწყვე-

ტის გზების დასახვა განსაკუთრებულ აქტუალუ-

რობას იძენს.  

  

ძირითადი ნაწილი 

ეკონომიკის თეორიასა და პრაქტიკაში არსებობს 

საწარმოების ფინანსური მდგრადობის შეფასების 

მეთოდური რეკომენდაციების დიდი რაოდენობა, 

[5, 6] რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავდება მაჩ-

ვენებლების სხვადასხვა სისტემით და გაანგარიშე-

ბის ხერხებით. ამ მეთოდების არსებითი ნაკლოვა-

ნებებია პრობლემის შეფასებისადმი ერთიანი მიდ-

გომის, საკმარისი ობიექტური ბაზის, მაჩვენებლე-

ბის და სისტემის ფორმირების დასაბუთებული 

პრინციპების არარსებობა. მაშასადამე, იქმნება იმის 

აუცილებლობა, რომ ნებისმიერი საწარმოს ფინან-

სური მდგომარეობა შეფასდეს კომპლექსური მიდ-

გომის საფუძველზე, რისთვისაც ერთდროულად და 

შეთანხმებულად უნდა იყოს შესწავლილი საწარმოს 

ფინანსური საქმიანობის მრავალი ასპექტი და მეც-

ნიერული ანალიზის შედეგად დადგინდეს მდგრა-

დობაზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორები. შესაბამი-

სად, ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, შემუშავ-

დეს ფინანსური მდგრადობის შეფასების ისეთი 

ეკონომეტრიკული მოდელი, რომელშიც სრულყო-

ფილად იქნება ასახული საწარმოში შექმნილი ფი-

ნანსური მდგომარეობა და შესაძლებელია ყველაზე 

ეფექტიანი ფინანსური სტრატეგიის შემუშავება. ეს 

მიდგომა საშუალებას იძლევა განისაზღვროს ფი-

ნანსური მდგრადობის დინამიკის განზოგადებუ-

ლი მაჩვენებელი და საწარმოში ფინანსური რისკის 

წარმოქმნის საშიშროების ხარისხი. 
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მსხვილი ელექტროენერგეტიკული კომპანიების 

ეკონომიკური საქმიანობის ანალიზის და მსოფ-

ლიოში აპრობირებული ფინანსური მდგრადობის 

შეფასების მეთოდების[6] სიღრმისეული შესწავლის 

შედეგად მივედით იმ დასკვნამდე, რომ მითითე-

ბული კომპანიების ფინანსური მდგრადობის შეფა-

სება მოხდეს კომპლექსურად, რომელშიც ასახული 

იქნება მასზე მოქმედი ისეთი ფაქტორები, როგორი-

ცაა ფულადი ნაკადების შემოდინება-გადინების 

სალდო, გადახდისუნარიანობის, მდგრადი განვი-

თარების, საერთო და მყისი ლიკვიდურობის კოე-

ფიციენტები, აქტივების, საინვესტიციო კაპიტალის, 

გაყიდვების რენტაბელობა და სხვა. აღნიშნული 

ფაქტორების გათვალისწინებით უნდა შემუშავდეს 

საწარმოს ფინანსური მდგრადობის შეფასების ოპ-

ტიმალური ეკონომეტრიკული მოდელი და მისი 

პროგნოზული აპრობაცია კონკრეტული კომპანიე-

ბის მაგალითზე. 

ფინანსური მდგრადობის შეფასების არსებული 

პრაქტიკის [4, 8] მეცნიერულად შესწავლის და სა-

ქართველოში მოქმედი კომპანიების ფინანსური 

საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ფი-

ნანსური მდგრადობის შეფასების ოპტიმალურობის 

კრიტერიუმი შეიძლება ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

სახით: წარმოების პროცესში ფულადი ნაკადების 

დადებით სალდოსთან ერთად მუდმივად უნდა 

იყოს შენარჩუნებული გადახდისუნარიანობის, სა-

ერთო და მყისი ლიკვიდურობის, მდგრადი განვი-

თარების კოეფიციენტები, აქტივების, საინვესტი-

ციო კაპიტალის გაყიდვების რენტაბელობის მაჩვე-

ნებლები მსოფლიოში დადგენილი ნორმების [4] 

ფარგლებში. 

ამ კრიტერიუმის საფუძველზე მსხვილი ელექ-

ტროენერგეტიუკული კომპანიის ფინანსური მდგრა-

დობის შეფასების ოპტიმალური ეკონომეტრიკული 

მოდელი და ანგარიშის ალგორითმი მიიღებს სახეს: 

 

ფულადი ნაკადების სალდო   ƒ(𝑡) =  ∑ [𝜑(𝑡)  შემ - 𝜑(𝑡)  გად] ≥0 → max 

გადახდისუნარიანობის კოეფიციენტი   Ki გად = ZC і / OA і ≤0.3  

მდგრადი განვითარების კოეფიციენტი   Ki მდგრად= (ЧП-Д) /АК≥ 0.8  

აქტივების რენტაბელობა  Kაქტ.რენტ.=(ЧП+П)×(1-HP) / OA >0  

საინვესტიციო კაპიტალის რენტაბელობა  Kსაინვ.კაპ. რენტ.=(ЧП+П)×(1-HP)/ ИК >0                         (1)  

მიმდინარე ლიკვიდურობის კოეფიციენტი  Ki ლიკვიდ = TA і / TП ≥ 2 

მყისი ლიკვიდურობის კოეფიციენტი  Ki მყ.ლიკვიდ = ЛА/ ТП 0.7-1 

გაყიდვების რენტაბელობა   Kგაყ. რენტ. = ЧП / BP >0 
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სადაც 

ZC і არის і ბიჯზე ვალდებულებების ჯამური ღირებულება, ათასი ლარი; 

OA і – і ბიჯზე აქტივების ჯამური ღირებულება, ათასი ლარი; 

TA – მიმდინარე აქტივების ღირებულება, ათასი ლარი; 

TП – მიმდინარე ვალდებულებები, ათასი ლარი; 

ЧП – წმინდა მოგება, ათასი ლარი; 

П – პროცენტი კრედიტზე, ათასი ლარი; 

HP – გადასახადის განაკვეთი მოგებაზე; 

BP – რეალიზაციიდან ამონაგები, ათასი ლარი;  

АК – სააქციო კაპიტალი, ათასი ლარი;   

ИК – საინვესტიციო კაპიტალი, ათასი ლარი; 

∑ 𝜑(𝑡)  შემ – ფულადი ნაკადების შემოდინების ჯამური სიდიდე t პერიოდში, ათასი ლარი; 

∑ 𝜑(𝑡)  გად  – ფულადი ნაკადების გადინების ჯამური სიდიდე t პერიოდში, ათასი ლარი. 

 

 

საწარმოს ფინანსური მდგრადობის მოყვანილი 

ფაქტორები და რაოდენობა განისაზღვრება ფლიქს-

რიგსის მეთოდით [7] დადგენილი მდგრადობის 

შეფასების საერთო ბაზისური ინდექსისა და მასზე 

მოქმედი ფაქტორების კორელაციური ანალიზის 

საფუძველზე. კორელაციის კოეფიციენტები [1] 

გამოითვლება შემდეგი ფორმულით: 

  rᵪᵧ=
∑( ) ×( )

∑( )²×∑( )²
 ,  (2) 

სადაც 𝑥  არის ფინანსურ მდგრადობაზე მოქმედი i 

ფაქტორი, 𝑦  – ფინანსური მდგრადობის საერთო სა-

ბაზისო ინდექსი. 

ფინანსური მდგრადობის შეფასების პროგნო-

ზული აპრობაციისათვის აუცილებელია მდგრადო-

ბაზე მოქმედი ფაქტორების საშუალოვადიანი პროგ-

ნოზირება. კორელაციური ანალიზით დადგენილი 

საწარმოს ფინანსურ მდგრადობაზე მოქმედი ფაქტო-

რების საშუალოვადიანი პროგნოზირება ხორციელ-

დება ავტორეგრესული მოდელით [1], რომელიც 

გამოისახება შემდეგი ფორმულით: 

  Yt=a1×Y(t-1)+ a2 ×Y(t-2)…..+ an× (t-n)+a0,  (3) 

სადაც a1,a2,an არის რეგრესიის კოეფიციენტები,  

a0 – თავისუფალი წევრი, Y(-1) Y(-2),, Y(t-n) – ფინანსურ 

მდგრადობაზე მოქმედი ფაქტორების წინა წლის 

მაჩვენებლები. 

საწარმოს ფინანსურ მდგრადობაზე მოქმედი 

ფაქტორების საშუალოვადიანი პროგნოზული მო-

ნაცემების საფუძველზე ფელიქს-რიგსის მეთოდით 

გამოითვლება საწარმოს ფინანსური მდგრადობის 

საერთო პროგნოზული ინდექსები. 

ზემოთ წარმოდგენილი მეთოდიკით საქართ-

ველოში მოქმედი უმსხვილესი ელექტროენერგე-

ტიკული კომპანიების სს ,,თელასის’’ და ,,სახელმ-

წიფო ელექტროსისტემის’’ ფინანსური მდგრადო-

ბის შეფასების პროგნოზული აპრობაციის მიზნით 

მოძიებულია ამ კომპანიების ფინანსური მაჩვენებ-

ლების შესახებ ბოლო 10 წლის სტატისტიკა [2, 3], 

რომელიც მოცემულია 1-ელ ცხრილში.



ენერგია – Energy – Энергия 

 

_____________________________________ 
ISSN 1512-0996  სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ 
www.shromebi.gtu.ge 155  №1 (523), 2022 

 

 

ცხ
რ

ილ
ი 

1 
სს

 ,,
თ

ელ
ას

ის
“

დ
ა 

სა
ქა

რ
თ

ვე
ლ

ო
ს 

სა
ხე

ლ
მწ

იფ
ო

 ე
ლ

ექ
ტ

რ
ო

 ს
ის

ტ
ემ

ის
 ფ

ინ
ან

სუ
რ

ი 
მა

ჩვ
ენ

ებ
ლ

ებ
ის

 ს
ტ

ატ
ის

ტ
იკ

უ
რ

ი 
 

მო
ნა

ცე
მე

ბი
 (2

01
1-

20
20

)წ
წ.

 
 



ენერგია – Energy – Энергия 

 

_____________________________________ 
სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ  ISSN 1512-0996 
№1 (523), 2022 156 www.shromebi.gtu.ge 

         ცხრილი 2  

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის და სს ,,თელასის’’ ფინანსურ  
მდგრადობაზე სავარაუდო მოქმედი ფაქტორების მონაცემები 

 

 
 

1-ელ ფორმულასა და 1-ელ ცხრილში ასახული 
მონაცემების მიხედვით, განსაზღვრულია ფინან-
სურ მდგრადობაზე მოქმედი სავარაუდო ფაქტო-
რების მაჩვენებლები, გაანგარიშების შედეგები 
შეტანილია მე-2 ცხრილში. 

მე-2 ცხრილის მონაცემების საფუძველზე ფე-
ლიქს-რიგსის მეთოდით განსაზღვრულია საქართ-
ველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის და სს ,,თე-
ლასის’’ ფინანსურ მდგრადობის შეფასების საერთო 
საბაზისო ინდექსის სიდიდეები, შედეგები ასახუ-
ლია მე-3 ცხრილში. 

ცხრილი 3  
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის და სს ,,თელასის’’ ფინანსურ  

მდგრადობის შეფასების საერთო საბაზისო ინდექსის სიდიდეები 
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მე-2–3 ცხრილების მონაცემებით, კორელაციური 

ანალიზით, ფორმულის მეშვეობით, დადგენილია 

ფინანსური მდგრადობაზე მოქმედი ფაქტორების 

და მდგრადობის შეფასების საერთო საბაზისო ინ-

დექსების კორელაციის კოეფიციენტები, რომელთა 

მნიშვნელობები შეტანილია მე-4 ცხრილში. 

ცხრილი 4  
ფინანსური მდგრადობაზე მოქმედი ფაქტორების და მდგრადობის შეფასების საერთო  

საბაზისო ინდექსების კორელაციის კოეფიციენტების მნიშვნელობები 

 

 

მე-4 ცხრილის მონაცემების კომპლექსური ანა-

ლიზით ირკვევა, რომ ფინანსურ მდგრადობაზე გავ-

ლენას ახდენს მე-2 ცხრილში მოყვანილი ყველა ფაქ-

ტორი. 

ფინანსური მდგრადობის შეფასების პროგნოზუ-

ლი აპრობაციისთვის შესრულებულია ფინანსურ 

მდგრადობაზე მოქმედი დაზუსტებული ფაქტორე-

ბის საშუალოვადიანი პროგნოზირება. პროგნოზირე-

ბა ჩატარებულია ავტორეგრესული მოდელით მე-3 

ფორმულის მიხედვით. საშუალოვადიანი პროგნო-

ზირების შედეგები ასახულია მე-5 ცხრილში, გრაფი-

კული სახით კი მოცემულია მე-6 ცხრილში..........  

ცხრილი 5  
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის და სს ,,თელასის’’ ფინანსურ მდგრადობზე მოქმედი 

ფაქტორების საშუალოვადიანი პროგნოზული სიდიდეები 
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ცხრილი 6  
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის და სს ,,თელასის’’ ფინანსურ მდგრადობზე მოქმედი 

ფაქტორების საშუალოვადიანი პროგნოზული სიდიდეების გრაფიკული გამოსახულებები 
 

 

მე-5 ცხრილში მოცემული საქართველოს სა-

ხელმწიფო ელექტროსისტემის და სს ,,თელასის’’ 

ფინანსურ მდგრადობზე მოქმედი ფაქტორების სა-

შუალოვადიანი პროგნოზული მაჩვენებლების სა-

ფუძველზე, ფელიქს-რიგსის ტრანსფორმირებული 

მეთოდით, შესრულებულია ფინანსური მდგრადო-

ბის შეფასების საერთო ინდექსის საშუალოვადიანი 

პროგნოზირება. გაანგარიშება ასახულია მე-7 ცხრი-

ლში, ხოლო შედეგები შეტანილია მე-8 ცხრილში, 

გრაფიკული სახით მოცემულია სურათზე. 
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ცხრილი 7  
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის და სს ,,თელასის’’ ფინანსური მდგრადობის შეფასების 

საერთო ინდექსის საშუალოვადიანი პროგნოზირების მაჩვენებლები ცხრილ 
ი 6 

 

 
ცხრილი 8 

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის და სს ,,თელასის’’ ფინანსური მდგრადობის შეფასების 
საერთო ინდექსის საშუალოვადიანი პროგნოზული მნიშვნელობები 

 

 2020 წ. 2021 წ. 2022 წ. 2023 წ. 2024 წ. 2025 წ. 
სს „თელასი“ 300 385 285 250 260 255 

ელექტროსისტემა 300 140 230 245 260 210 
 

 
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის და სს ,,თელასის’’ ფინანსური მდგრადობის შეფასების საერთო ინდექსის 

საშუალოვადიანი პროგნოზული მაჩვენებლების გრაფიკული გამოსახულება 
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დასკვნა 

საწარმოების ფინანსური მდგრადობის შეფასების 

მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდების სიღრმი-

სეული მეცნიერული ანალიზის, მსხვილი ელექტრო-

ენერეტიკული კომპანიების ფინანსური საქმიანობის 

სპეციფიკის, არსებული გამოწვევებისა და ფინანსურ 

მდრადობაზე მოქმედი შესაძლო ფაქტორების გათვა-

ლისწინებით დადგენილია ამ კომპანიების ფინანსუ-

რი მდგრადობის შეფასების ოპტიმალურობის კრი-

ტერიუმი და, შესაბამისად, შემუშავებულია მდრადო-

ბის შეფასების ოპტიმალური ეკონომეტრიკული მო-

დელი, რომელიც უნივერსალურ ხასიათს ატარებს და 

მისი გამოყენება შეიძლება ნებისმიერი საწარმოს ფი-

ნანსური მდგრადობის სრულყოფილად შეფასებისას. 

მსხვილი ელექტროენერგეტიკული კომპანიების 

ფინანსური მდგრადობის შეფასების პრაქტიკული 

რეალიზაციის მიზნით, სს ,,თელასის და საქართვე-

ლოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მაგალითზე 

განხორციელბულია შემოთავაზებული მოდელის 

პროგნოზული აპრობაცია, კორელაციური ანალი-

ზით დაზუსტებულია ფინანსურ მდგრადობაზე მო-

ქმედი ფაქტორები, ავტორეგრესული მეთოდით გან-

საზღვრულია ფინანსური მდგრადობის შეფასების 

საერთო ინდექსის საშუალოვადიანი პროგნოზული 

მაჩვენებლები. 

საქართველოს ,,სახელმწიფო ელექტროსისტემის’’ 

და სს ,,თელასის’’ ფინანსური მდგრადობის პროგნო-

ზული აპრობაციით დადგინდა, რომ ამ კომპანიების 

ფინანსური მდგრადობის საერთო ინდექსი 2011 

წლიდან 2019 წლამდე ზრდის ტენდენციით ხასიათ-

დება. 2020–2021 წლებში ეს მაჩვენებლები კლებადია. 

ანალიზით დგინდება, რომ კომპანიებში ფინანსური 

მდგრადობის არადამაკმაყოფილებელი მაჩვენებლე-

ბი ძირითადად განპირობებულია მასზე მოქმედი 

თითქმის ყველა ფაქტორის მეცნიერულად დადგე-

ნილი ნორმებიდან მნიშვნელოვანი გადახრით. 

 საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ 

და სს ,,თელასმა’’, მეცნიერული ანალიზის სა-

ფუძველზე, უნდა შეიმუშაოს კონკრეტული ღონის-

ძიებები ფინანსურ მდგრადობაზე მოქმედი ფაქტო-

რების დადგენილ ნორმებში მოსაყვანად, ფინანსური 

მდგრადობის მართვის კომპლექსური პროგრამა და 

შემდეგ მისი განუხრელი შესრულება.  
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Abstract. An optimal econometric model for assessing the financial stability of a large electric power company 
has been developed based on the in-depth analysis, which takes into account all possible factors affecting financial 
stability. The types of factors are established by correlation analysis. The model is universal in nature, its application 
is possible in assessing the financial stability of any enterprise. For the purpose of practical implementation of the 
optimal econometric model for assessing financial stability, a predictive approbation was carried out using the 
example of the Georgian State Electricity System and JSC Telasi. As a result, problems in the management of financial 
stability were identified and ways to solve them were outlined. Resume:  
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Аннотация. На основе научного анализа разработана оптимальная эконометрическая модель оценки 

финансовой устойчивости крупной электроэнергетической компании, в которой учтены все возможные 
факторы, влияющие на финансовую устойчивость. Виды факторов установлены корреляционным анализом. 
Модель носит универсальный характер, ее применение возможно в оценке финансовой устойчивости любого 
предприятия. С целью практической реализации оптимальной эконометрической модели оценки финан-
совой устойчивости, на примере Грузинской Государственной Электросистемы и АО Теласи произведена 
прогнозная апробация. В результате выявлены проблемы в управлении финансовой устойчивости и намечены 
пути их решения.  

 

Ключевые слова: апробация; корреляция; проблемы; продажи; факторы; финансовая устойчивость; 
эконометрическая модель. 
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ანოტაცია. ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

საერთო სტრუქტურის ცვლილების პროცესი თანდა-

თანობით გადადის წიაღისეული საწვავიდან  განახ-

ლებადი ენერგიის რესურსებზე, რომლებიც ეკოლო-

გიურად უფრო სუფთა და მდგრადია. ტრადიციული 

ელექტროენერგიის ღირებულების ჯაჭვი შედგება 

ხუთი რგოლისაგან: საწვავის/ენერგიის წყარო, გამო-

მუშავება, გადაცემა, განაწილება და მომხმარებლის 

ენერგეტიკული მომსახურება, ენერგიის მაგროვე-

ბელი სისტემები ზღვარზე შეიძლება გახდეს „მეექვ-

სე რგოლი“. შეუძლია დააგროვოს ენერგია დაბალი 

მოთხოვნილების, გენერაციის დაბალი ღირებუ-

ლების დროს ან ენერგიის წყვეტილი წყაროებიდან 

და გამოიყენოს მაღალი მოთხოვნილების, მაღალი 

ღირებულების დროს ან როდესაც არ არსებობს გე-

ნერაციის სხვა საშუალება. ენერგიის მაგროვებელი 

სისტემების პოტენციური მომსახურების საშუალე-

ბები მრავალრიცხოვანია და შეიძლება მოიცავდეს 

სრულ სპექტრს, დაწყებული უფრო დიდი, გენერა-

ციასა და გადაცემასთან დაკავშირებული სისტემე-

ბიდან შედარებით პატარა სადისტრიბუციო ქსელის 

სისტემებამდე და „მრიცხველს მიღმა“ მომხმარე-

ბელსაც. სერვისების მოცულობა, ბუნება და ხარისხი 

ძირითადად დამოკიდებულია მაგროვებლის სიმძ-

ლავრეზე/მოცულობაზე, მრავალმხრივობაზე, ტექ-
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ნოლოგიასა და ავტომატიზაციაზე, აგრეთვე მდე-

ბარეობაზე, მომხმარებლის მოთხოვნებსა და მარე-

გულირებელ შეზღუდვებზე. არსებული ტენდენციე-

ბი მიუთითებს იმაზეც, რომ ენერგიის დაგროვების 

და შენახვის საჭიროება გაიზრდება მაღალი წარმოე-

ბისა და მოთხოვნილების ფონზე, რაც მომავალში 

მოითხოვს ენერგიის შენახვას რამდენიმე დღის, კვი-

რის ან თვის განმავლობაში.  

 

საკვანძო სიტყვები: განახლებადი ენერგიის 

წყარო; გენერაცია; ელექტროენერგია; ენერგიის მაგ-

როვებელი; პიკური დატვირთვა. 

 

შესავალი 

ენერგიის სახეები და გამოყენება კაცობრიობის 

ისტორიაში დინამიკურად იცვლებოდა. ელექტრო-

ენერგიის გამოგონებამ რევოლუცია მოახდინა 

ენერგიის მოხმარებაში და, შესაბამისად, ინდუს-

ტრიაში. ამჟამად ელექტროენერგია ენერგიის დო-

მინანტური ფორმაა მთელ მსოფლიოში [1]. ელექტ-

როენერგეტიკული სისტემის საერთო სტრუქტურა 

ცვლილების პროცესშია. ის თანდათანობით გადა-

დის წიაღისეული საწვავიდან განახლებადი ენერ-

გიის რესურსებზე, რომლებიც ეკოლოგიურად უფ-

რო სუფთა და მდგრადია [2]. ამ საკითხებზე დაფიქ-

რებას განაპირობებს შემდეგი ფაქტორები: მზარდი 

მოთხოვნა ელექტროენერგიაზე; შეზღუდული რე-

სურსები ელექტროსადგურების და ელექტროქსე-

ლების ასაშენებლად; ელექტროენერგიის არასაკმა-

რისი გამომუშავება; სათბურის აირების ემისია და 

კლიმატის ცვლილების პრობლემები. განახლებადი 

ენერგიის წყაროები, როგორიცაა ქარის ტურბინები, 

მზის ელექტროენერგეტიკული სისტემები, ბიომა-

სასა და წყალბადზე მომუშავე ელექტროსადგურე-

ბი, აგრეთვე ჰიბრიდული ენერგოსისტემები მომა-

ვალი ელექტროენერგიის გენერაციის სისტემების 

მნიშვნელოვანი ნაწილია [3]. 

   

ძირითადი ნაწილი 

მსოფლიოში ელექტროენერგიის მოხმარება 2020 

წელს შეადგენდა 26823.2 ტვტ.სთ, სადაც ნავთობის, 

გაზისა და ქვანახშირის გამოყენებით წარმოებული 

ელექტროენერგიის წილი იყო, შესაბამისად, 758.0 

ტვტ.სთ (2.83%), 6268.1 ტვტ.სთ (23.37%) და 9421.4 

ტვტ.სთ (35.12%). როგორც ვხედავთ, ამ პერიოდში 

ენერგიის ეს სამი ძირითადი წყარო აკმაყოფილებდა 

მსოფლიოში ელექტროენერგიის მოთხოვნილების 

61,32%-ს. ბირთვული ენერგიის წილი იყო 2700.1 

ტვტ.სთ (10.07%), ჰიდროენერგიის – 4296.8 ტვტ.სთ 

(16.02%), განახლებადი ენერგიის – 3147.0 ტვტ.სთ 

(11.73%) და სხვა წყაროების – 231.8 ტვტ.სთ (0.86%) 

[4]. მიუხედავად იმისა, რომ, სათბურის აირების 

ემისიის გამო, იზრდება მოთხოვნა ელექტროენერ-

გიის გამომუშავების წიაღისეული საწვავიდან გა-

ნახლებადი ენერგიის წყაროებზე გადასვლის ტემპი 

უფრო დაჩქარდეს, ეს შეუძლებელია მოკლევადიან 

პერსპექტივაში, რადგან ელექტროენერგიაზე მოთ-

ხოვნა შეიძლება სამჯერ გაიზარდოს 2040 წლის-

თვის. მსოფლიო ენერგეტიკის საბჭოს შეფასებით, 

სათბურის აირების ემისია შესაძლოა სტაბილიზ-

დეს 2030 წლისთვის, ხოლო შემდგომში მოსალოდ-

ნელია შემცირება [5]. 
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მოსახლეობის ზრდის, ახალი ტექნიკისა და ტექ-

ნოლოგიების გამოყენების, სოციალური და ეკონო-

მიკური განვითარების, შორეულ რეგიონებში 

წვდომისა და ცხოვრების წესის დიდი ცვლილების 

და სხვათა გამო, ენერგიის მოხმარება საგრძნობ-

ლად იზრდება. პარალელურად, მნიშვნელოვნად 

იზრდება ენერგიის, განსაკუთრებით ელექტროე-

ნერგიის წარმოებაც სურ. 1 [4 ]. 

 

 

სურ. 1. მსოფლიოში 2010-2019 წლებში ელექტროენერგიის (ტვტ.სთ) წარმოება 

 

მსოფლიო ენერგეტიკული საბჭო, სცენარების 

მოძიებისა და 2040 წლამდე ინოვაციური გზების 

შესწავლისას, ფიქრობს, რომ მსოფლიო სუფთა და 

მდგრადი ენერგიით, ენერგეტიკის ახალ, საკმარისად 

იმედის მომცემ ეპოქაში შევა, მოხმარებისა და 

მომხმარებლების მზარდი მაჩვენებლებით. სავარაუ-

დოდ, 2040 წლისათვის ენერგიაზე მოთხოვნა და-

ახლოებით 10%-ით გაიზრდება. მეტი აქცენტი გა-

კეთდება განახლებადი ენერგიის წყაროებზე გარე-

მოს დაცვის საკითხების გათვალისწინებით, მაგრამ 

წიაღისეული საწვავი (განსაკუთრებით გაზი, რომე-

ლიც ცვლის ქვანახშირის ძირითად ნაწილს) დარჩება 

დომინანტი, თუმცა შემცირდება როგორც ელექტრო-

ენერგიის გამომუშავების წყარო [5].  

ითვლება, რომ ტრადიციული ელექტროენერგი-

ის ღირებულების ჯაჭვი შედგება ხუთი რგოლი-

საგან: საწვავის/ენერგიის წყარო, გამომუშავება, გა-

დაცემა, განაწილება და მომხმარებლის ენერგეტი-

კული მომსახურება, ენერგიის მაგროვებელი სის-

ტემები ზღვარზე შეიძლება გახდეს „მეექვსე რგო-

ლი“, არსებული სეგმენტების ინტეგრაციით და უფ-

რო მოქნილი და მგრძნობიარე ბაზრის შექმნით [6] . 

ენერგიის დაგროვება მიეკუთვნება ელექტროე-

ნერგიის გარდაქმნის და ისეთი ფორმის ენერგიაში 

შენახვის პროცესს, რომელიც, საჭიროების შემთხვე-

ვაში, შეიძლება უკან, ელექტროენერგიად გარდა-

იქმნას. ასეთი პროცესი საშუალებას იძლევა ენერგი-

ის მაგროვებელმა სისტემებმა დააგროვოს ენერგია 

დაბალი მოთხოვნილების, გენერაციის დაბალი ღი-

რებულების დროს ან ენერგიის წყვეტილი წყაროე-

ბიდან და გამოიყენოს მაღალი მოთხოვნილების, 

მაღალი ღირებულების დროს ან როდესაც არ არ-

სებობს გენერაციის სხვა საშუალება (სურ. 2) [7]. 
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სურ. 2. ელექტროენერგიის დაგროვების და მოხმარების სქემა 

 

ე.ი. ელექტროენერგია, როცა მოთხოვნილზე 

ჭარბად იწარმოება, უნდა იყოს შენახული, წინააღმ-

დეგ შემთხვევაში მისი შემდგომი გამოყენება შეუძ-

ლებელია და იმ ნაწილის წარმოება ფუჭი იქნება, 

რაც გაზრდის ელექტროენერგიის თვითღირებუ-

ლებას. უფრო მეტიც, როდესაც ელექტროენერგია 

იწარმოება ქარისა და მზის განახლებადი ენერგიის 

წყაროებიდან, ჭარბი ენერგიის შენახვა აუცილებე-

ლია, რადგან მზის ენერგია ღამით და ქარის ენერგია 

არ იქნება ხელმისაწვდომი ყოველთვის. რა თქმა 

უნდა, გამომუშავებამ შესაძლოა გადააჭარბოს ელე-

ქტროენერგიის მთლიან მოთხოვნას არაპიკურ სა-

ათებში და საჭირო გახდეს ზედმეტი ელექტროე-

ნერგიის დაგროვების გადაუდებელი აუცილებლო-

ბა. ამასთან. მსოფლიოში ყოველწლიურად იზრდე-

ბა განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან ელექტრო-

ენერგიის წარმოება (სურ. 3) [4]. 

 

 
 

სურ. 3. მსოფლიოში 2011-2020 წლებში განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან  

ელექტროენერგიის წარმოება (ტვტ. სთ) 
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ტექნოლოგიები და საშუალებები, რომლებიც 

მკვეთრად ამცირებს ელექტროენერგიის მაგროვე-

ბელი სისტემების ხარჯებს, შეიძლება ელექტროე-

ნერგეტიკული სისტემების კონსტრუქციის და ექსპ-

ლუატაციის სერიოზული ცვლილებების მიზეზი 

გახდეს [8]. ენერგიის მაგროვებელ სისტემას შეუძ-

ლია შეამციროს პიკური დატვირთვისა და გარემოს 

დაბინძურების პრობლემები, გააუმჯობესოს ელე-

ქტრული ენერგიის მიწოდების სტაბილურობა და 

ელექტროენერგიის ხარისხი. ენერგიის მაგროვებე-

ლი სისტემები მოქნილ და მრავალფუნქციურ 

როლს ასრულებს ელექტრომომარაგების ქსელში, 

რაც უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომი ენერგიის 

უფრო ეფექტიან მართვას, ბალანსს წარმოებასა და 

მოხმარებას შორის, აუმჯობესებს ქსელის მენეჯ-

მენტსა და საიმედოობას. ელექტრული ენერგიის გა-

მომუშავების სისტემებთან კომბინაცია, განახლე-

ბადი ენერგიის გარდაქმნის გზით, ენერგიის მაგრო-

ვებელ სისტემას ელექტროენერგიის ღირებულების 

გაზრდის მთავარ მექანიზმად აქცევს [9, 10].  

ენერგიის მაგროვებელი სისტემების პოტენციუ-

რი მომსახურების საშუალებები მრავალრიცხოვანი 

და მრავალფეროვანია და შეიძლება მოიცავდეს 

სრულ სპექტრს, დაწყებული უფრო დიდი, გენერა-

ციასა და გადაცემასთან დაკავშირებული სისტემე-

ბიდან შედარებით პატარა სადისტრიბუციო ქსე-

ლის სისტემებამდე და „მრიცხველს მიღმა“ მომხმა-

რებელსაც [7]. სხვადასხვა სერვისის მოცულობა, 

ბუნება და ხარისხი დამოკიდებულია მაგროვებლის 

სიმძლავრეზე, მრავალმხრივობაზე, ტექნოლოგიურ 

ინოვაციებსა და ავტომატიზაციაზე, მდებარეობაზე, 

მომხმარებლის მოთხოვნებსა და მარეგულირებელ 

შეზღუდვებზე. გენერაცია სარგებლობს ენერგიის 

მაგროვებელი სისტემის მომსახურებით, ელექტრო-

სადგურის მაქსიმალური სიმძლავრით მუშაობის 

გადადების გზით, პიკზე მიწოდებისთვის დაგრო-

ვილი ენერგიის რეზერვით – ეს საშუალებას იძლევა 

განისაზღვროს წარმოების ფასი ორი პერიოდი-

სათვის და დატვირთვის ერთგვაროვანი კოეფი-

ციენტი გენერაციის, გადაცემისა და განაწილების 

სისტემებისთვის [11] სიხშირის რეგულირებით, 

მოქნილობით, წარმოების დროში წანაცვლებით და 

მეტი განახლებადი ენერგიის წყაროს რესურსების 

გამოყენებით [12]. გენერირებისა და დატვირთვის 

მოკლევადიანი გადახრები ადვილად მართულია 

თუ სისტემაში ჩაშენებულია ენერგიის გარკვეული 

მარაგი. შავი დაწყების (Black-Start) შესაძლებლობა, 

ქსელის გენერირების მხარეს, უზრუნველყოფს და-

რეზერვებულ ენერგიას ქსელის თავიდან ჩართვი-

სათვის მას შემდეგ, რაც მოხდება ელექტროენერ-

გიის გათიშვა რაიმე მიზეზით. აუცილებელია ეს 

ობიექტი უზრუნველყოფილი იყოს ელექტროენერ-

გიით, განმეორებით მაგენერირებელი რესურსების 

ხელახლა ჩართვისათვის [13]. ენერგიის დაგროვება 

გადაცემისა და განაწილების სისტემაში უზრუნ-

ველყოფს სისტემის სტაბილურობას – სისტემის 

ყველა კომპონენტის შესაძლებლობა, შეინარჩუნოს 

გადამცემ ხაზზე სინქრონული მუშაობა ერთმანეთ-

თან, რათა თავიდან აიცილოს სისტემის კოლაფსი 

[11], სიმძლავრის რხევების შემცირებას (სწრაფი 

ცვლილების გამო) რეალური სიმძლავრის მიწოდე-

ბისა და შთანთქმის ხარჯზე; ქსელის ძაბვის მხარ-

დაჭერას – სიმძლავრის მიწოდება ელექტრომანა-

წილებელი ქსელისთვის, რათა შეინარჩუნოს ძაბვა 

დასაშვებ დიაპაზონში ყველა ელექტროგადამცემი 

ხაზის ბოლოებს შორის; აქტივების გადავადებას – 
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დამატებითი გადასაცემი სიმძლავრეების საჭიროე-

ბის გადადება დამატებითი და არსებული გადამ-

ცემი საშუალებებით [14]. ენერგიის მაგროვებელი 

სისტემის პოტენციური მომსახურების სხვა საშუა-

ლებაა ენერგიის მენეჯმენტი (დატვირთვების გათა-

ნაბრება/პიკური დატვირთვების შემცირება) – დატ-

ვირთვის გათანაბრება არის გარკვეული დატვირთ-

ვების გრაფიკის ცვლილებები ელექტროენერგიაზე 

მოთხოვნის შესამცირებლად ან ენერგიის გამომუ-

შავება არაპიკური დატვირთვების პერიოდში, შე-

ნახვისა და პიკური დატვირთვების პერიოდში გა-

მოყენებისთვის. პიკური დატვირთვების შემცირება 

ამცირებს ელექტროენერგიის გამოყენებას პიკის 

პერიოდში ან მოხმარების გადატანას პიკურიდან 

არაპიკურ პერიოდში. ეს სტრატეგია მომხმარებელს 

საშუალებას აძლევს მიიღოს მაქსიმალური შედეგი 

დღე-ღამის ერთი დროიდან მეორეზე გადატანის 

ხარჯზე. ეს ძირითადად გამოიყენება გადასახა-

დების შესამცირებლად (მოთხოვნამდე) [11]. ასი-

მეტრიული დატვირთვის კომპენსაცია – შეიძლება 

გაკეთდეს ოთხსადენიან ინვერტორთან ერთად და 

თითოეულ ფაზაში ენერგიის ინდივიდუალური 

ინექციით და შთანთქმით. ელექტროენერგიის ხა-

რისხის გაუმჯობესება – ელექტროენერგიის ხა-

რისხი ძირითადად დაკავშირებულია ძაბვისა და 

დენის სიდიდის და ფორმის ცვლილებებთან. ეს იწ-

ვევს სხვადასხვა პრობლემას, მათ შორის: ჰარმო-

ნიკებს, სიმძლავრის კოეფიციენტის შემცირებას, 

გარდამავალ პროცესებს, ციმციმს და ა.შ. ენერგიის 

მაგროვებელ მანაწილებულ სისტემებს შეუძლია 

შეამსუბუქოს ეს პრობლემები და უზრუნველყოს 

ელექტრომომსახურება მომხმარებლისთვის მეორა-

დი რხევების ან დენის/ძაბვის „ფორმის“ დარღვევის 

გარეშე [15]. ელექტრომომარაგების საიმედოობა – 

შეიძლება წარმოდგენილი იყოს, როგორც პროცენ-

ტი/ელექტროენერგიის მიწოდების შეფერხების და-

მოკიდებულება (შეიძლება მოიცავდეს ზღვრის გა-

დაჭარბებას და არა მხოლოდ სიმძლავრის სრულ 

დაკარგვას) მუშაობის მთლიან დროსთან მიმართე-

ბაში. ენერგიის მაგროვებელ მანაწილებელ სისტე-

მებს შეუძლია დახმარება მომხმარებლების საიმე-

დო ელექტრომომარაგების უზრუნველყოფაში, რა-

თა თავიდან იქნეს აცილებული ელექტროენერგიის 

მიწოდების შეფერხება. ენერგიის მაგროვებელი 

სისტემის მენეჯმენტთან ერთად ეს დისტანციური 

მუშაობის საშუალებას იძლევა [12, 16].  

ამჟამინდელი მდგომარეობა აჩვენებს, რომ ენერ-

გიის მაგროვებელ სისტემებზე მოთხოვნის ზრდას 

ხელს უწყობს რამდენიმე ფაქტორი, ესენია: ელექტ-

როენერგიის განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან 

წარმოების ზრდა, მოთხოვნისა და მიწოდების დაა-

ბალანსება და შეთანხმება, სულ უფრო დაძაბული 

ელექტროგადამცემი ინფრასტრუქტურა, რადგან გა-

დამცემი ხაზები ჩამორჩება მოთხოვნებს; მანაწილე-

ბელი ქსელის არქიტექტურის ნაწილად მიკროქსელე-

ბის გაჩენა; ელექტროენერგიის მიწოდებაში საიმე-

დოობისა და უსაფრთხოების გაზრდილი საჭიროება. 

 არსებული ტენდენციები მიუთითებს იმაზეც, 

რომ ენერგიის დაგროვებისა და შენახვის საჭიროება 

გაიზრდება მაღალი წარმოებისა და მოთხოვნილე-

ბის ფონზე, რაც მომავალში მოითხოვს ენერგიის 

შენახვას რამდენიმე დღის, კვირის ან თვის განმავ-

ლობაში. ამასთან, ენერგიის შესანახად მოთხოვნი-

ლება 2030 წლისთვის სამჯერ გაიზრდება, არსებულ 

მაჩვენებელთან შედარებით [17]. თუმცა ელექტრო-

ქსელში ახალი ენერგიის დაგროვების ტექნოლო-
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გიების აქტიური ინტეგრაციის შესახებ ბევრი სა-

კითხი (ოპერაციული, ტექნიკური და საბაზრო) ჯერ 

კიდევ არ არის დამუშავებული და საჭიროებს შეს-

წავლას, ტესტირებასა და სტანდარტიზაციას. ენერ-

გიის მაგროვებელი სისტემების ინტეგრაცია და 

ენერგიის გარდაქმნის მოწყობილობების შემდგომი 

განვითარება, მათ შორის განახლებადი ენერგიების, 

უნდა ეფუძნებოდეს არსებული ელექტრომომარა-

გების სისტემის ინფრასტრუქტურას. 

  

დასკვნა 

მაგროვებელი სისტემების საჭიროებას თანამედ-

როვე ენერგეტიკულ სისტემებში ალტერნატივა არ 

გააჩნია, რადგან მათი გამოყენებით შესაძლებელია 

ელექტროენერგიის განახლებადი ენერგიის წყვე-

ტილი წყაროებიდან წარმოებული მზარდი ელექ-

ტროენერგიის ელექტროენერგეტიკულ სისტემებში 

შეღწევის სიჩქარის გაზრდა, პიკური დატვირთვის 

შემცირება, ელექტროენერგიის მიწოდებაში საიმე-

დოობისა და უსაფრთხოების მაღალი მოთხოვნების 

დაკმაყოფილება, ენერგიის მენეჯმენტი, სისტემის 

სტაბილურობა და სხვა. არსებული ტენდენციები 

მიუთითებს, რომ უახლოეს მომავალში გაიზრდება 

მოთხოვნილება ენერგიის დაგროვებასა და შენახ-

ვაზე რამდენიმე დღის, კვირის ან თვის განმავ-

ლობაში.  

 
 
ლიტერატურა

1. King, H.M. (2019). History of energy use in the United States. Retrieved on December 15, 2021, from 
https://geology.com/articles/history-of-energyuse/ 

2. Smith, S.C., Sen, P., & Kroposki, B. (2008). Advancement of energy storage devices and applications in electrical 
power system. 2008 IEEE Power and Energy Society General Meeting - Conversion and Delivery of Electrical 
Energy in the 21st Century, pp. 22-24. https://doi.org/10.1109/pes.2008.4596436  

3. Ghosh, P.C., Emonts, B., Janßen, H., Mergel, J., Stolten, D. (2003). Ten years of operational experience with a 
hydrogen-based renewable energy supply system. Solar Energy, 75, pp. 469–478. 

4. BP. (2021). BP Statistical Review of World Energy 2021, 70th edition. Retrieved on December 23, 2021, from 
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-
review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf 

5. World Energy Council (2019); Retrieved on December 21, 2021, from 
https://www.worldenergy.org/publications/entry/world-energy-scenarios-2019-exploring-innovation-
pathways-to-2040 

6. Makansi, J. Abboud, J. (2002). Energy storage: the missing link in the electricity value chain. An ESC White 
Paper. Energy storage Council, pp. 1-23. 

7. DTI. (2004). Status of electrical energy storage systems. DG/DTI/00050/00/00, URN NUMBER 04/1878. UK 
Department of Trade and Industry, p. 1–24. 

8. Dobie, W. C. (1998). Electrical energy storage. Power Engineering Journal, 12, pp. 177–81. 
9. Ibrahim, H., Ilinca, A., Younès, R., Perron, J., Basbous, T. (2007, October 25-26). Study of a Hybrid Wind-Diesel 

System with Compressed Air Energy Storage. Canada, Montreal: IEEE Canada Electrical Power Conference.  



ენერგია – Energy – Энергия 

 

_____________________________________ 
სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ  ISSN 1512-0996 
№1 (523), 2022 170 www.shromebi.gtu.ge 

10. Loveless, M. (2012). Energy Storage: The Key to a Reliable, Clean Electricity Supply. What Is the Potential 
Impact? Energy.Gov. Retrieved on December 27, 2021 from https://www.energy.gov/articles/energy-storage-
key-reliableclean-electricity-supply 

11. Makansi, J., Abboud, J. (2002). Energy storage: the missing link in the electricity value chain. An ESC White 
Paper. Energy storage Council, p. 1-23. 

12. NC State University. (2018). Literature Review of Energy Storage Services for the NC Energy Storage Study 
Stakeholder Input Meeting. https://energy.ncsu.edu/storage/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/ 2018Feb15_ 
Lit-Review_Energy-Storage-Services.pdf 

13. Pearre, N.S., Swan, L.G. (2014). Techno-economic feasibility of grid storage: Mapping electrical services and 
energy storage technologies. Applied Energy, 137, pp. 501–510. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0306261914004036. 

14. Chen, H., Cong, T. N., Yang, W., Tan, C., Li, Y., & Ding, Y. (2009). Progress in electrical energy storage system: 
A critical review. Progress in Natural Science, 19(3), pp. 291–312. https://doi.org/10.1016/j.pnsc.2008.07.014 

15. Rebours, Y., & Kirschen, D. (2005, January 1). What is spinning reserve? ResearchGate. 
 https://www.researchgate.net/publication/228364081_What_is_spinning_reserve  

16. Zakeri, B., & Syri, S. (2015). Electrical energy storage systems: A comparative life cycle cost analysis. Renewable 
and Sustainable Energy Reviews, 42, pp. 569–596. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.10.011 

17. IRENA. (2017). Electricity Storage and Renewables: Costs and Markets To 2030. Abu Dhabi: International 
Renewable Energy Agency. 



ენერგია – Energy – Энергия 

 

_____________________________________ 
ISSN 1512-0996  სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ 
www.shromebi.gtu.ge 171  №1 (523), 2022 

UDC 621.311 
SCOPUS CODE 2102 
https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-1-163-172 

The Importance of Energy Storage Systems in Modern Energy Systems 
 
 

Gela Javakhishvili Department of Electric Power and Electromechanics, Georgian Technical University, 
Georgia, 0160, Tbilisi, 75, M. Kostava str. 
E-mail: gela_java@yahoo.com 

Giorgi Jabishvili 
 

Department of Electric Power and Electromechanics, Georgian Technical University, 
Georgia, 0160, Tbilisi, 75, M. Kostava str. 
E-mail: jabishviligio@gmail.com 

 
 
Reviewers:  

G. Arabidze, Doctor of Technical Sciences, Professor, Faculty of Energy and Telecommunications, GTU 
E-mail: power@gtu.ge 
T. Museliani, Doctor of Technical Sciences, Professor, Faculty of Energy and Telecommunications, GTU 
E-mail: museliani@yahoo.com  

 
 

Abstract. The process of changing the overall structure of the power system is gradually shifting from fossil fuels 
to renewable energy sources that are more environmentally friendly and sustainable. The traditional electricity value 
chain consists of five links: fuel/energy source, generation, transmission, distribution and customer service. Energy 
storage systems are on the verge of becoming the "sixth link". They can store energy at low demand, low cost of 
generation, or from intermittent sources of energy, and to use it at high demand, high cost, or when there is no other 
means of generation. The potential services of energy storage systems are numerous and diverse and can cover a wide 
range, from larger, generation and transmission systems to relatively small distribution network systems and "beyond 
the meter" customers. The volume, nature, and quality of different services depend mainly on the power/capacity of 
the storage, versatility, technology, and automation, as well as location, user requirements, and regulatory 
constraints. Existing trends also indicate that the need for energy storage will increase amid high production and 
demand, which will require energy storage for several days, weeks or months in the future. Resume:  
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Аннотация. Процесс изменения общей структуры энергосистемы постепенно переходит от ископаемого 
топлива к возобновляемым источникам энергии, которые являются более экологически чистыми и ус-
тойчивыми. Традиционная цепочка создания стоимости электроэнергии состоит из пяти звеньев: источник 
топлива/энергии, генерация, передача, распределение и обслуживание потребителей энергии. Cистемы 
хранения энергии вот-вот станут «шестым звеном». Они могут накапливать энергию при низком спросе, 
низкой стоимости производства или из непостоянных источников энергии и использовать ее при высоком 
спросе, высокой стоимости или когда нет других средств генерации. Потенциальные услуги систем энерго-
сбережения многочисленны и могут охватывать широкий диапазон, от более крупных систем генерации и 
передачи до относительно небольших систем распределительных сетей и потребителей «за счетчиком». 
Объем, характер и качество различных услуг зависят в основном от мощности/ёмкости накопителя, универ-
сальности, технологии и автоматизации, а также от местоположения, требований пользователей и норма-
тивных ограничений. Существующие тенденции также указывают на то, что потребность в накоплении и 
хранении энергии будет увеличиваться на фоне высокого производства и спроса, что в будущем потребует 
хранения энергии в течение нескольких дней, недель или месяцев. 

 

Ключевые слова: возобновляемый источник энергии; генерация; пиковая нагрузка; хранилище энергии; 
электроэнергия. 
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მილსადენის დასამაგრებელი მოწყობილობა; ტე-

ლესკოპური ცილინდრი; წნევის ნაზარდის დემპფი-

რება; ჰიდრავლიკური დარტყმა; ჰორიზონტალური 

და ვერტიკალური ღიობები. 

 

შესავალი 

მყარი ფხვიერი მასალების მატრანსპორტირე-

ბელ სითხესთან (ძირითადად წყალთან) ნარევების–

ჰიდროაერონარევების მილსადენებით ტრანსპორ-

ტირებამ გასული საუკუნის მეორე ნახევრიდან დი-

დი გამოყენება პოვა მრეწველობისა და მეურნეობის 

მრავალ სფეროში, მრავალი დადებითი თვისებების 

გამო, ტრანსპორტის სხვა არსებულ ტრადიციულ 

სახეობებთან შედარებით. 

ეს განსაკუთრებულად შესამჩნევი გახდა სამ-

თამადნო მრეწველობაში, როდესაც მილსადენი 

ჰიდროტრანსპორტი სატრანსპორტო სისტემებს შო-

რის ძირითადი სახეობა გახდა როგორც წიაღისეუ-

ლის, ისე ფუჭი ქანების ტრანსპორტირებისათვის. 

ამ შემთხვევაში აღნიშნულ მყარ მასალებს ამზა-

დებენ მილსადენებით ტრანსპორტირებისათვის, 

რაც იმაში გამოიხატება, რომ მათ ანაწევრებენ იმ 

ზომის ფრაქციებად, რომელთა წყალთან ნარევის 

(ჰიდროაერონარევი) ტრანსპორტირება დასაშვებია 

მილსადენებით. რამდენადაც მყარი ფხვიერი 

მასალა მუდამ მოცულია ჰაერის ბუშტულებით, რო-

მელთა დიდი ნაწილი სატრანსპორტირებელ სით-

ხეში (წყალი) ვერ ასწრებს გახსნას, პრაქტიკულად 

მილსადენ მაგისტრალში ხდება სამფაზოვანი ჰიდ-

როაერონარევის ტრანსპორტირება. 

მილსადენი ჰიდროტრანსპორტის ეფექტურობა 

იზრდება ჰიდროაერონარევების მიწოდების მანძი-

ლის გაზრდით. ეს კი პირდაპირდამოკიდებულება-

შია მიმწოდებელი ტუმბოების მიერ განვითარე-

ბულ პარამეტრებთან. რამდენადაც დღეს არსებუ-

ლი ცენტრიდანული გრუნტის ტუმბოები შედარე-

ბით დაბალ წნევებს ავითარებს, ვიდრე წყალზე მო-

მუშავე ცენტრიდანული ტუმბოები, ამდენად ჰიდ-

როაერონარევების მიწოდების მანძილის გაზრდი-

სათვის აუცილებელი ხდება გრუნტის ტუმბოები 

მილსადენ მაგისტრალში მიმდევრობით იქნეს ჩარ-

თული, რაც თავისთავად ართულებს ამგვარი სის-

ტემების ექსპლუატაციას, რადგან ძალზე ხშირად 

ადგილი აქვს დაუმყარებელი რეჟიმებისა და ჰიდ-

რავლიკური დარტყმების წარმოქმნას, რაც, უმეტეს 

შემთხვევაში, სერიოზული ავარიებით მთავრდება, 

რადგან ადგილი აქვს სისტემაში ჩართული მოწყო-

ბილობების მწყობრიდან გამოსვლას და გარემოს 

მნიშვნელოვნად დაბინძურებას, რაც უარყოფითად 

მოქმედებს სისტემის ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვე-

ნებლებზე. 

მაგისტრალური ჰიდროსატრანსპორტო სისტე-

მების ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ძირი-

თადი საკითხების შესწავლას მრეწველობის მრავალ 

დარგში ძალზე დიდი ადგილი აქვს დათმობილი გ. 

წულუკიძის სამთო ინსტიტუტში. ამ საკითხებიდან 

უმთავრეს ორ პრობლემაში – ჰიდროსატრანსპორ-

ტო სისტემების ჰიდრავლიკური დარტყმებისაგან 

დაცვაში და ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების 

მილსადენების ხანგამძლეობის (ჰიდროაბრაზიუ-

ლი ცვეთის) გაანგარიშებასა და მისი გაზრდის მე-

თოდებში, ინსტიტუტი უმთავრესად იყო აღიარე-

ბული საბჭოთა კავშირში და ორივე მიმართულე-

ბით დამუშავებული და გამოცემულია შესაბამისი 

ნორმატიული დოკუმენტი [1-6]. 
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 დღეს მაგისტრალური ჰიდროსატრანსპორტო 

სისტემების მილსადენი მაგისტრალის სიგრძე რამ-

დენიმე ათეულ კილომეტრს, ხოლო ზოგიერთ შემ-

თხვევაში რამდენიმე ასეულ კილომეტრსაც აღწევს. 

ასეთ შემთხვევებში შეუძლებელია მილსადენ მა-

გისტრალს სწორი პროფილი ჰქონდეს. ამასთანავე 

მიზანშეწონილია ისინი მიწის ზემოთ იყოს განთავ-

სებული და არა მიწის ქვეშ. კონკრეტული პირო-

ბებიდან გამომდინარე, მათ შეიძლება ჰქონდეს აღ-

მავალი და დაღმავალი გარკვეული სიგრძის მონაკ-

ვეთები, აგრეთვე საკმაოდ მკვეთრად გამოხატული 

გარდატეხის უბნებიც, რამაც შეიძლება განაპირო-

ბოს მათი რხევები, რომელთა ჩახშობისათვის აუცი-

ლებელია გამოყენებულ იქნეს გრუნტში ჩასამაგრე-

ბელი მოწყობილობები. 

მიზანშეწონილია, რომ მრავალსაფეხურიან ჰიდ-

როსატრანსპორტო სისტემებში გამოყენებულ იქნეს 

ასაწევი უკუსარქვლები, ვიდრე ჩვეულებრივი კონ-

სტრუქციის, რადგან მათი გამოყენებისას, უმეტეს 

შემთხვევაში, უფრო შენელებულად ხდება ჰიდრავ-

ლიკური დარტყმა, რის საშუალებასაც იძლევა მათი 

კონსტრუქციული შესრულება. 

სწორედ ზემოაღნიშნული დაედო საფუძვლად 

ჩვენ მიერ ბოლო პერიოდში შესრულებულ კვლე-

ვებს. ნაშრომში ამ კვლევების საფუძველზე დამუშა-

ვებული ასაწევი უკუსარქვლისა და მაგისტრალუ-

რი მილსადენის დასამაგრებელი მოწყობილობებია 

განხილული, რომელთა სიახლე (ორიგინალურობა) 

და სარგებლიანობა დადასტურებულია პატენტე-

ბით (ჩვენ მიერ შესრულებულია არსებული ლიტე-

რატურული წყაროების და საპატენტო ფონდების 

საფუძვლიანი შესწავლა და ანალიზი). 

  

ძირითადი ნაწილი 

ცნობილია მილგაყვანილობისათვის ასაწევი 

უკუსარქვლები, რომლებიც ავტომატურად მოქმე-

დი დამცავი (მადემპფირებელი) მოწყობილობაა, 

რომელთა საშუალებით ხდება სატუმბი აგრეგატის 

(ტუმბო) უეცარი გამორთვისა და უკუსარქვლის 

დაკეტვის (მკვეთარას - ჩამკეტი ორგანოს ქვემოთ 

დაშვების) შემთხვევაში წარმოქმნილი ავარიული 

სიტუაციის თავიდან აცილება [7]. 

ჩვენ მიერ შესრულებულ კვლევებამდე არსებუ-

ლი ასეთი ასაწევი უკუსარქვლების უარყოფით მხა-

რეა: 

ა) კონსტრუქციული შესრულების უკეთესი ვა-

რიანტის შემთხვევაშიც კი, ე.ი. როდესაც მადემ-

პფირებელი მოწყობილობა კორპუსგარეთ არის გან-

თავსებული, მადემპფირებელი ზამბარის გამოყე-

ნება არათუ იძლევა, უკუსარქვლის გაღებისა და და-

კეტვის დროს, ამ პროცესების დემპფირების საშუა-

ლებას, არამედ დაკეტვის შემთხვევაში, პირიქით, 

მკვეთრ უარყოფით გავლენას ახდენს, რადგან, 

უპირველეს ყოვლისა, ცნობილია, რომ ლითონის 

ზამბარებს არ გააჩნია დემპფირების უნარი. თუ 

უკუსარქვლის გაღების შემთხვევაში, როდესაც 

ხდება ასაწევი საკეტის - მკვეთარას ზევით აწევა, 

იგი გარკვეულწილად აფერხებს საკეტის გადაად-

გილების სიჩქარეს დაკეტვის შემთხვევაში ანუ მა-

შინ, როდესაც უმეტესწილად ხდება ჰიდრავლი-

კური დარტყმის წარმოქმნა, იგი, პირიქით, ეხმარება 

უკუსარქვლის სწრაფად დაკეტვას და ავარიული 

სიტუაციის განვითარებას; 

ბ) როდესაც მადემპფირებელი მოწყობილობა 

კორპუსის შიგნით არის განთავსებული, კიდევ უფ-

რო უარესდება ე.წ. დემპფერის მუშაობის პირობები, 
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რადგან წინა პუნქტში აღნიშნულ უარყოფით მხა-

რეებს ემატება ის გარემოება, რომ ლითონის ზამ-

ბარის მუშა სითხესთან მუდმივი კონტაქტის შემ-

თხვევაში სწრაფად იცვლება მისი მახასიათებელი 

და, შესაბამისად, მუშაუნარიანობა. 

ცნობილია ასევე ასაწევი უკუსარქველი, რომე-

ლიც შეიცავს კორპუსს, შესაშვებ და გამოსაშვებ 

მილყელებს, ბუდეს, მადემპფირებელ მოწყობილო-

ბასთან ჭოკით ხისტად შეერთებულ ასაწევ საკეტს. 

მადემპფირებელი მოწყობილობა რეზერვუარში 

განთავსებული ჰაერით შევსებული ჰერმეტული 

ცილინდრია, რეზერვუარის ქვედა ნაწილი კი მცირე 

დიამეტრის მილით შეერთებულია უკუსარქვლის 

შესაშვებ მილყელთან [8, 9, 10]. 

ასეთი მოწყობილობის უარყოფით მხარეა: 

ა) ჰაერით შევსებული ჰერმეტული ცილინდრი, 

რომელთანაც ხისტად არის დაკავშირებული უკუ-

სარქვლის ასაწევი საკეტი, მუდმივ კონტაქტშია მუ-

შა (სატრანსპორტირებელ) სითხესთან, რის შედეგა-

დაც ექსპლუატაციის ხანგრძლივი პერიოდის გან-

მავლობაში შესაძლებელია გამოიწვიოს ცილინდ-

რის დაზიანება (კოროზიული ან მექანიკური) და, 

შესაბამისად, მთელი მადემპფირებელი მოწყობი-

ლობის პარალიზება; 

ბ) უკუსარქვლის შესაშვები მილყელის მცირე 

დიამეტრის მილით რეზერვუართან შეერთება, რო-

მელშიც განთავსებულია ძირითადი მადემპფირე-

ბელი მოწყობილობა – ჰაერით შევსებული ჰერმე-

ტული ცილინდრი, ასევე მნიშვნელოვნად ამცირებს 

მადემპფირებელი მოწყობილობის მოქმედების საი-

მედოობას, რადგან თუ ეს მილი გაიჩხირა ან გაიბ-

ლინდა, შესაბამისად პარალიზებული იქნება მა-

დემპფირებელი მოწყობილობის მუშაობა, რეზერ-

ვუარიდან აღარ გადმოედინება სითხე და ჰერმე-

ტული ცილინდრი, რომელთანაც ხისტად არის შე-

ერთებული ასაწევი საკეტი, ვერ გადაადგილდება 

ზემოდან ქვემოთ და საერთოდ არ დაიკეტება უკუ-

სარქველი ანუ ვერ შეასრულებას თავის ფუნქციას. 

 
სურ. 1. ასაწევი უკუსარქვლის სქემა ჭრილში: 1 - კორპუსი;  

2 - ბუდე, 3 - ასაწევი საკეტი; 4 - ღრუ ჭოკი; 5 - მილტუჩი;  

6 - მილყელი; 7 - მადემპფირებელი ყრუ ტორსის ცენტრალური 

ცილინდრი; 8, 9, 10 - ტელესკოპურად განლაგებული 

ცილინდრები; 11 - დრეკადი ზამბარა; 12 - მილტუჩი 

უკუსარქვლის მაგისტრალურ მილსადენზე დასაყენებლად 

 

ჩვენ მიერ შექმნილი ასაწევი უკუსარქვლის მა-

დემპფირებელი მოწყობილობის კონსტრუქცია სა-

შუალებას იძლევა აღმოიფხვრას არსებული ანალო-

გებისა და პროტოტიპებისათვის დამახასიათებელი 

ნაკლოვანი მხარეები, გაიზარდოს ეფექტურობა და 

საიმედოობა, რაც მიიღწევა იმით, რომ ასაწევი საკე-

ტის მადემპფირებელ მოწყობილობასთან შემაერ-

თებელი ჭოკი ღრუა, რომელზეც უძრავადაა ჩამოც-

მული ტელესკოპური ცილინდრებისაგან შესრუ-
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ლებული მადემპფირებელი მოწყობილობის ყრუ 

ტორსის მქონე ცენტრალური ცილინდრი [11]. ეს 

კონსტრუქცია ჭრილში მოცემულია 1-ელ სურ-ზე. 

აღნიშნული კვანძები და დეტალები ერთმანეთ-

თან დაკავშირებულია შემდეგნაირად: კორპუსში  

1 განთავსებულია ბუდე 2, რომელზეც დასმული 

ასაწევი საკეტი 3 ხისტად არის დაკავშირებული 

ღრუ ჭოკთან 4. ჭოკზე, რომელიც გადის მილტუჩსა 

5 და მილყელში 6, უძრავად ჩამოცმულია მადემ-

პფირებელი მოწყობილობის ყრუ ტორსის მქონე 

ცენტრალური ცილინდრი 7, რომლის მიმართ 

ტელესკოპურად განლაგებულია ცილინდრები 8, 9 

და 10, ხოლო მათ შორის სივრცეებში – დრეკადი 

ზამბარები 11 და შემზეთი სითხე-ზეთი. უკუსარქ-

ველი მაგისტრალურ მილსადენზე დაყენდება (ჩა-

ირთვება) მილტუჩების 12 მეშვეობით. 

უკუსარქველი სურათზე წარმოდგენილია საწ-

ყის – არამუშა მდგომარეობაში ანუ როდესაც ჰიდ-

როსატრანსპორტო სისტემა არ ახდენს ჰიდროაერო-

ნარევის ტრანსპორტირებას, ე.ი. ტუმბო (სურათზე 

არ არის წარმოდგენილი) გაჩერებულია, არ აწვდის 

მილსადენ მაგისტრალში სატრანსპორტირებელ 

თხევად მასას. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, 

უკუსარქველი დაკეტილია, ასაწევი საკეტი 3 მჭიდ-

როდ ზის ბუდეში 2 და უკუსარქველში თხევადი 

მასა არ გაედინება. 

 როდესაც ტუმბო ამუშავდება და წნევა დაიწყებს 

მატებას უკუსარქვლის კორპუსსა 1 და, შესაბამი-

სად, ღრუ ჭოკში 4, რომელთანაც ხისტადაა შეერ-

თებული საკეტი 3, ეს უკანასკნელი ჭოკთან 4 და 

მადემპფირებელი მოწყობილობის ყრუ ტორსის 

მქონე ცენტრალურ ცილინდრთან 7 ერთად დაიწ-

ყებს გადაადგილებას ქვემოდან ზემოთ მდოვრედ, 

ნელ-ნელა. მათ სწრაფი გადაადგილების საშუა-

ლებას არ მისცემს მადემპფირებული მოწყობილო-

ბა, რადგან განვითარებულმა წნევამ უნდა გადაძ-

ლიოს ღრუ ჭოკის 4 მილტუჩსა 5 და მილყელში 6 გა-

დაადგილების წინაღობა, აგრეთვე ტელესკოპურად 

განლაგებული 8, 9 და 10 ცილინდრების ურთიერთ-

მიმართ გადაადგილების დგუშური მოქმედების 

წინაღობა და ამ ცილინდრებს შორის განთავსებუ-

ლი დრეკადი ზამბარების შეკუმშვაზე დახარჯული 

ენერგია. შედეგად ღრუ ჭოკი 4 და მასთან ხისტად 

დაკავშირებული საკეტი 3 ათავისუფლებს ბუდეს  

2 და თხევადი მასა დაიწყებს მილსადენში მოძრაო-

ბას წნევის ყოველგვარი უეცარი მატების ანუ ჰიდ-

რავლიკური დარტყმის გარეშე. 

როდესაც ტუმბო გაჩერდება და წნევა შემცირე-

ბას დაიწყებს მილსადენში, უკუსარქვლის კორპუს-

სა 1 და, შესაბამისად, ღრუ ჭოკში 4, რომელთანაც 

ხისტადაა შეერთებული საკეტი 3, ის ჭოკთან 4 და 

მადემპფირებელი მოწყობილობის ყრუ ტორსის 

მქონე ცენტრალურ ცილინდრთან 7 ერთად გადა-

ადგილდება ზემოდან ქვემოთ მდოვრედ, ნელ-ნე-

ლა. მათ სწრაფად დაშვების საშუალებას არ მისცემს 

მადემპფირებელი მოწყობილობა, რადგან ჭოკისა  

4 და საკეტის 3 მიერ განპირობებულ სიმძიმისა და 

დრეკადი ზამბარების 11 გაშლით განვითარებულმა 

ძალებმა უნდა გადალახოს იგივე წინაღობები, რაც 

წინა შემთხვევაში. შედეგად ღრუ ჭოკი 4 და მასთან 

ხისტად დაკავშირებული საკეტი 3 მდოვრედ დაეშ-

ვება ქვემოთ და ბუდე 2 გადაიკეტება წნევის ყო-

ველგვარი უეცარი მატების ანუ ჰიდრავლიკური 

დარტყმების წარმოქმნის გარეშე. საბოლოოდ უკუ-

სარქველი დაიკეტება და შეწყდება მასში სატრანს-

პორტირებელი თხევადი სითხის გადინება. 
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ასაწევი უკუსარქვლის წარმოდგენილი კონსტ-

რუქცია, ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის ამუშავე-

ბისა და გაჩერების დროს, უზრუნველყოფს მისი 

ფუნქციური დანიშნულების საიმედოდ და ეფექ-

ტურად შესრულებას. 

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, მაგისტრალუ-

რი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ექსპლუატა-

ციის საიმედოობის უზრუნველყოფისათვის დიდი 

მნიშვნელობა აქვს მილსადენი მაგისტრალის დასა-

მაგრებელი მოწყობილობის სწორად შერჩევას. 

ამ მიმართულებითაც მნიშვნელოვანი კვლევები 

შევასრულეთ, რომელთა საფუძველზე გამოვავლი-

ნეთ ჩვენს კვლევებამდე დამუშავებული ყველაზე 

უფრო სრულყოფილი კონსტრუქციები, რომლებიც 

ნაწილობრივ ჩაღრმავებულია გრუნტში. მათგან 

ყველაზე სრულყოფილია მოწყობილობა, რომელ-

შიც მილსადენის დამაგრების ადგილას განთავსე-

ბულია ბეტონის საყრდენი, რომელიც ნაწილობრივ 

ჩაღრმავებულია გრუნტში [9]. 

ამგვარი დამაგრების უარყოფითი მხარეებია: 

ა) ისინი აბსოლუტურად ხისტი კონსტრუქციებია 

და არ გააჩნია უნარი დაიცვას მილსადენი მაგისტ-

რალი რხევებისაგან, რომლებიც მილსადენში წარმო-

იქმნება ჰიდროდინამიკური პროცესების დროს; 

ბ) ისინი განთავსების ადგილას მილსადენის გა-

რეთა ზედაპირის კოროზიის ინტენსიურობის 

ზრდის ძირითადი მიზეზია. 

ცნობილია მაგისტრალური მილსადენების და-

მაგრების სხვადასხვა შესრულება, ჩვეულებრივი 

დაარმატურებული და სპეციალური პროფილის ბე-

ტონის კონსტრუქციისაგან, რომელსაც დამცავი ზე-

დაპირები აქვს [10]. 

ამგვარი კონსტრუქციების უარყოფითი მხარეებია: 

ა) ისინი პრაქტიკულად ხისტი კონსტრუქციებია 

და არ შეუძლია დაიცვას მილსადენები რხევები-

საგან; 

ბ) იმის გამო, რომ ისინი გრუნტში არ არის ჩაღრ-

მავებული, საერთოდ გამოუსადეგარია, როგორც 

მიწის ზედაპირზე განთავსებული მილსადენების 

დასამაგრებელი მოწყობილობა. 

ჩვენ მიერ დამუშავებული კონსტრუქცია საშუა-

ლებას იძლევა აღმოიფხვრას ზემოთ აღნიშნული 

ნაკლოვანებები და მაქსიმალური ეფექტურობით 

იქნეს დემპფირებული მილსადენი მაგისტრალის 

რხევები როგორც ვერტიკალურ, ისე ჰორიზონტა-

ლურ სიბრტყეში, მასში დაუმყარებელი პროცესე-

ბის მიმდინარეობის დროს. 

სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების 

მილსადენ მაგისტრალებში ხშირად წარმოიქმნება 

დაუმყარებელი პროცესი, როდესაც ჰიდროდინამი-

კური პარამეტრები (წნევის, მიწოდების სიჩქარის, 

ხარჯის) ცვალებადობს ფართო დიაპაზონში მნიშვ-

ნელოვანი სიხშირით და ამპლიტუდით. ასეთი პრო-

ცესები მიმდინარეობს სისტემების ამუშავებისა და 

გაჩერების, აგრეთვე სხვა შემთხვევითი პროცესების 

დროს, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი რხევებია 

მოსალოდნელი პირდაპირი და არაპირდაპირი ჰიდ-

რავლიკური დარტყმების დროს. ყველაზე ხშირად 

და მწვავედ ასეთი რხევები წარმოიქმნება პულპსა-

დენებში, როდესაც მზიდ სითხეში (როგორც წესი, 

წყალში) დიდი რაოდენობით არის მყარი ნაწილა-

კები ანუ მილსადენში მოძრაობს ჰიდროაერონარევი 

მყარი ფხვიერი მასალები მსხვილნატეხოვანი ნაწი-

ლაკების მაღალი კონცენტრაციით. ასეთ სისტემებში 

მილსადენების ინტენსიური რხევები შესაძლებელია 

განპირობებულ იქნეს როგორც ჰიდროაერონარევის 
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კონცენტრაციის, ისე მყარი მასალების გრანულო-

მეტრიული შედგენილობის ცვალებადობით. სისტე-

მატური რხევები კი განაპირობებს მილსადენის კედ-

ლების დეფორმაციას, ლითონის დაღლილობას და 

მის მწყობრიდან გამოყვანას, აგრეთვე მილსადენი 

არმატურისა და სხვა მასში ჩართული და მასზე გან-

თავსებული კომუნიკაციების დაზიანებას. 

ჩვენ მიერ დამუშავებული მილსადენის დასამაგ-

რებელი მოწყობილობის ტექნიკური შედეგი (ეფექ-

ტი) გამოიხატება სადაწნეო მილსადენში ჰორიზონ-

ტალური და ვერტიკალური რხევების მაქსიმალური 

ეფექტით – დემპფირების უნარით, რომელიც წარმო-

იქმნება მასში დაუმყარებელი პროცესების შემთხვე-

ვაში, რაც მიიღწევა ბეტონის საყრდენის მიწისზედა 

ნაწილში მილსადენის ირგვლივ შესრულებული ჰო-

რიზონტალური და ვერტიკალური ღიობებით. ამ 

მილსადენის პერიმეტრზე განლაგებულია ღიობის 

სახურავთან დრეკადი ზამბარით დაკავშირებული 

რკალისებრი მასრები, რომლებშიც თავისუფლად 

განთავსებულია სფერული ფორმის სხვადასხვა მა-

სის მქონე მადემპფირებელი ელემენტი [12]. 

 მოწყობილობის კონსტრუქციული შესრულება 

მოცემულია მე-2 სურათზე.სადაწნეო მაგისტრალუ-

რი მილსადენის დასამაგრებელი მოწყობილობა 

შედგება მილსადენისაგან 1, რომლის პერიმეტრზე 

თავისუფლად განთავსებულია სხვადასხვა მასის 

მქონე სფერული ფორმის მადემპფირებელი ელემენ-

ტები 2 მასრებში 3, რომლებიც ზამბარებით 4 დაკავ-

შირებულია ბეტონის საყრდენის 9 მიწისზედა ნა-

წილში არსებული ღიობების სახურავებსა 5 და საყრ-

დენ ფირფიტასთან 6. ღიობის სახურავები ჭანჭიკით 

7 და ქანჩით 8 ჩამაგრებულია ბეტონის საყრდენში 9. 

ღიობების სახურავებსა 5 და საყრდენ ფირფიტაზე 6 

დამაგრებულია მიმმართველი მილყელები 10. 

 
სურ. 2. სადაწნეო მაგისტრალური მილსადენი მოწყობილობის 

სქემა ჭრილში: 1 - მილსადენი; 2 - სხვადასხვა მასის მქონე 

სფერული ფორმის მადემპფირებელი ელემენტები; 3 - მასრები; 

4 - ზამბარები; 5 - ღიობის სახურავები; 6 - დასაყრდენი 

ფირფიტა; 7 - ჭანჭიკები; 8 - ქანჩები; 9 - ბეტონის საყრდენი;  

10 - მიმმართველი მილყელები 

 

სადაწნეო მილსადენი მაგისტრალის დასამაგრე-

ბელი მოწყობილობა მუშაობს შემდეგნაირად: მილ-

სადენში 1 ჰიდროდინამიკური პროცესების მიმდი-

ნარეობისას წარმოქმნილი რხევები (როგორც ჰორი-

ზონტალურ, ისე ვერტიკალურ სიბრტყეებში გავრ-

ცელებული) გადაეცემა სხვადასხვა მასის მქონე სფე-

რული ფორმის მადემპფირებელ ელემენტებს 2, რო-

მელთა მასრებში  3 დაიწყებს თავისუფალ რხევით 

მოძრაობას სხვადასხვა მიმართულებით მილსა-

დენსა 1 და მასრებს 3 შორის სივრცეში. რხევითი 

მოძრაობის დროს ისინი შეასრულებენ დარტყმებს 

მილსადენის 1 კედლებზე. იმის გამო, რომ სხვადა-

სხვა მასა აქვს, იმოძრავებს სხვადასხვა სიხშირითა 
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და ამპლიტუდით, რომლებიც, თავის მხრივ, განსხ-

ვავებული იქნება მილსადენის რხევებისა და სიხში-

რეებისაგან ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ 

სიბრტყეებში. ფაზებსა და სიხშირეებს შორის არა-

თანხვედრა (აცდენა) გამოიწვევს მილსადენის რხე-

ვების ამპლიტუდისა და სიხშირის შემცირებას ანუ 

მილსადენი დაცული იქნება რხევების მავნე ზე-

მოქმედებისაგან. ამ პროცესში მონაწილეობს აგ-

რეთვე ზამბარები 4, რომლებიც, როგორც ცნობი-

ლია, კარგი მადემპფირებელი საშუალებაა. კონსტ-

რუქციაში გათვალისწინებული კავშირი მილსა-

დენს 1, მადემპფირებელ ელემენტებს 2, მასრებსა  

3 და ზამბარებს 4 შორის საშუალებას იძლევა მა-

დემპფირებელმა ელემენტებმა 2 თავისუფლად 

იმოძრაოს მასრებსა 3 და მილსადენის 1 კედლებს 

შორის სივრცეში.  
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Abstract. The purpose of lifting non-return valves and pipe fastening devices for pressure main hydraulic 

transport systems (for water pipes, pulse pipelines, oil pipelines, oil product pipelines) is to provide restraints during 
transient modes and hydraulic shocks in similar systems. 

The lift of the retractable valve is a hollow connected to a damping device, and the demodulator is made in the 
form of telescopically interlocked cylinders, the central cylinder of which is rigidly mounted on a hollow chord. 

The device for fixing the pressure main pipeline, which contains a concrete support, with a part partially recessed 
into the ground, is different. Its aboveground part is made in the form of horizontal and vertical openings with 
covers, while in the openings along the perimeter of the pipeline near the opening cover, arcuate bobbins are 
connected by means of springs, in which damping elements of spherical shape having different masses are freely 
located.Resume:  

 

Keywords: damping elements; damping of pressure increase; horizontal and vertical openings; hydraulic shock; 
lifting non-return valve; pipeline fastening device; telescopic cylinder; transition mode. 
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Аннотация. Подъемный обратный клапан и устройство для закрепления трубопроводов для магистраль-
ных гидротранспортных систем (для водопроводных, пульпопроводных, нефтепроводных, нефтепродук-
топроводных) предназначены для защиты аналогичных систем от воздействия превышений давления, 
возникших при переходных режимах и гидравлических ударах, то есть для обеспечения нормальных режимов 
их эксплуатации. 

Перекрывающий сечение трубопровода подъемный рабочий орган подъемного обратного клапана с 
демпфирующим устройством связан пустотелым штоком, а само демпфирующее устройство выполнено 
телескопически в виде взаимонасаженных цилиндров, центральный цилиндр которого насажен на пус-
тотелый шток. 

Устройство для закрепления напорного магистрального трубопровода, который содержит бетонную 
опору, частично углубленной в грунт частью, отличается тем, что надземная часть выполнена в виде 
горизонтальных и вертикальных проемов с крышками, при этом в проемах по периметру трубопровода рядом 
с крышкой проема посредством пружин связаны дугообразные шпульки, в которых свободно расположены 
демпфирующие элементы сферической формы, имеющие разные массы.  

 

Ключевые слова: гидравлический удар; горизонтальный и вертикальный проемы; демпфирование пре-
вышения давления; демпфирующий элемент; переходный режим; подъемный обратный клапан; телескопи-
ческий цилиндр; устройство закрепления трубопровода. 
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სამკურნალო-დასასვენებელ კურორტ წყალტუბოში 

ტოტალიტარულ პერიოდში აგებულ შენობათა 

მხატვრულ-დეკორატიულ თავისებურებებზე ეროვ-

ნულ ტრადიციასთან კონტექსტში.  

 

საკვანძო სიტყვები: არქიტექტურა; დეკორი; 

ეროვნული მოტივი; კონტექსტი; სანატორიუმი.  

 

შესავალი 

1925 წლის 18 მაისს ი. სტალინმა აღმოსავლეთის 

ხალხთა კომუნისტური უნივერსიტეტის სტუდენ-

ტებთან შეკრებაზე  წარმოთქვა: „შინაარსით პრო-

ლეტარული, ფორმით ნაციონალური, სწორედ ასე-

თია ხალხთა საერთო კულტურა, რომლისკენაც სო-

ციალიზმი იღწვის. პროლეტარული კულტურა არ 

ცვლის ნაციონალურ კულტურას, არამედ აძლევს 

მას შინაარსს და, პირიქით, ნაციონალური კულტუ-

რა არ ცვლის პროლეტარულ კულტურას, არამედ 

აძლევს მას ფორმას. ნაციონალური კულტურის 

ლოზუნგი იყო ბურჟუაზიული ლოზუნგი მანამ, სა-

ნამ ხელისუფლებაში იყო ბურჟუაზია, ხოლო ერე-

ბის კონსოლიდაცია ბურჟუაზიული წესების ეგი-

დით ხდებოდა. ნაციონალური კულტურის ლო-

ზუნგი გახდა პროლეტარული ლოზუნგი, როდესაც 

ხელისუფლებაში მოვიდა პროლეტარიატი, ხოლო 

ერების კონსოლიდაცია საბჭოთა ხელისუფლების 

ეგიდით დაიწყო. ვინც ვერ გაიგო პრინციპული 

 
1 Сталин И. О политических задачах университета народов Востока. Речь на собрании студентов КУТВ. 18 мая 1925 г. 

// Сталин И.В. Сочинения. М.: Государственное издательство политической литературы, 1952. Т. 7. С. 138. 
2 ЩУСЕВ А. НАЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА В АРХИТЕКТУРЕ. Журнал «Архитектура СССР». N12. Орган Государствен-

ного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР и Союза Архитекторов СССР. 
Издательство литературы по строительству. Москва.1940. стр. 53-57 

სხვაობა, რაც ამ ორ გარემოებას შორისაა, ის ვერასო-

დეს გაიგებს ლენინიზმს, ვერც ეროვნულობის სა-

კითხის არსს“.1 

სტალინის მიმართვას ერთგვარად გამოეხმაურა 

რუსი არქიტექტორი ა. შჩუსევი სტატიაში „ნაციონა-

ლური ფორმა არქიტექტურაში“: „ჩვენთვის, საბჭოთა 

ხუროთმოძღვართათვის უმთავრესი და სრულიად 

გადაუდებელი ამოცანაა ფორმით ეროვნული და 

შინაარსით სოციალისტური არქიტექტურის შექმნა. 

საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის 

მრავალეროვანი გაერთიანება საზოგადოებრივი ცხო-

ვრების ახალ ფორმებს ქმნის  და, შესაბამისად, ახალი 

ფორმები იქმნება ხელოვნებაში. ერთი განუყოფელია 

მეორისგან, ამიტომ ჩვენთვის რუსულ არქიტექტუ-

რაში ეროვნული ფორმის ძიება, როგორც სსრკ-ის სხვა 

ერებში, ვერ შეეთვისება არქაული დეტალებით ტკბო-

ბას თუ ძველი ხუროთმოძღვრებიდან ცალკეული არ-

ქიტექტურული ფრაგმენტების კოპირებას. ნოვა-

ტორობა და კოპირება ერთმანეთთან საერთოდ შეუ-

თავსებელია კულტურაში, ხოლო არქიტექტურაში 

მჭიდრო კავშირშია სამშენებლო ხელოვნებასა და ტექ-

ნიკასთან“.2 ა. შჩუსევი ასევე აღნიშნავს: „ეროვნული 

ფორმის საკითხი თითოეულ ერთან თავისებურად 

წყდება, თუმცა არქიტექტურაში სტილის პრობლემის 

გადაწყვეტის პრინციპები იდენტურია. საჭიროა შე-

ვისწავლოთ ის, რაც  მხატვრულად ფასეულია გასუ-

ლი ეპოქების არქიტექტურაში. დაგეგმარებისა და 

დაპროექტებისას კი გავითვალისწინოთ ყოფითი 
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ეკონომიკური და კულტურული მოთხოვნები იმ 

ერისა, რომლისთვისაც ვქმნით...“. 

1930–1950-იან წლების საბჭოთა არქიტექტურაში 

ანტიკური პომპეზურობისა და ანტიკური სამყაროს 

მიმბაძველობით შექმნილი დეკორი გამოიყენებოდა. 

ანტიკური სამყაროს არქიტექტურიდან აღებული 

მოტივები, ფორმები ჰარმონიულად ერწყმოდა შენო-

ბის ფასადზე თუ ინტერიერში გამოყენებულ მცენა-

რეულ მოტივებსა და დეკორატიულ ელემენტებს, 

ვხვდებით ძალაუფლების სიმბოლოებს, ზეთისხი-

ლის რტოებსა და აკანთის ფოთლებს, ყურძნის მტევ-

ნის გამოსახულებებს (რუსეთის სამხრეთ ნაწილში 

აგებულ სანატორიუმებში), გამარჯვების, შრომისა 

და წინსვლის ამსახველ სიუჟეტებს, ორდერულ სის-

ტემას, არქიტექტურულ-დეკორატიულ პანოებს, 

რომლებიც ჰარმონიულად ეწერებოდა გარემოში და 

ლანდშაფტური პეიზაჟის ნაწილი ხდებოდა. 

   

ძირითადი ნაწილი 

ეროვნულ მოტივებთან კავშირი 

საბჭოთა კავშირში ეროვნულ ტრადიციასთან 

კავშირის თემამ სხვადასხვა ადგილას სხვადასხვა-

გვარი გამოვლინება პოვა, ვინაიდან ლოზუნგი 

“ფორმით ნაციონალური, შინაარსით სოციალის-

ტური“ განსხვავებულად იქნა აღქმული რესპუბლი-

კებში. სწორედ ამიტომ, გარკვეულ რესპუბლიკებში 

ეროვნულ ტრადიციასთან კავშირის ფორმა, სამშე-

ნებლო, მოსაპირკეთებელი მასალის კუთხით, ტრა-

დიციულ არქიტექტურულ ფორმებში ან დეკორში 

გამოვლინდა. 

1920-იან წლებში სტალინის მიმართვამ გან-

საზღვრა არქიტექტურული ძეგლების დეკორატიუ-

ლი მოტივებით დამშვენების, მათი რელიეფით შემ-

კობის საკითხი, რაც აქტიურად მუშავდებოდა. ტო-

ტალიტარული პერიოდის საქართველოში ეს თავი-

სებური ინტერპრეტაციით გამოჩნდა. არქიტექტუ-

რული ძეგლების მხატვრული გაფორმებისას აქტი-

ურად გამოიყენებოდა ქართული ეთნოგრაფიული 

ყოფისთვის  სახასიათო და ძველი სატაძრო  არქი-

ტექტურისთვის დამახასიათებელი დეკორატიული 

ელემენტები. სწორედ ამაში ხედავდნენ ეროვნული 

არქიტექტურული სტილის შექმნას. მაგალითად, 

შეიძლება მოვიყვანოთ 1949–1953 წლებში, არქი-

ტექტორების – მ. ჩხიკვაძისა და კ. ჩხეიძის პროექ-

ტით აგებული საქართველოს მეცნიერებათა ეროვ-

ნული აკადემიის შენობა (ეროვნულ ტრადიციასთან 

კავშირი აქ ძირითადად დეკორში ვლინდება); 1934-

1938 წლებში, არქიტექტორ ა. შჩუსევის პროექტით 

აგებული მარქს-ენგელს-ლენინის ინსტიტუტის 

(იმელის) შენობა თბილისში (ინტერიერისა და 

ექსტერიერის გაფორმებისას გამოყენებული იყო 

ქართული არქიტექტურული ელემენტები). მოცე-

მულ სტატიაში ა. შჩუსევი საქართველოზეც სა-

უბრობს და მაგალითად მოჰყავს მარქსის, ენგელ-

სისა და ლენინის ინსტიტუტი: „თბილისში მარქსის, 

ენგელსისა და ლენინის ინსტიტუტის დაპროექტე-

ბისას ვხელმძღვანელობდი ძველი ქართული არ-

ქიტექტურის მოტივებით, საბერძნეთის, რომისა და 

ბიზანტიის გავლენის გათვალისწინებით. ვეცადე, 

არქიტექტურული და სკულპტურული ფორმების 

კომბინაციით, გამომეხატა ქართველთა ბრძოლა 

ერის გათავისუფლებისთვის. შენობის აგებისას გა-

მოიყენეს ადგილობრივი მასალა – ბოლნური ტუფი, 

ტეშენიტი, გრანიტი, ფერადი მარმარილოს რამ-

დენიმე სახე, სომხური კონგლომერატი და სხვა; 
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მეტალის ნაწილების დეტალების დასამზადებლად 

კი ადგილობრივი ოსტატების – იუველირების, 

მჭედლების ნამუშევრები (საპარადო კარის სახე-

ლურები)“. შჩუსევი საქართველოს კიდევ ერთგან 

ახსენებს, არქიტექტორების მიერ მშენებლობისას 

დაშვებული, გარკვეული სახის შეცდომებზე საუბ-

რისას. ის იხსენებს თბილისში, მამადავითის მთაზე  

აგებულ ფუნიკულიორის კაფეს და ამბობს: „ასეთ 

ლამაზ და არქიტექტურულად მომხიბვლელ ადგი-

ლას, ქალაქურ ანსამბლში, უნდა გამოყენებულიყო 

საქართველოს, როგორც კლასიკური აღმოსავლე-

თის მონუმენტური ტრადიციების საუკუნოვანი 

მემკვიდრის, არქიტექტურისთვის სახასიათო ფორ-

მები. არქიტექტორმა კი დავალება ზედაპირულად 

გაიგო, ააგო ტიპური ქალაქგარე კაფე ისე, რომ არც 

შემოქმედებითად მიდგომია პროცესს და არც ქარ-

თული ეროვნული კულტურის სახასიათო ელემენ-

ტები გამოუყენებია. საქმეს ვერ შველის ის ფაქტი, 

რომ არქიტექტორებმა დეტალები შუა საუკუნეების 

საკულტო დანიშნულების შენობებიდან გამოიყენეს, 

კერძოდ IV საუკუნიდან XIX საუკუნემდე“. ამ 

საკითხზე მსჯელობისას ვვარაუდობთ, რომ ზ. ქურ-

დიანის, ნ. ქურდიანის, ა. ვალაბუევის ნაშრომში საუ-

ბარია არა ცალკეული ეროვნული მოტივების გამო-

ყენებაზე, არამედ „ქართული სულის“ და განწყობის 

არქიტექტურული ადეკვატურობის ნიმუშზე, რო-

მელშიც ის ძნელად გამოსახატავი თავისებურება 

გამოვლინდა, რომელიც იქ მისულ ადამიანს დაეხმა-

რებოდა ქართული ატმოსფერო შეეცნო – ღია, გახს-

ნილი, თეატრალური, მიმპატიჟებელი, სტუმართ-

მოყვარე, თავმომწონე, გარკვეული ასპექტით მაქსი-

მალისტური. ყოველივე ეს ქართული ყოფის ამსახ-

ველ უხილავ ტრადიციებზე მიანიშნებს. 

ბერლინში, გ. ჩუბინაშვილის თაოსნობით, შუა 

საუკუნეების ქართული არქიტექტურის ფოტოგა-

მოფენა მოეწყო, რამაც დიდწილად ხელი შეუწყო 

მის პოპულარიზაციას.  

ამ თემაზე საუბრისას გვახსენდება ე. წ. „ეროვნუ-

ლი კულტურის კვირეულები“, რომლებსაც საბჭოთა 

კავშირში შემავალი რესპუბლიკები სტუმრობდნენ. 

ასევე, 1930–1940-იან წლებში იმართებოდა გამოჩე-

ნილ საზოგადო მოღვაწეთა იუბილეები. მნიშვნელო-

ვანი იყო რუსთაველის, ნიზამისა და დავით სასუნ-

ცის პატივსაცემად გამართული საზეიმო ღონისძიე-

ბები და 1960–1970-იან წლებში მათ სახელზე აღმარ-

თული ძეგლები.  

1930-იანი წლების ამიერკავკასიელი იუბილარე-

ბის სამეულიდან შოთა რუსთაველი იყო პირველი, 

რომლის სახე-ხატის ფიქსირება სახვით ხელოვნე-

ბაში სცადეს. ამ პერიოდის სსრკ-ში „ვეფხისტყაო-

სანი“ უცხო თემა არ იყო და აქტიურად მოღვაწე ოს-

ტატთათვის შთაგონების წყარო გახდა. 

ეროვნულ ტრადიციასთან კავშირის კუთხით სა-

ყურადღებოა სანატორიუმი „წყალტუბო“, რომლის 

სასადილოს კედლებს „ვეფხისტყაოსნის“ სიუჟეტები 

ამშვენებდა (სურ. 1).  
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სურ. 1. სანატორიუმი "წყალტუბო".  ნინო ბარნაბიშვილის ფოტო 

 

„ვეფხისტყაოსნის“  თემა –  ლომის თავები, ტა-

რიელის ვეფხვსა და ლომთან ორთაბრძოლის კომ-

პოზიციაში სააბაზანო N6-ის წინ არსებულ შად-

რევანში მეორდება (სურ. 2). კომპოზიციის ავტორის 

დასადგენად მნიშვნელოვანი კვლევა ჩაატარა წყალ-

ტუბოს ისტორიის უბადლო მცოდნე ანზორ ბაბუ-

ნაშვილმა. კვლევის შედეგად ავტორი ამბობს: „ჩემ-

თან შემონახული კურორტის ძველი საარქივო მასა-

ლებიდან ირკვევა, რომ 1950 წელს საკავშირო ჯანმრ-

თელობის სამინისტროს საპროექტო ინსტიტუტმა 

„ГОСЗДРАВПРОЕКТ“ კურორტის მაშინდელ დირექ-

ტორ ვარდენ ჩიქოვანს სპეციალური წარწერით გა-

დასცა ფოტოალბომი „საკურორტო სასტუმროებისა 

და სააბაზანო შენობების პროექტები წყალტუბოში“. 

არსებულ დოკუმენტურ მასალაზე დაყრდნობით ირ-

კვევა, რომ ზემოხსენებულ პროექტებზე მუშაობდენ: 

„ГОСЗДРАВПРОЕКТ“-ის დირექტორი, არქიტექტორი 

ა. სკრიდკო, არქიტექტორები: ვ. ოლტარჟევსკი, ბ. სო-

ბოლევსკი, ს. კანევსკი, ნ. იაკობსონი, ვ. ტარასოვი,  

გ. ხიმშიაშვილი, ლ. ჩერნიაკი, მ. იდელსონი, ნ. პრო-

ხარენკო, ა. კუზნეცოვი. დადგინდა, რომ სასტუმრო 

„თბილისის“ შემთხვევაში ვ. ოლტარჟევსკისა და  

ბ. სობოლევსკის ავტორობით შედგენილმა პროექტმა 

გაიმარჯვა, ხოლო სააბაზანო N6-ის შემთხვევაში –  

ვ. ტარასოვისა და გ. ხიმშიაშვილის ვარიანტმა.  

 

 

სურ. 2. ტარიელის ვეფხვსა და ლომთან ორთაბრძოლის 
სკულპტურა. ანზორ ბაბუნაშვილის პირადი არქივი 
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სურ. 3. სტელა „ვეფხისტყაოსანი“.  
ანზორ ბაბუნაშვილის პირადი არქივი 

ანზორ ბაბუნაშვილის თქმით, საყურადღებო ერ-

თი ფაქტია: „სააბაზანო N6-ის გამარჯვებული პროექ-

ტის ვარიანტში, სააბაზანოს წინ, შადრევანში, რაიმე 

სკულპტურა გათვალისწინებული არ ყოფილა. ტა-

რიელის ვეფხვსა და ლომთან ორთაბრძოლის 

სკულპტურა ჩანს არქიტექტორ ა. კუზნეცოვის შედ-

გენილ ვარიანტში“. სავარაუდოა, რომ  ვ. ტარასოვმა 

და გ. ხიმშიაშვლმა თავიანთ ვარიანტში გარკვეული 

კორექტივები შეიტანეს, გაითვალისწინეს არქიტექ-

ტორ ა. კუზნეცოვის იდეა და მოსკოველი მოქანდაკე 

პერდშუჩევის ავტორობით დადგეს ტარიელის  

ვეფხვსა და ლომთან ორთაბრძოლის სკულპტურა. 

სკულპტურის ავტორის ვინაობა ანზორ ბაბუნაშ-

ვილმა 1971 წელს გ. გორგიძის ავტორობით თბი-

ლისში გამოცემული წიგნიდან „Курорт Цхалтубо“ 

გაარკვია (გვ. 207).   

სანატორიუმ „წყალტუბოს“ სასადილოს კედ-

ლებზე, „ვეფხისტყაოსნის“ სიუჟეტებისა და სააბა-

ზანო N6-ის წინ შადრევანში მდგარი ტარიელის 

ვეფხვსა და ლომთან ბრძოლის სკულპტურული გა-

მოსახულების გარდა, ამავე თემატიკასთან დაკავ-

შირებული გამოსახულებები გვხვდებოდა ცენტრა-

ლურ მოედანზე, კავშირგაბმულობის შენობის 

გვერდით კედელზეც (სურ. 3). უკიდურეს ქვედა 

მარცხენა არეში წარმოდგენილი იყო ქაჯეთის ციხის 

ბარელიეფური კომპოზიცია, მის მარჯვნივ სამი 

მებრძოლის გამოსახულება, ვეფხვის და ბოლოს 

შოთა რუსთაველის ბარელიეფი. 

შეიძლება დავასკვნათ, რომ ბარელიეფის სკულ-

პტურული კომპოზიცია ასახავს „ვეფხისტყაოსნი-

დან“ აღებულ ცალკეულ ეპიზოდებს, თუმცა, რო-

გორც ტექსტი, ერთ მთლიანობად წარმოჩნდება და 

კარგად გამოხატავს „საბჭოთა შინაარსს და ეროვ-

ნულ ფორმას“. 

 
 

სურ. 4. სანატორიუმი „მეგობრობა“.  
მაია დავითაიას ფოტო 

 

სანატორიუმ „მეგობრობის“ №1 და №2 შენობე-

ბის ეზოსკენ მიმართულ აივნებზე  კაპიტელებიანი 

სვეტებია გამოყენებული: პირველ სართულზე –  

დორიული, მეორეზე – იონიური, მესამეზე – ქარ-

თული დედაბოძის ინტერპრეტაცია გვხვდება (სურ. 

4). შენობის ეს სართული იდეალურად ერწყმის 

ქვედა ორს და თავისებურ დამოკიდებულებას ამ-

ჟღავნებს ქართული ტრადიციის მიმართ. ის პრე-

ტენზიას არ აცხადებს მასშტაბურობაზე და ქვედა 

ორი სართულის სვეტების რიტმს იმეორებს. ამ 

შემთხვევაში ფორმით ნაციონალური კონტექსტუ-

რია არსებული სივრცის მიმართ და ხაზს უსვამს 

ეროვნულობის კოდს. 
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სურ. 5. სანატორიუმი „მეშახტე“ და მისი ინტერიერი. ანზორ ბაბუნაშვილის პირადი არქივი 
 

სანატორიუმ „მეგობრობის“ მსგავსად, დედა-

ბოძის გამოყენება იგეგმებოდა სანატორიუმ „მეშახ-

ტის“ ინტერიერშიც (სურ. 5). ჩვენ მიერ მოძიებული 

მასალის ერთ-ერთ ილუსტრაციაში ასახულია საბი-

ლიარდოს ესკიზი, რომელშიც ქართული ეთნოგრა-

ფიული ყოფისთვის დამახასიათებელი ელემენტე-

ბი სჭარბობს, კერძოდ დარბაზული საცხოვრისის 

გვირგვინიანი გადახურვა და მის საყრდენად რამ-

დენიმე დედაბოძი. სანატორიუმ  „მეშახტეში“  ასე 

უხვად გამოყენებული თაღები  და ამ თაღთა დეკო-

რატიული გაფორმება შუა საუკუნეების ქართული 

ტაძრების საფასადო მორთულობას გვახსენებს 

(სურ. 6; სურ. 7; სურ. 11). აქ გამოყენებული ქართუ-

ლი ეროვნული არქიტექტურული მოტივები, ორნა-

მენტები ჰარმონიულად ერწყმის შენობის არქი-

ტექტურულ კომპოზიციას და ეროვნულ კოლო-

რიტს აძლევს. 

 
 

 
სურ. 6. მანგლისის სიონი 
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ეროვნულ ტრადიციასთან კავშირის თვალსაზ-

რისით, ძალზე საინტერესოა სანატორიუმ „მეტა-

ლურგის“ შენობის საფასადო გაფორმებაც. აქ წარ-

მოდგენილია მდიდრული შემკულობა, მცენარეული 

და ცხოველური მოტივებით, ფრიზსა და ლავგარ-

დანზე (კარნიზი), რაც ქართული ტრადიციული ჩუ-

ქურთმის ხასიათშია შესრულებული. ამ შემთხვე-

ვაში ირმისა და ვაზის გამოსახულებებში ვლინდება 

რელიგიური ხუროთმოძღვრებიდან „ამოტივტივე-

ბული“ ურთიერთკავშირი (სურ. 7). მართლმადი-

დებლური ეკლესიის ისტორიაში ამ ორ სიმბოლიკას 

უდიდესი მნიშვნელობა აქვს („მე ვარ ვაზი ჭეშმარი-

ტი, მამაჩემი კი მევენახეა... მე ვაზი ვარ, თქვენ კი 

ლერწები“ - იოანე 15:1 – 5), კერძოდ წყაროს დაწაფე-

ბულ ირემთა გამოსახულებები, ირმები სიცოცხლის 

ხესთან და ა.შ. რაც რწმენას „დაწაფებული“ ქრისტია-

ნობისკენ მსწრაფლ ადამიანის პერსონიფიკაციას წა-

რმოგვიდგენდა. გვახსენდება ანანურის კომპლექსი, 

სადაც ყურძნის მტევნებისა და ირმების გამოსახუ-

ლებები ეკლესიის საფასადო მორთულობაში ჩნდე-

ბა. ქართული ირმების რელიეფურ გამოსახულებებს 

ვხვდებით ბოლნისის სიონზეც, თუმცა ირმებისა და 

ყურძნის მტევნების, ვაზის გამოსახვა უფრო ახლო 

კავშირს სწორედ ანანურის ეკლესიასთან პოვებს. 

 
 

 
 

სურ. 7. სანატორიუმი „მეტალურგი“. ლავგარდანი ირმისა და ვაზის გამოსახულებით.  
ანზორ ბაბუნაშვილის პირადი არქივი 

 

ფასადის კიდეში, შვერილთან მოზრდილი ფოთ-

ლებით დასრულებული სადა ლილვის სამმაგი რტოს 

რელიეფური გამოსახულება, ლილვებს შორის არ-

სებულ თაღში ჩართული მცენარეული მოტივით და 

შენობის დასავლეთი და აღმოსავლეთი ნაწილების 

ერთსართულიან მინაშენში არსებული თაღოვანი 

გალერეების რელიეფური დეკორით შემკული კუთ-

ხეები, აშკარად გვახსენებს შუა საუკუნეების ქარ-

თული ხუროთმოძღვრების მხატვრულ-დეკორატიუ-

ლი გაფორმების ნიმუშებს. მინაშენში გამოყენებული 

სამთავისის ტაძრის კუთხის რელიეფური დეკორი 

ჰარმონიულად ერწყმის საერთო არქიტექტურულ 

კომპოზიციას (სურ. 8, სურ. 9).  

 
სურ. 8. სამთავისის ტაძარი. ნინო ბარნაბიშვილის  ფოტო 

 
სურ. 9. სანატორიუმი „მეტალურგი“. ანზორ ბაბუნაშვილის 

პირადი არქივი 
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სამთავისისა და სანატორიუმ „მეტალურგის“ სა-

ფასადო მორთულობის მსგავსებაზე უკვე ვისაუბრეთ, 

თუმცა აღსანიშნავია კიდევ ერთი ნიუანსი. „მეტა-

ლურგისა“ და „წყალტუბოს“ კარიბჭეებზე დაკვირ-

ვებისას ვხედავთ მსგავსებას შუა საუკუნეების ქარ-

თულ ტაძრებთან (სურ. 10; სურ. 11; სურ. 12;  

სურ. 13). თაღები და ამ თაღთა დეკორატიული გა-

ფორმება ხშირად გვხვდებოდა შუა საუკუნეების ქარ-

თული ტაძრების აღმოსავლეთ ფასადზე. ამ მხრივ ეს 

ორი სანატორიუმი  სამთავისის ტაძარს გვახსენებს.  

 

             
 სურ. 10. სამთავისის ტაძარი   სურ. 11. სანატორიუმი „მეშახტე“ 

 

                           
 

სურ. 12. სანატორიუმი „მეტალურგი“, კარიბჭე                              სურ. 13. სანატორიუმი „წყალტუბო“, კარიბჭე 
 

 რასაკვირველია, ტაძრებზე სხვადასხვა მხატვ-

რულ-დეკორატიული მოტივის გამოყენებას და სა-

ფასადო გაფორმებაში ჩართვას თავისი ახსნა და რე-

ლიგიასთან ლოგიკური კავშირი აქვს, თუმცა ძალზე 

საინტერესოა, რომ ამგვარი გაფორმება ბრმად, თი-

თქმის უცვლელი სახით გადმოდის საერო ხუროთ-

მოძღვრებაში და მეოცე საუკუნის საზოგადოებრივი 

დანიშნულების შენობებზე ადგილს იმკვიდრებს.  

 აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეროვნულ ტრადი-

ციასთან კავშირს ვხვდებით სანატორიუმ „მეტა-

ლურგის“ ორივე მხარეს სიმეტრიულად განლაგე-

ბული პანსიონატის ორი კოტეჯის  შენობაშიც.  ამ 
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ორსართულიანი კოტეჯების გვერდით ფასადებზე 

„ქართული აივნებია“ წარმოდგენილი3 (სურ. 14).  

 ვ. კედია სავსებით იზიარებდა ვახტანგ ბერიძის 

აზრს, „ეროვნულის ცნება არა მორთულობების მი-

წებებაში ჩანს, არამედ ფუნქციურ და დეკორატიულ 

კომპონენტთა გააზრებაში. ასეთ ნაწარმოებებში თა-

ღები და ორნამენტები ბუნებრივ და დამაჯერებელ 

გამოყენებას პოულობდა და ხელს უწყობდა შენო-

ბის ინტერიერის სპეციფიკური ხასიათის ამაღ-

ლებას“.4 

 სანატორიუმ „მეტალურგზე“ საუბრისას უკვე 

შევეხეთ ირმებისა და მცენარეული მოტივის 

რელიგიური ურთიერთკავშირის თემას. ამ კუთხით  

საინტერესო ნიმუშია სააბაზანო N6-ის საფასადო 

მორთულობაში ჩასმული გამოსახულებები (სურ. 

15). მათგან ერთ-ერთზე წარმოდგენილი იყო შველი 

ხესთან, ხოლო მეორეზე – შველი და ნუკრი ვაზთან. 

საინტერესოა თავად ის ფაქტი, რომ ირმისა და 

შვლის გამოსახულებები ხესთან, რომლებიც შუა 

საუკუნეების ძეგლების რელიეფურ დეკორში 

ქართლის გაქრისტიანების სიმბოლოდ გვევლი-

ნებოდა, სანატორიუმ „მეტალურგისა“ და სააბა-

ზანო N6-ის საფასადო გაფორმებისას კვლავ ახსენ-

დებათ და იყენებენ იმდროინდელი ოსტატები.  

 ეროვნულ ტრადიციასთან კავშირზე საუბრისას 

აუცილებლად უნდა ვახსენოთ სანატორიუმ „იმე-

რეთის“ მაგალითიც. წყალტუბოში არსებული სანა-

ტორიუმების ნაწილის მსგავსად, აქაც ვხვდებით 

ქართული ეთნოგრაფიული ყოფისთვის დამახასია-

თებელ მხატვრულ-დეკორატიული გაფორმების 

 
3 თ. ნათიძე. ვალერიან კედია, არქიტექტორი. თბილისი, 2009 წ. გვ.49. 
4 თ. ნათიძე. ვალერიან კედია, არქიტექტორი. თბილისი, 2009 წ. გვ. 47. 

 

ელემენტებს, მათ შორის აღსანიშნავია რიკულებია-

ნი მოაჯირები. ქართული ჩუქურთმის ელემენტე-

ბია ჩართული სანატორიუმ „ივერიის“ მორთულო-

ბაშიც (ისინი ჩართულია კორინთულკაპიტელებია-

ნი სვეტებისა და ლავგარდანის (კარნიზი) დეკორა-

ტიულ საბჯენებში).  

 
სურ. 14.  სანატორიუმი „მეტალურგი“, პანსიონატის 
კოტეჯი. ანზორ ბაბუნაშვილის პირადი არქივი 

 

 
 

სურ. 15.  სააბაზანო N6-ის საფასადო მორთულობა.  
ანზორ ბაბუნაშვილის პირადი არქივი 
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ეროვნულ ტრადიციასთან კავშირი გამოიკვეთა 

სააბაზანოების კვლევაშიც. ასე, მაგალითად, სააბა-

ზანო №7 გარკვეულწილად წააგავდა იმერულ ოდას 

(სურ. 16). სააბაზანო №8 შენობის მხატვრულ-დეკო-

რატიული გაფორმების ელემენტებად გამოყენებუ-

ლი იყო ლადო გუდიაშვილის ესკიზით შექმნილი 

გრავიურები.  

 

 
 

სურ. 16. სააბაზანო N7.  

ანზორ ბაბუნაშვილის პირადი არქივი 

 

დასკვნა 

ამრიგად, კვლევისას გამოიკვეთა ის მნიშვნელო-

ვანი ხერხები და პრინციპები, რომლებსაც მიმარ-

თავდნენ ტოტალიტარული პერიოდის საქართვე-

ლოში სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი კომპლექსე-

ბის შექმნისას: ჰარმონიული ურთიერთკავშირი ბუ-

ნებასთან, გარე სამყაროსა და რელიეფთან. დაგეგმა-

რებისას ითვალისწინებდნენ იმ კონკრეტული ად-

გილის, სივრცისთვის სახასიათო ამა თუ იმ მნიშვ-

ნელოვან ფაქტორს.  

ოთახებისა და დამხმარე, სხვადასხვა დანიშნუ-

ლების ნაგებობის თუ სათავსის განლაგება ლოგი-

კურ კავშირში უნდა ყოფილიყო მის ფუნქციასთან; 

ახორციელებდნენ  კონკრეტული შენობის ფასა-

დის კავშირს გარე სამყაროსთან და, ამ ყველაფრის 

გათვალისწინებით, დიდ ყურადღებას აქცევდნენ 

შენობის ექსტერიერის გადაწყვეტასა და გაფორ-

მებას.  

გარე სამყაროსა და შენობას შორის კავშირი მყარ-

დებოდა შემდეგი დამხმარე არქიტექტურული სი-

ვრცეებით: ღია გალერეები, აივნები, ტერასები და 

სხვა, ასევე ღია ან ნახევრად ღია სივრცეების მოწ-

ყობით: აერარიუმი, ღია ეზოები და ა.შ. 

სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი დაწესებულებე-

ბის აგებისას, უპირველეს ყოვლისა, გათვალისწი-

ნებული იყო მისი ფუნქცია და, ამ ფუნქციიდან გა-

მომდინარე, ტერიტორიაზე არსებული ბუნებრივი 

რესურსების გამოსაყენებლად შესაბამისი სივრცე-

ების მოწყობა. 

ზემოჩამოთვლილის გარდა, კლიმატურ-გეოგ-

რაფიული თვალსაზრისით, კონკრეტული რეგიო-

ნისთვის დამახასიათებელი ისტორიული და კულ-

ტურული მემკვიდრეობის კუთხით, სახასიათო და 

მნიშვნელოვანი ელემენტები ან სიუჟეტები შეიძ-

ლება დაემატებინათ.   

 სამკურნალო-დასასვენებელ კურორტ წყალტუ-

ბოს ტოტალიტარული პერიოდის  სანატორიუმებსა 

და სააბაზანოებზე დაკვირვებამ აჩვენა, რომ ეროვ-

ნულ ტრადიციასთან კავშირი არა მხოლოდ ერთი, 

არამედ რამდენიმე კუთხით გამოვლინდა. ქართუ-

ლი ეთნოგრაფიული ყოფისთვის დამახასიათებელი 

დეკორისა და ძველი ქართული სატაძრო არქიტექ-

ტურის გაფორმების ელემენტების გამოყენებასთან 

ერთად, ცალკეულ შემთხვევებში, ძველი ქართული 

არქიტექტურისთვის სახასიათო  ფორმებისა და მა-

სალის გამოყენების მცდელობაც შეინიშნება. მონუ-
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მენტური, პომპეზური შენობების კლასიკურ ორდე-

რულ სისტემაში  ქართული დედაბოძის სახეების ჩა-

რთვა, ინტერიერსა თუ ექსტერიერში ქართული ჩუ-

ქურთმისა და შუა საუკუნეების ქართული ტაძრები-

დან რელიეფური დეკორის გამოყენება, შოთა რუს-

თაველის „ვეფხისტყაოსნის“ სიუჟეტებით ინტერიე-

რის შემკობა თუ შადრევანში ტარიელის ვეფხვსა და 

ლომთან ორთაბრძოლის სცენის ჩასმა უდავოდ მიუ-

თითებს, რომ ოსტატები ეროვნულობის საკითხის 

წინ წამოწევას ცდილობდნენ.    
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Abstract. It is very important to study the issue of nationality and to establish the connection between national 

traditions and totalitarian architecture. The connection of artistic-decorative motifs of the totalitarian period 
sanatoriums and baths of the medical-recreational resort, in the context of national traditions is discussed. The issue 
of unity of national traditions, classical and national decor is discussed. Taking into account their subordination 
approaches, a comparative analysis was made. During the research a lot of literature, albums, photographs kept in 
private archives and all the documents that would allow us to discuss the artistic-decorative features of the buildings 
built in the totalitarian period in the medical-recreational resort Tskaltubo in the context of connection with national 
tradition were found and studied.   Resume:  

 

Keywords: architecture; context; decor; national motif; sanatorium. 
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Аннотация. Очень важно изучить вопрос национальности и установить связь между национальными 

традициями и тоталитарной архитектурой. В статье рассматривается связь художественно-декоративных эле-
ментов в декоре санаториев и бань лечебно-оздоровительного комплекса Цхалтубо с архитектурой тота-
литарного периода. Обсуждается вопрос единства классического и национального декора с национальными 
традициями. C учетом их подчинения и подходов сделан сравнительный анализ. В процессе исследования 
было найдено и изучено множество книг, альбомов, фотографий, которые хранятся в частных архивах и все 
те документы, которые позволили обсудить художественно-декоративные особенности построек тота-
литарного периода лечебно-оздоровительного курорта Цхалтубо в контексте с национальной традицией. 
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ბით: სინთეზი, ფსიქოემოცია, სცენარი და ასოცია-

ციები. ამრიგად, შეიქმნა თავისებური სიმბოლურ-

ინფორმაციული „ღვინის არქიტექტურული კულ-

ტურა“, ღვინის ტურიზმის პოპულარიზაციისთვის.  

 

საკვანძო სიტყვები: კონტექსტი; კონცეფცია; 

ღვინის არქიტექტურა; ხელოვნებათა სინთეზი.  
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შესავალი 

ტურიზმი ერთ-ერთი განვითარებადი სფეროა 

მთელ მსოფლიოში. იგი უამრავ მიმართულებას 

მოიცავს, ამიტომ დიდ ინტერესს იწვევს არა მარტო 

უცხოელი, არამედ ადგილობრივი ვიზიტორების 

მხრიდან. თუმცა, ტურიზმის ამუშავება ძალიან 

რთულია, რადგან უამრავ პრობლემას მოიცავს, რო-

მელთა გადაჭრაში მრავალი ფაქტორია გასათვა-

ლისწინებელი. მისი ამუშავებისა და განვითარების 

ხელშემწყობი ერთ-ერთი ფაქტორია კეთილმოწყო-

ბილი ინფრასტრუქტურა და სპეციფიკური არქი-

ტექტურულ-მხატვრული სახის ობიექტები, რადგან 

ტურისტული მიმართულებების მიმართ ინტერესს 

ახალი არქიტექტურაც (ყველა მიმართულებით) გა-

ნაპირობებს.  

ქვემოთ განვიხილავთ ტურიზმის ერთ-ერთ მი-

მართულება „ღვინის ტურიზმს“. ეს მიმართულება 

XXI საუკუნის დასაწყისში, როგორც „ღვინის არქი-

ტექტურა“, ჩამოყალიბდა და განვითარდა მსოფლი-

ოს მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც. 

კვლევის მიზნიდან გამომდინარე, გავაანალიზებთ 

ღვინისა და არქიტექტურის ურთიერთობას ცნობი-

ლი მეღვინეობის მაგალითზე არქიტექტურულ-მხა-

ტვრული კუთხით და გავიაზრებთ მის მნიშვნელო-

ბას ტურისტული კლასტერის ჩამოყალიბების კონ-

ტექსტში. აღნიშნული საკითხი აქტუალურია. 

  

 ძირითადი ნაწილი 

ღვინის არქიტექტურა 

ისტორიული კონტექსტი. ღვინის ტურიზმის 

განვითარებით ესპანეთი ერთ-ერთი მოწინავეა. 

სტატიებში “ღვინის ახალი ტაძრები” და „ღვინის 

ტურიზმი ესპანეთში – მეღვინეობის უახლესი არქი-

ტექტურა“ თანამიმდევრულადაა განხილული ის 

მეღვინეობები, რომლებიც ძირითადად XXI საუკუ-

ნის დასაწყისში განახლდა. თითოეულ მათგანს 

წარმოშობის ხანგრძლივი ისტორია აქვს. მათი გა-

ნახლების კონცეფციები და ტურისტულად ამუშა-

ვების მექანიზმები ჩამოყალიბდა ერთობლივი ურ-

თიერთობით დამკვეთსა და არქიტექტორს შორის. 

აღსანიშნავია, რომ უმეტესი მეღვინეობის განახ-

ლება-განვითარების პროექტები მსოფლიოში ცნო-

ბილმა არქიტექტორებმა შექმნეს.  

არქიტექტორი ფრენკ გერი 2006 წელს ესპანეთ-

ში აპროექტებს სასტუმროს, სადეგუსტაციო დარ-

ბაზს და ღვინის მოსასვენებელს XIX საუკუნის 

მეღვინეობა “მარკუს დე რისკალისთვის” (1858 წ.). 

არქიტექტორმა ჩვეული არაორდინარული ხელწე-

რით შექმნა მხიარული, სადღესასწაულო განწყო-

ბის სიმბოლური ნაგებობა და მოარგო იგი სოფ-

ლის ფერწერულ, მშვიდ პეიზაჟს. სოფლის განაშე-

ნიანებაში ერთგვარი დისონანსის შეტანის მიუხე-

დავად, ავტორი შეეცადა უძველესი მეღვინეობა 

პირვანდელი სახით დაეტოვებინა. სწორედ არქი-

ტექტორის შემოქმედებითმა პოზიციამ, მისმა კონ-

ტრასტულმა დამოკიდებულებამ ისტორიულად 

ჩამოყალიბებული ადგილის მიმართ, აღნიშნული 

მეღვინეობა ღვინის ტურიზმის ცნობილ ცენტრად 

აქცია (სურ. 1). 

 

 
სურ. 1. მეღვინეობა „მარკუს დე რისკალი“,  

არქ. ფრენკ გერი 
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2006–2011 წლებში არქიტექტორი კრისტიან დე 

პორტზამპარკი აპროექტებს მეღვინეობა „შატო 

შევალ ბლანს“ საფრანგეთში (სურ.2). ახალი შენო-

ბა ვენახის შუაშია აგებული და XIX საუკუნის შა-

ტოს გაგრძელებას ქმნის. თეთრი, ბეტონის სკულ-

პტურული მოცულობა დენადი პლასტიკური ფო-

რმებით, ერთი მხრივ, კონტრასტულად დომინი-

რებს გარემოზე, მეორე მხრივ, ქმნის უჩვეულო 

ჰარმონიას მეღვინეობის ტრადიციებსა და თანა-

მედროვეობას შორის. ფორმის ინსპირაციის წყარო 

ბეტონის კასრებია, რომლებშიც ღვინოს აყენებენ. 

აქედან გამომდინარე, ნაგებობა სიმბოლურია. მე-

ღვინეობა ერთადერთია მთელ მსოფლიოში, რო-

მელსაც უმაღლესი სტანდარტი მიენიჭა გარემოს 

მიმართ დამოკიდებულებისთვის.  

 

 
სურ. 2. მეღვინეობა „შატო შევალ ბლანსი“, არქ. კრისტიან დე პორტზამპარკი 

 

ლანდშაფტური კონტექსტი. ნაგებობა, როგორც 

გარემოს პეიზაჟის ნაწილი.  არქიტექტორ სანტია-

გო კალატრავას მიერ დაპროექტებული მეღვინეო-

ბა „იოსის სიერა“ (2001 წ.) ესპანეთის რიოხის რე-

გიონში მდებარეობს (სურ.3). იგი მრავალმხრივ სა-

ინტერესოა. მეღვინეობის არქიტექტურის კონცეფ-

ცია აგებულია ღვინის, არქიტექტურის, ხელოვნე-

ბისა და გარემოს ერთ მთლიანობად გააზრებისთ-

ვის. არქიტექტურული ფორმა მრავალმხრივ სიმ-

ბოლურია, რასაც განაპირობებს გარემო, პეიზაჟი, 

ღვინის დაყენების ტრადიცია, კავშირი ბერძნულ 

ღვთაებასთან და კულტურული სივრცე თეატრა-

ლური პერფომანსებისთვის – ფლამენგო.  

 
სურ. 3. მეღვინეობა „იოსის სერა“, არქ.  

სანტიაგო კალატრავა  

 

გარდა ღვინის მარნებისა, ჩვენთვის საინტერე-

სოა ვისკის ახალი ქარხანა და ვიზიტორთა ცენტრი 

„მაკალანი“ შოტლანდიის სპეისაიდის რეგიონში 
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(2018 წ., სურ.4), არქიტექტორი როჯერს სტირკ 

ჰარბორი და პარტნიორები. სივრცულ-მოცულობი-

თი გადაწყვეტით, ქარხანა ქმნის უჩვეულო ერთობას 

ლანდშაფტთან, უახლეს ტექნოლოგიებსა და ისტო-

რიულად ვისკის დაყენების ტრადიციებთან. პრო-

ექტის კონცეფცია საინტერესოა რამდენიმე ასპექ-

ტით: პირველი – ორგანული არქიტექტურა ლანდ-

შაფტის კონტექსტში – ნაგებობის პლასტიკა სტრუქ-

ტურის დონეზე ახდენს რელიეფის ინტერპრეტაციას 

სივრცეში, რომელიც ხის, მიწით დაფარულ გადა-

ხურვაში აისახება და გარემოსთან ერთობლიობაში 

აღიქმება; მეორე – აგებულია მდგრადი არქიტექტუ-

რის პრინციპებით; მესამე – შენობის იდეოლოგია, 

რომელსაც აქვს სიმბოლურ-ინფორმაციული დატ-

ვირთვა – ვისკის თემატიკა და საზოგადოებრივი 

სივრცე, ადგილი ურთიერთობისთვის; მეოთხე – 

ტრადიციებთან კავშირი და პატივისცემა ადგილის 

ისტორიის მიმართ, რაც ვლინდება სიმბოლური ქვის 

გზა-ბილიკის აღდგენაში, რომელიც აკავშირებს 

XVIII საუკუნის ნაგებობას ახალ ქარხანასთან. პრო-

ექტის მთავარი არქიტექტორი გრემ სტირკი აღნიშ-

ნავს: „ჩვენ შევქმენით დრამატული და შთამბეჭდავი 

სტრუქტურა, რომელიც გამოწვევაა ჩვენი აზროვნე-

ბისთვის“. 

 

 
სურ. 4. ვისკის ახალი ქარხანა და ვიზიტორთა ცენტრი 

„მაკალანი“, არქ. გრემ სტირკი 
 

ხელოვნებათა სინთეზი. ორი, ერთი შეხედვით, 

განსხვავებული სფეროს „ღვინისა და ხელოვნების“ 

კავშირი სიახლე არ არის, ამაზე მოწმობს თავად ღვი-

ნის პოპულარობის ისტორია, კლასტერად ჩამოყა-

ლიბებას – განსაკუთრებული ნიშნები, რომლებიც 

შემდგომში განსაზღვრავს ადგილის იდენტობას, მის 

ერთადერთობას და ორიგინალობას ანუ, ფუნქციუ-

რი თვალსაზრისით, ღვინის დაგემოვნება, მისი ხა-

რისხისა და თვისებების ამოცნობა პირდაპირ კავ-

შირშია იმ სივრცესთან, სადაც ეს აქტივობა ხორ-

ციელდება. ამ თვალსაზრისით, განვიხილავთ ორ 

მაგალითს: შატო ლა კოსტა და შატო ლა გრასე. 

„შატო ლა კოსტა“ საფრანგეთის არქიტექტურუ-

ლი ძეგლია და ღრმა ისტორიული კონტექსტი აქვს, 

ჩამოყალიბდა XIX საუკუნეში და დღემდე ერთ-ერთ 

საინტერესო მეღვინეობად ითვლება. მეღვინეობის 

კონცეფცია აგებულია ღვინის მოყვანის, ვენახის გა-

შენებისა და საწარმოს კულტურულ-სანახაობრივ 

სივრცედ გააზრებაზე. მსგავსმა მიდგომამ განსაზღვ-

რა ადგილის იდენტობა და უნიკალურობა. 200 ჰა-ზე 

გადაჭიმული ვენახი ინტეგრირებულია საპარკო ზო-

ნასთან და ერთობლიობაში იქმნება კულტურულ-

სამუზეუმო და სანახაობრივი სივრცე. მფლობელ 

პატრიკ მაკილენის გემოვნებით შეიქმნა შთამბეჭდა-

ვი არქიტექტურულ-სახელოვნებო კოლექცია, რო-

მელთა ნაწილი გადმოიტანეს სხვადასხვა ადგილი-

დან, ხოლო ნაწილი სპეციალურად „ლა კოსტასთ-

ვის“ შეიქმნა. ეს პრინციპი დღემდე გრძელდება და 

შატოს სივრცე ივსება ახალ-ახალი არქიტექტურულ-

სახელოვნებო ნიმუშებით. ჩაიდგა ცნობილ არქი-

ტექტორთა მიერ დაპროექტებული პავილიონის ტი-

პის სხვადასხვა დანიშნულების დროებითი ნაგე-

ბობები: მაგალითად, ლონდონის გალერეიდან ჩა-
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მოიტანეს „სერპანტეინი“, 2008 წელს არქიტექტორ 

ფრენკ გერის მიერ დაპროექტებული პავილიონი, 

რომელიც გადააზრებულ იქნა, როგორც „მუსიკალუ-

რი ოთახი“; ასევე გადმოიტანეს ხელოვნების ნიმუ-

შები: ლუიზა ბურჟუას „ობობა“; ჰიროშე სოგომოტოს 

„მათემატიკური მოდელი“, სადაც ავტორი ისწრაფ-

ვის თავისებურად შეხედოს ისეთ აბსტრაქტულ 

კატეგორიებს, როგორიცაა დრო, სინათლე, სივრცე 

და მოძრაობა; ალექსანდრე კალდერის „კომპოზი-

ცია“, რომელიც 1976 წ. შეიქმნა, ავლენს მოძრაობას 

სივრცეში და სხვა.  

 

 

სურ. 5. ხელოვნების ცენტრი, არქ. ტადაო ანდო 

 

 
სურ. 6. „საწყობი“, არქ. ჟან ნუველი 

 

შატოსთვის 2008 წელს არქიტექტორი ტადაო 

ანდო აპროექტებს ხელოვნების ცენტრს და სამლოც-

ველოს (სურ. 5). მასვე ეკუთვნის მთელი ტერიტორი-

ის გენგეგმა, თავად ღვინის დაყენება ხდება ჟან 

ნუველის მიერ დაპროექტებულ უნიკალურ, ნახევ-

რად წრიულ ნაგებობაში ე.წ. „საწყობში“ (სურ. 6). ამ 

სივრცეში განთავსებულია ღვინის დაყენების რე-

ზერვუარები და მიწისქვეშა მარნები. აღნიშნული ნა-

გებობა ღვინის წარმოების თავისებურებით უნიკა-

ლურია და მსოფლიოში სულ სამია. 

შატო ლა კოსტას (Château La Coste) ტერიტორია-

ზე რენცო პიანოს პროექტით (2017 წ.) აშენდა ობიექ-

ტი, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს საგამოფე-

ნო დარბაზს და ღვინის მარანს (სურ.7). არქიტექ-

ტორმა საკმაოდ ოსტატურად გამოიყენა რელიეფის 

შესაძლებლობები და ნაგებობა ფაქტობრივად „ჩა-

აშენა“ მასში, თითქმის 6 მ სიღრმეში. გრძელი დახრი-

ლი ბეტონის კედლებით შემოსაზღვრული ბილიკი 

უზრუნველყოფს მის ვიზუალურ და ფიზიკურ კავ-

შირს გარემოსა და კულტურულ სივრცესთან. საგა-

მოფენო სივრცეს უკავია 160 მ2, მის მარჯვენა და მა-

რცხენა მხარეს მოწყობილია ღვინის საცავები, მთა-

ვარი ფასადის წინ – ღია აუზი, რომელიც განკუთვნი-

ლია სკულპტურული კომპოზიციებისთვის წყალში.  

 

 
სურ. 7. საგამოფენო და სადეგუსტაციო შენობა,  

არქ. რენცო პიანო 
 

შატოს სივრცეში კიდევ ერთი არქიტექტორი რი-

ჩარდ როჯერსი არქიტექტურულ ბიურო „როჯერ 

სტიკ ჰარბორსა და პარტნიორებთან“ ერთად აპროექ-
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ტებს სიმარტივის და ელეგანტურობის ნიმუშს – რი-

ჩარდ როჯერსის ნახატების გალერეა (სურ. 8), რო-

მელშიც უკიდურესად გამოვლენილია ჰაი-ტეკის 

შესაძლებლობები (2001–2020 წწ.). 

 

 
სურ. 8. „საგამოფენო დარბაზი“, არქ. რიჩარდ როჯერსი 

  

ამრიგად, შატო ლა კოსტამ თავის სივრცეში მოიც-

ვა ლანდშაფტური არქიტეტურის და ხელოვნების 

ნიმუშები, რომლებიც გაერთიანდა ღვინის თემატი-

კის ირგვლივ. თითოეულ შემოქმედს შესაძლებლობა 

მისცა თავისუფალი შემოქმედებითი ინტერპრეტა-

ციებისთვის შეექმნათ სიმბოლური ნაგებობები. 

განხილული მეღვინეობისგან განსხვავებით, 

სრულიად სხვა კონცეფციაზეა აგებული ისტორიუ-

ლი „შატო ლა გრასე“. 

უძველესი მევენახეობა შატო ლა გრასე 1885 წელს 

დაარსდა, იგი მდებარეობს საფრანგეთის სანტ-ემი-

ლიონის რეგიონში. 2014 წელს მოხდა მეღვინეობის 

მასშტაბური რეკონსტრუქცია, რომლის პროექტის 

ავტორი არქიტექტორი ჟან ნუველია.  

მეღვინეობა ღვინის დაყენების ხელოვნების, არ-

ქიტექტურისა და სახვითი ხელოვნების იდეალური 

სინთეზის მაგალითია. ადგილის ისტორიისა და 

„ისტორიზმის“ გადააზრებით თანამედროვეობის 

კონტექსტში, კულტურული ტრადიციების შენარჩუ-

ნებით, არქიტექტორმა შექმნა უნიკალური ანსამბლი 

სხვადასხვა სტილისა და ფუნქციური დანიშნულე-

ბის ნაგებობებისგან. თუმცა ამ ანსამბლში მნიშვნე-

ლოვანია თანამედროვე მასალებით გათამაშებული, 

მოულოდნელობებით სავსე, ემოციური, მხატვრუ-

ლი აზრის მატარებელი უნიკალური სივრცე. მეღვი-

ნეობის მთავარ, წრიული ფორმის ნაგებობის ამრეკ-

ლავ ზედაპირზე დაბეჭდილია ნახატები (სურ. 9). 

 

 
 

სურ. 9. მეღვინეობა „შატო ლა გრასე“, არქ. ჟან ნუველი 
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კიდევ ერთი მეღვინეობა, რომელიც დააპროექტა 

ჟან ნუველმა არის „შატო ლა დომენიკი“ საფრანგეთ-

ში (2010–2014 წწ.). მეღვინეობა უძველესია, საჭი-

როებდა გაფართოებას და ტურისტებისთვის მიმ-

ზიდველ ადგილად გადაქცევას (სურ.10). ვენახების 

შუაში აგებული უძველესი შატო საინტერესო არქი-

ტექტურით გამოირჩევა და განსაკუთრებით მიმ-

ზიდველია მნახველებისთვის. ახალი მოცულობა 

მკაფიოდ გამოიყოფა როგორც ძველი სტრუქტური-

დან, ისე მთელი ვენახის პეიზაჟიდან. ფასადის მოსა-

პირკეთებელ მასალად გამოყენებულია ამრეკლავი 

ზედაპირის მქონე ფოლადის ოდნავ დახრილი წი-

თელი ფერის (გამოყენებულია ექვსი ტონალობის 

წითელი) პანელი, რომელიც სიმბოლურად წითელი 

ღვინის მრავალტონალობას გადმოსცემს.  

 

 

 
 

სურ.10. „შატო ლა დომენიკ“, არქ. ჟან ნუველი 

 

ჩვენ მიერ განხილულ უცხოურ მაგალითებში აქ-

ცენტი გაკეთებულია არქიტექტურული ფორმის სიმ-

ბოლურობასა და მის ვიზუალურ აღქმაზე, შეიძლება 

ითქვას არქიტექტურულ ეფექტსა და უშუალოდ ღვი-

ნოსთან დაკავშირებულ აქტივობაზე. ასევე ვლინდება 

ორი, ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული 

და ამავდროულად ერთიმეორეზე დამოკიდებული 

მიდგომა: პირველადი ეფექტი არქიტექტურის სახით 

და მეორე – ფუნქციური. ეს დამოკიდებულება სა-

ქართველოში რადიკალურად განსხვავდება. 

საქართველოსთვის ღვინის თემა ახალი არ არის 

და აქტიურად ვითარდება. დღეს საქართველოს 

სხვადასხვა რეგიონში გაჩნდა არაერთი ახალი არ-

ქიტექტურული აქცენტი უამრავი თამამი იდეით. 

ქართველმა არქიტექტორებმა შეძლეს შეენარჩუნე-

ბინათ მეღვინეობის ავთენტიკურობა და მიანიჭეს 

თანამედროვე სახე, ფუნქცია და ბუნებასთან ინტეგ-

რირების პრინციპი, ესთეტიკა და არქიტექტურული 

ფორმის ახალი სამეტყველო ენა. ამ თვალსაზრისით, 

საინტერესოა შატო „მუხრანი“, შატო „ბუერა“, მეღვი-

ნეობა „ასკანელი“ ყვარელში. მათგან განსხვავებით 

შატო „ზეგანი“, შატო „მერე“, „შუხმანის“ მარანი, მრა-

ვალფუნქციური კომპლექსი სოფელ მარტყოფში, გუ-

რამიშვილის მარანი საგურამოში ავითარებს ეთნოგ-

რაფიულ მიმართულებას არქიტექტურაში, უმეტეს 

შემთხვევაში კომუნიკაბელური, კომფორტული, ში-
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ნაურული, თეატრალური როგორც არქიტექტურუ-

ლი ფორმებით, ისე პირდაპირი მნიშვნელობით. აქ 

მნიშვნელოვანია მოქმედება (ადამიანი) და არა არქი-

ტექტურული ფორმა, როგორც ასეთი. არანაკლებ სა-

ინტერესოა თანამედროვე მეღვინეობის არქიტექტუ-

რის კონცეპტუალური ძიება, აუცილებელი კავში-

რით ღვინის კულტურასთან, რომლებსაც ვხვდებით 

ქართველი არქიტექტორების პროექტებში. მაგალი-

თად, არქიტექტორები ქობულიები და პარტნიორები 

– მეღვინეობა ყვარელში, არქიტექტურული ლაბორა-

ტორია 3 – მეღვინეობა ვაჩნაძიანი და „წინანდალი“, 

შატო „შილდა“ – არქიტექტურული ბიურო „იქს არ-

ქიტექტს“. 

  

დასკვნა 

ამრიგად, არქიტექტურაში ფორმულირებულია 

ახალი თემა „ღვინის არქიტექტურა“, რომელიც პირ-

დაპირ კავშირშია ღვინის წარმოებასთან, მის პოპუ-

ლარიზაციასთან, რაც, თავის მხრივ, ხელს უწყობს 

ღვინის ტურიზმის განვითარებას.  

არქიტექტურული ინტერპრეტაციით ჩამოყალიბ-

და უნიკალური ტურისტული ადგილები ქალა-

ქიდან მოშორებით, სოფლად ან მათ მიმდებარედ, 

რომელშიც ინტეგრირებულია რადიკალურად გან-

სხვავებული არქიტექტურული მიმდინარეობები, 

მრავალფეროვანი კონცეფციები, მათ შორის მრავალ-

სახიანი კონტექსტუალიზმი რამდენიმე ასპექტის 

გათვალისწინებით: სინთეზი, ფსიქოემოცია, სცენა-

რი და ასოციაციები.  

განხილული ნაგებობების ბუნება, სივრცულ-მო-

ცულობითი სტრუქტურა, მხატვრული სახე, ფუნქ-

ციური მრავალთემიანობა ავითარებს რეკრეაციულ 

მიმართულებას, რომლის იდეოლოგია დაფუძნებუ-

ლია ისეთ აქტივობებზე, როგორიცაა: შემეცნება, შეს-

წავლა, დასვენება. შემეცნებითი აქტივობების გაძ-

ლიერების მიზნით მარნების სტრუქტურაში ჩაშენე-

ბულია საგამოფენო სივრცეები.  

ადგილის ისტორიის და ღვინის დაყენების რთუ-

ლი ტექნოლოგიური პროცესების შენარჩუნებით, მა-

თი გადააზრებით თანამედროვე არქიტექტორები 

აყალიბებენ ადგილის სპეციფიკურ კულტურას, მე-

ღვინეობისთვის დამახასიათებელი ნიშნებისა და გა-

რემოს გამოყენებით. გარდა ამისა, ამ არქიტექტურას 

აქვს ვიზუალურ-ინფორმაციული ეფექტი, რომელიც 

ფსიქოემოციურ ზეგავლენას ახდენს ადამიანზე და 

მის მიმართ ინტერესს ზრდის.  

გამოვლინდა, რომ თითოეული არქიტექტორი 

მის მიერ შექმნილ არქიტექტურაში ავლენს უპირა-

ტეს დამოკიდებულებას ღვინის კულტურის მიმართ 

მრავალგვარი არქიტექტურული ინტერპრეტაციით. 

ამ დამოკიდებულებით იქმნება უნიკალური ნა-

გებობები ინდივიდუალური ხელწერით, მრავალთე-

მიანი გაჯერებული სიმბოლოებით, ასოციაციური 

დამოკიდებულებით არქიტექტურული ფორმის, 

გარემოსა და ტექნოლოგიების მიმართ. ამ ნაგებო-

ბებით დასტურდება მოსაზრება, რომ „არქიტექტურა 

და ღვინო საუკეთესო წყვილია, რომელმაც ერთგვა-

რი თავისუფლება მოუტანა არქიტექტორებს შემოქ-

მედებითი ძიების პროცესში. 

ამრიგად, შეიქმნა თავისებური სიმბოლურ-ინ-

ფორმაციული „ღვინის არქიტექტურული კულტუ-

რა“, ღვინის ტურიზმის პოპულარიზაციისთვის.  
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Abstract. One of the directions of tourism – Wine Tourism – was established at the beginning of the XXI century 

as a wine architecture and developed in many countries around the world, including Georgia. The relationship 
between wine and architecture on the example of famous wineries from an architectural-artistic point of view and 
understands their importance in the context of the formation of a tourist cluster is analyzed. The analysis revealed 
that architectural interpretations have created unique tourist sites far from the city, in the countryside or in the 
vicinity, which integrates radically different architectural currents, diverse concepts, including multifaceted 
contextualism with several aspects in mind: synthesis, psycho-emotion, script, and associations. Thus, a peculiar 
symbolic-informative architectural culture of wine was created to popularize wine tourism. Resume:  

 

Keywords: artistic synthesis; concept; context; wine architecture. 
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Аннотация. Одно из направлений туризма – «Винный туризм» – зародилось в начале XXI века как «винная 

архитектура» и получило развитие во многих странах мира, в том числе и в Грузии. Проанализирована взаи-
мосвязь вина и архитектуры на примере известных виноделен с архитектурно-художественной точки зрения 
и осмысливается их значение в контексте формирования туристского кластера. Анализ показал, что уни-
кальные туристические объекты созданы архитектурными интерпретациями вдали от города, в сельской 
местности или в окрестностях, который объединяет радикально разные архитектурные течения, разно-
образные концепции, в том числе многогранный контекст с учетом нескольких аспектов: синтез, психоэмо-
ция, сценарий и ассоциации. Таким образом, для популяризации винного туризма была создана своеобразная 
символико-информационная винная архитектурная культура.  

 

Ключевые слова: винная архитектура; контекст; концепция; художественный синтез.  
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ზოგადოებაში შემავალი ცალკეული სუბიექტები 

ქმნიან არქიტექტურას, აწვდიან მას სოციუმს, ფუნქ-

ციონირებენ, ურთიერთობენ და იყენებენ მას, რო-

გორც კომუნიკაციის დამყარების აუცილებელ სა-

შუალებას.  

 

საკვანძო სიტყვები: არქიტექტურა; რევიტალი-

ზაცია; სოციალური კომუნიკაცია. 

 

შესავალი 

საზოგადოება ადამიანთა ჯგუფის საერთო ინტე-

რესების, ფასეულობებისა და მიზნების გაერთია-

ნებაა. სოციოლოგიის ძირითადი ცნება მას აღწერს, 

როგორც მოწესრიგებულ ერთობას, გარკვეულ სი-

ვრცეში განფენილ ადამიანთა თანაცხოვრებას. გე-

ლენის თანახმად, ადამიანი „ინსტინქტრედუცირე-

ბული“ არსებაა და მისი საზოგადოებრივი ცხოვ-

რება, საზოგადოებრივი ურთიერთობა და ადამიან-

თა ურთიერთქმედება თავისთავად, ბუნებრივად 

დადგენილი და ბუნების მიერ მოწესრიგებული არ 

არის. საზღვრების აღიარებით ხდება გაერთიანება 

ამა თუ იმ საზოგადოებაში და კომუნიკაციის დამყა-

რება. აქ აქტუალობას იძენს დასახლებული სივრცე 

(ქალაქი, დაბა, სოფელი), როგორც კულტურული 

კომუნიკაციის სოციალური და სივრცული სისტემა. 

სივრცეში კომუნიკაციის ჯანსაღი არსებობის-

თვის აუცილებელია განისაზღვროს მიზანი. ასე, მა-

გალითად, შესწავლის შედეგად კონკრეტული ურ-

ბანული სივრცის რეკონსტრუქციის მიზნად შეიძ-

ლება იქცეს: 

 საზოგადოების სოციალური და ეკონომიკუ-

რი გაცოცხლება; 

 ადგილობრივი მოსახლეობის დასახლებული 

პუნქტის სასიცოცხლო პროცესებში ჩართვა 

და მომსახურება; 

 კომუნიკაციის გაუმჯობესება.  

 ჩვენთვის ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია განვიხი-

ლოთ საქალაქო გარემოს ცალკეული ფრაგმენტების 

რევიტალიზაციის ის ფორმები, რომლის მიზანია 

კომუნიკაციის გაუმჯობესება, თუმცა ყოველივე ეს 

ძალიან ფრთხილად უნდა განხორციელდეს, ვინაი-

დან დასაშვებია ამ პროცესებმა გამოიწვიოს იქ 

მცხოვრებთა გადაადგილება, მიგრაცია ან ხელი 

შეუშალოს მათ საზოგადოებრივი რესურსების გა-

მოყენებაში, რაც კომუნიკაციის შეწყვეტის წინაპი-

რობა შეიძლება გახდეს. 

  

ძირითადი ნაწილი 

ახალი სივრცეების შექმნა მართლაც რომ მნიშვ-

ნელოვანია საზოგადოების ახალი კომუნიკაციების 

ფორმირების ჩამოყალიბებისთვის, თუმცა დამე-

თანხმებით, რომ რევიტალიზაცია მნიშვნელოვან 

როლს ასრულებს წარსულში არსებული ურთიერ-

თობების აღორძინებაში, თავის თავში გულისხმობს 

ძველის განახლებას და მიტოვებული შენობების-
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თვის ახალი სიცოცხლის მინიჭებას, ქალაქების გა-

ლამაზებასა და მათთვის ფაქტობრივად ახალი 

იდენტურობის შეძენას. 

მე-20 საუკუნის ბოლო ათწლეულებში, სოცია-

ლისტური ეკონომიკური სისტემის ჩავარდნის შემ-

დეგ, ზოგიერთი ქვეყანა სერიოზული ეკონომი-

კური პრობლემის წინაშე იდგა, რადგან სოციალის-

ტურ სისტემაში შექმნილი სხვადასხვა დაწესე-

ბულება მზად არ იყო იმ კონკურენციის დასაძლე-

ვად, რომელიც იმ დროისათვის მსოფლიოს ბაზარ-

ზე არსებობდა. ეს პროცესები საქართველოსაც შე-

ეხო. კერძოდ, ბათუმში, ერთ-ერთ პოპულარულ 

ტურისტულ ქალაქში დღესაც ვხვდებით მიტოვე-

ბულ შენობებს, რომელიც ადრეულ წლებში ფუნქ-

ციონირებდა, დღეს კი მივიწყებულია და დანგრე-

ვის პირასაა. 

 ჩვენი კვლევის არეალში მყოფი ბათუმის ცალ-

კეული ფრაგმენტების რევიტალიზაციის პროცესი 

ძალიან საინტერესო და მიმზიდველია, ვინაიდან 

საქმე გვაქვს როგორც ძველის განახლებასთან, ისე 

რაღაც ახლის შექმნასთან, რაღაც ორიგინალურთან, 

რადგან დრო ისეთი განზომილებაა, რისი გაჩერებაც 

შეუძლებელია და, შესაბამისად, ნებისმიერ სფეროში 

მოითხოვს, რომ ფეხი ავუწყოთ მას, არ დავრჩეთ 

წარსულში, მუდამ განვითარდეთ და ვპროგრესირ-

დეთ. ყოველივე ამის მიღწევა შეუძლებელი იქნე-

ბოდა რამდენიმე ასპექტის გარეშე: 

 არსებული მიწის რესურსი და სამშენებლო 

ფონდი; 

 სპეციფიკური ლანდშაფტი; 

 კარგი ადგილმდებარეობა; 

 სატრანსპორტო წვდომა; 

 ექპერიმენტული შესაძლებლობები. 

ზემოაღნიშნული ასპექტების გათვალისწინებით 

და შერჩეული მეთოდოლოგიის სწორად გამოყენე-

ბით, რევიტალიზაციის პროცესი აღმოჩნდება პრო-

დუქტიული და წარმატებული, რაც დადებითად აი-

სახება სოციალურ ურთიერთობებზეც, ამასთან მნი-

შვნელოვანია მკაფიოდ განისაზღვროს ის მიზანი და 

პრინციპები, თუ რას უნდა ემსახურებოდეს რევიტა-

ლიზაცია: 

 რევიტალიზაციის პროექტი არ უნდა იყოს 

განყენებული და უნდა ეხმაურებოდეს ქალაქის გან-

ვითარების სტრატეგიულ ხედვას; 

 რევიტალიზაციის ძირითადი არსი უნდა იყოს 

ქალაქის საერთო იმიჯის შექმნა, უნდა გამოირჩეო-

დეს ინდივიდუალური შტრიხებით, თანამედროვე 

ელემენტებით და იმავდროულად არ დაკარგოს ძი-

რითადი ავთენტიკური სახე.  

 სოციალური კომუნიკაციის მრავალი ფორმა 

არსებობს. 21-ე საუკუნეში ქალაქი ყალიბდება ფიზი-

კური ადგილებისგან, ინფორმაციის დინებისა და 

მათი ურთიერთდამოკიდებულებისგან. საზოგადო-

ებრივი კომუნიკაციის კონტექტსში არქიტექტურის 

როლი მნიშვნელოვანია. ისტორიულ ქალაქებში ხში-

რია შემთხვევები, როცა ურბანულ გარემოში ძეგ-

ლისა თუ ნებისმიერი შენობის ფასადის სარეკონსტ-

რუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები აუცილებე-

ლია. ამ დროს ფასადის დაფარვა ხდება ისეთი კონ-

სტრუქციებით, როგორიცაა ხარაჩო ან ტერიტორიის 

შემოღობვა, ასევე მიმდინარე სამუშაოები იწვევს 

ხმაურს, რაც გარკვეულ დისკომფორტს ქმნის ამა თუ 

იმ ობიექტის მიმდებარედ, განსაკუთრებით ქალაქის 

ცენტრალურ ნაწილში. ყოველივე ეს მეტწილად 

ზღუდავს მოძრაობას და დროებით წყვეტს იმ კომუ-

ნიკაციის ჯაჭვს, რომელსაც სოციალური კომუნიკა-
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ციის სახით განვიხილავთ. რევიტალიზაცია არ უნდა 

განვიხილოთ, როგორც მხოლოდ შედეგი, რაღაც ძვე-

ლის განახლება, არამედ უნდა წარმოვიდგინოთ, რო-

გორც პროცესი ახალი დანიშნულებით, რასაც საზო-

გადოების კომუნიკაციის ჯანსაღი პლატფორმის უზ-

რუნველყოფა ჰქვია. ობიექტზე მიმდინარე სარეკონ-

სტრუქციო-სარეაბილიტაციო პროცესის მიმდინა-

რეობის დროს ძირითადი იდეაა ძეგლის ან შენობის 

მიმდებარე ტერიტორიისთვის სოციალური დატ-

ვირთვის შენარჩუნება და არა დაკარგვა, კერძოდ ფა-

სადის დაფარვა LED დისპლეი ფარდის პანელით, რი-

სი მეშვეობითაც სამუშაოების დასრულებამდე წინას-

წარ აღქმადი გახდება საზოგადოებისთვის ფასადის 

დასრულებული სახე, რის შედეგადაც შენობა დროე-

ბით არ კონსერვირდება, ეს კი ხელს შეუწყობს სოცია-

ლური კომუნიკაციის ჯაჭვის უწყვეტობას, არ ამოაგ-

დებს ქალაქის საერთო რიტმიდან, იმავდროულად 

ობიექტზე მიმდინარე სამუშაო პროცესის ამ სახით 

შეფუთვა ხალხის ინტერესს უფრო გააღვივებს და მა-

თი გადაადგილების ტრაექტორიის ცვლილებას არ 

გამოიწვევს. მსგავსი ინსტალაცია ხალხის ნაკადს უფ-

რო მეტად მიიზიდავს, სოციალური კომუნიკაცია კი 

ნაცვლად იმისა, რომ, სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

გამო, შეწყდეს, უწყვეტად გაგრძელდება და შესაძლე-

ბელია გაცხოველდეს კიდეც, ვინაიდან LED დისპლეი 

პანელი უზრუნველყოფს, როგორც ზემოთ აღვნიშ-

ნეთ, ფასადის წინასწარ გამოსახვას, ვირტუალური 

არქიტექტურის რეალობაში შემოტანას და ისეთი 

მნიშვნელოვანი ღონისძიებების ტრანსლაციას, როგო-

რიცაა დაჯილდოებები, ფინალები, საჯარო გამოსვ-

ლები თუ უბრალოდ კომერციული სარეკლამო რგო-

ლები, ეს კი თავისთავად ხელს შეუწყობს დროდა-

დრო ხალხის ნაკადის სხვადასხვა მიზნით თავშეყრას, 

რაც პირდაპირ კავშირშია სოციალურ კომუნიკაციის 

არსებობასთან.  

 ზემომოყვანილ დებულებებს ადასტურებს ის 

ფაქტიც, რომ ბათუმის ევროპის მოედანზე პირველი 

აფთიაქის შენობის სარეკონსტრუქციო-სარეაბილი-

ტაციო პროცესების მიმდინარეობისას, რომლის მო-

ნიტორინგის სამუშაოები წარიმართა სტატიის ერთ-

ერთი ავტორის პირადი ჩართულობით, ნათლად გა-

მოვლინდა ის დისკომფორტი, რასაც განიცდიდა აღ-

ნიშნული ტერიტორიის მიმდებარედ არსებული 

სხვადასხვა დაწესებულება: კვების ობიექტები, სა-

ელჩოები, სახელმწიფო ობიექტები თუ სხვა, რაც 

ხალხის ნაკადის შემცირების მიზეზი გახდა. აღსა-

ნიშნავია, რომ იქ არსებული სივრციდან გამომდინა-

რე, ჩვენ მიერ შემოთავაზებული მეთოდის გამოყე-

ნების შემთხვევაში (ფასადის დისპლეი ფარდის 

პანელით დაფარვა) ძეგლის ფასადი შეითავსებდა 

მონიტორის ფუნქციას ისე, რომ სამუშაოები არ შე-

წყდებოდა, რაც როგორც სანახაობრივი იქნებოდა 

ადგილობრივებისა და ტურისტებისთვის, ისე მომ-

გებიანი გახდებოდა იქ არსებული კვების ობიექ-

ტების მეპატრონეთათვის.  

მსოფლიოში გვხვდება რევიტალიზაციის იდეის 

სხვადასხვა მაგალითი, მათ შორისაა პარიზის პერ-

ფორმანსი–ტრიუმფალური თაღის მოვერცხლისფ-

რო ქსოვილით შეფუთვა, რომლის იდეა მხატვარ 

ქრისტოს იავაჩევსა და მის მეუღლეს გასული საუ-
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კუნის შუა წლებში გაუჩნდათ. ინსტალაციის ხორც-

შესხმა პანდემიის გამო გადაიდო, თავად მხატვარსაც 

მისი შემოქმედება აღარ უნახავს, რადგან 2020 წელს 

გარდაიცვალა. თუმცა, 2021 წელს, მხატვრის სახე-

ლის უკვდავსაყოფად მაინც განხორციელდა. ეს ინს-

ტალაცია ერთ-ერთი მაგალითია იმისა თუ როგორ 

და რა ფორმით შეიძლება მიიპყრო ხალხის ყურად-

ღება და ადრე აქცენტური, დღეს უკვე თვალს შეჩ-

ვეული ძეგლი კვლავ საინტერესო და მოთხოვნადი 

გახადო. ეს არის იდეის რევიტალიზაციის პირველი 

მცდელობა, რამაც სოციალური კომუნიკაცია ამ არე-

ალში ააღორძინა და უკვე თითქოსდა მოყირჭებული 

ძეგლი თუ ქუჩა კვლავ მოთხოვნად სივრცედ აქცია.  

 

ნიუ-იორკში მდებარე ჰაი ლაინი იმის კარგი მაგა-

ლითია თუ როგორ შეიძლება მოძველებური და მკაც-

რად პრაგმატული შეხედულება გახდეს საზოგადო-

ებრივი სივრცის შექმნის შემოქმედებითი გადაწყვეტა 

და, თავის მხრივ, უამრავი მნახველი მიიზიდოს.  

 High Line – ჰაი ლაინ პარკი, იგივე ჰაი ლაინი, რო-

გორც მას ნიუიორკელები უწოდებენ, რამდენიმე 

ეტაპისგან შემდგარი მსხვილი ლანდშაფტური პრო-

ექტია, რომელიც ყველა ადამიანის ყურადღებას იპყ-

რობს თავისი განსაკუთრებულობით. 2,3 კილომეტ-

რი სიგრძის პარკის არაჩვეულებრიობა იმაში მდგო-

მარეობს, რომ ის გაშენებულია ნიუ-იორკის ცენტრა-

ლურ რკინიგზაზე, უფრო ზუსტად მის გაუქმებულ 

ნაწილში.   

 

 

 
საინტერესოა პარკის დიზაინი, რომელიც კორ-

ნერ ფილდ პროჯექტსმა მცენარეების დიზაინერ 

პიეტ ოდოლფთან ერთად შეიმუშავა. ამ უკანასკ-

ნელმა გადაწყვიტა, ინსპირაცია აეღო იმ მცენა-

რეებისგან, რომლებიც მიტოვებულ რკინიგზაზე 

იზრდებოდა 25 წლის განმავლობაში – ყველა 

ბუჩქი, ბალახი თუ ხე ამტანობით გამოირჩევა და 

მათი კომპოზიცია ფერების მიხედვითაც მკაცრადაა 
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დალაგებული. ასეთი დიზაინი, ჰაი ლაინის ცნო-

ბილ მცირე ფორმებთან ერთად, მეტ ბუნებრიობას 

მატებს ლოკაციას. პარკმა, რომელიც იდეალური 

კატალიზატორი გამოდგა ინდუსტრიულ რკინიგ-

ზასა და ურბანულ სივრცეს შორის, ჩელსის უბანს 

ახალი სიცოცხლე აჩუქა. ნიუ-იორკის მერმა ბლუმ-

ბერგმა ამ ფაქტს „უბნის რენესანსიც“ კი უწოდა. 

აღსანიშნავია, რომ ის დღეს საკმაოდ ფუნქციური 

და ერთ-ერთი ჯანსაღი სივრცეა ადამიანთა კომუ-

ნიკაციისათვის. კარგი მაგალითია იმისა, თუ რო-

გორ შეიძლება ახალი სახით აღადგინო საზოგა-

დოებისთვის ნაცნობი გარემო და არ მოახდინო არ-

სებული კომუნიკაციის ფორმის შეწყვეტა, შეინარ-

ჩუნო ის მხოლოდ ინტერესთა სფეროს მოდიფი-

ცირების ხარჯზე.  

 

 
 

შესაძლოა პროცესები პირიქითაც წარიმართოს, 

ქალაქის დატვირთული ნაწილის სახეცვლილებამ, 

არქიტექტურული სახის ცვალებადობამ, სხვადა-

სხვა ნაგებობის დენოტაციის (ფუნქციის) ცვლილე-

ბამ საზოგადოების რღვევა გამოიწვიოს, რაც თავის-

თავად ხელს შეუწყობს იმ პროცესებს, რაც კომუნი-

კაციის შეწყვეტას ან სრულ გაქრობას შეიძლება 

ნიშნავდეს. 

ამის კარგი მაგალითია ქალაქი ჰოლიოკი, რომე-

ლიც 1800-იანი წლების ბოლოს განვითარდა, რო-

გორც პირველი დაგეგმარებული სამრეწველო ქა-

ლაქი შეერთებულ შტატებში. ეს იყო ქალაქის კონკ-

რეტული მიზნით განვითარების ერთ-ერთი ნიმუ-

ში, რომელმაც ჩამოაყალიბა ერთგვარი საზოგადო-

ება საერთო ინტერესებით და სოციუმით. 1900-იან 

წლებში ერთ დროს აყვავებულმა ინდუსტრიულმა 

საზოგადოებამ რღვევა დაიწყო, ვინაიდან დროთა 

განმავლობაში ქარხნები დაიხურა და მრეწველობა 

მკვეთრად შემცირდა, რამაც გამოიწვია ეკონომიკუ-

რი ცვლა და ბრძოლა საზოგადოების ახალი იდენ-

ტურობისთვის. გარდა ამისა, შეიცვალა რეგიონში 

მცხოვრები ეთნიკური ჯგუფები. დასაწყისში ჰო-

ლიოკი ძირითადად ირლანდიელი და საფრანგე-

თის კანადელი მცხოვრებლებისგან შედგებოდა. 

დღეს ქალაქის შემადგენლობის თითქმის 50% ლა-

თინურია. დღემდე გამოწვევად რჩება ქალაქის იე-

რის აღდგენა ახალი საზოგადოების ჩამოსაყალი-

ბებლად, კომუნიკაციის სწორი პლატფორმის შე-

საქმნელად.  

ამჟამად ჰოლიოკი მასპინძლობს არაერთ საზოგა-

დოებრივ ორგანიზაციას, რომლებიც ადგილობრივი 

მოსახლეობის პრობლემების გადაჭრაზე მუშაობენ.  
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 ზემოაღნიშნულ მაგალითებზე დაყრდნობით, არ-

ქიტექტურა ერთგვარი საშუალებაა სხვადასხვა სოცი-

ალურ ფენაში ჯანსაღი კომუნიკაციის დამყარების-

თვის.  

 

დასკვნა 

დღევანდელ ინფორმაციულ ერაში არქიტექტუ-

რა და დიზაინი ერთმანეთთან აკავშირებს ტექნო-

ლოგიასა და კულტურას. 

მსოფლიოში არსებულ ურბანულ სივრცეებში 

იზრდება ქალაქური ყოფის, ქუჩის ცხოვრების, სამო-

ქალაქო კულტურისა და მნიშვნელობის მატარებელი 

ადგილების ღირებულებაც. ქალაქის თუ მისი ცალ-

კეული ფრაგმენტების რეკონსტრუქცია-რევიტალი-

ზაციის პროცესი მიმდინარე ფაზაშია. ამასთან, მსო-

ფლიოში ყველაზე მოწინავე ურბანული პროექტების 

ძირითადი აქცენტი კომუნიკაციაზე კეთდება, თა-

ვისი მრავალგანზომილებიანი მნიშვნელობით. ის 

მოიცავს: ფუნქციური კომუნიკაციის აღდგენას მიზ-

ნობრივი დაგეგმარების მეშვეობით, ახალი სიმბო-

ლური კვანძების აქცენტირებას ინოვაციური არქი-

ტექტურული პროექტებით და ურბანული ფორმის 

წარმოჩენას საქალაქო გარემოს დიზაინის მეშვეო-

ბით. ყოველივე ეს ემსახურება საჯარო სივრცეების, 

როგორც ურბანული ცხოვრების და სხვადასხვა სო-

ციალურ ფენაში ჯანსაღი კომუნიკაციის საშუალე-

ბის შექმნას, შენარჩუნებასა და აღდგენას.  
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Abstract. During the reconstruction and restoration of the facade of a monument or any building in an urban 

environment, revitalization is presented as a process, and not the result of a new load, which is called a healthy 
platform for public communication. One of the directions of our research is covered, the main idea of which is that 
in the process of rehabilitation the surrounding area of a monument or building is preserved and not lost, by a new 
method of covering the facade, namely, the LED curtain panel becomes the future type of facade, thanks to which 
the building no longer needs in temporary storage. Thus, the packaging of the current workflow at the facility during 
the rehabilitation of the urban environment will arouse more interest among people and will not change the 
trajectory of their movement. Such an installation will attract more people, and social communication will not be 
interrupted due to rehabilitation work, but will continue uninterrupted and, moreover, may even become livelier. 

 In conclusion, despite the existence of many factors in the formation and development of society in the world, 
architecture is still an important part of the environment. Individual subjects in society create architecture, function, 
communicate, bring architecture to society and use it as a necessary means of communication. Therefore, the influence 
of architecture on a person is quite large. It seems to be a necessary means of establishing a connection.Resume:  
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Аннотация. В ходе реконструкции-восстановления фасада памятника или любого здания в городской 
среде ревитализация представлена как процесс, а не результат новой нагрузки, что называется здоровой 
площадкой для общественной коммуникации. Охватывается одно из направлений нашего исследования, 
основная идея которого заключается в том, что в процессе реабилитации окружающая территория памятника 
или здания сохраняется и не теряется, новым методом покрытия фасада, а именно LED панель-занавес 
становится будущим видом фасада, благодаря чему здание больше не нуждается во временной консервации. 
Таким образом, упаковка текущего рабочего процесса на объекте при реабилитации городской среды вызовет 
больший интерес у людей и не изменит траекторию их движения. Такая инсталляция привлечет больше 
людей, а социальное общение не прервется из-за реабилитационных работ, а продолжится непрерывно и, 
более того, может даже стать более оживленным. 

 В заключение делается значимый вывод, что, несмотря на существование множества факторов форми-
рования и развития общества в мире, архитектура по-прежнему является важной частью окружающей среды. 
Отдельные субъекты в обществе создают архитектуру, функционируют, общаются, доносят архитектуру до 
общества и используют ее как необходимое средство общения. Следовательно, влияние архитектуры на 
человека достаточно велико. Она словно является необходимым средством установления связи.  

 

Ключевые слова: архитектура; ревитализация; социальная коммуникация.  
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ვება ზრდის ჰიდროსტატიკურ და ჰიდროდინამი-

კურ ძალებს, კალთების დალბობას, ზედაპირულ 

ჩარეცხვას, ქანების წყლით გაჯირჯვას და გრუნტის 

მასივის სიმტკიცის დაკარგვას, რაც ფერდოებისა და 

ბორტების დეფორმაციის გამოწვევის საფუძველი 

ხდება, წარმოიქმნება მეწყერ–ჩამონაქცევები. 

გრუნტი, რომლისაგანაც წარმოქმნილია ფერდო, 

ყოველთვის ცოტად თუ ბევრად წყალშეღწევადია, 

ამიტომ ფერდოს ტანში ფილტრაციული ნაკადი 

იქმნება. ჩვეულებრივ, ფილტრაციული ნაკადის 

ყველაზე ზედა ფენის წირს დეპრესიის მრუდს 

უწოდებენ.  

ფერდოების ფილტრაციული გაანგარიშებისას 

კაპილარულ და ფსკერულ წყლებს, ჩვეულებრივ, 

უგულებელყოფენ. მაგრამ, ასეთი წყლის არსებობა 

ფორებში ყოველთვის უნდა იქნეს გათვალისწი-

ნებული. 

კაპილარული აწევის მაქსიმალური სიმაღლე, 

რომელიც გრუნტის ფორების ზომებზეა დამოკიდე-

ბული, სხვადასხვაა: წვრილქვიშიანი გრუნტები-

სათვის – 0,5–1,0 მ-მდე, ხოლო თიხოვანი გრუნტე-

ბისათვის – მნიშვნელოვნად მეტი. 

 ფერდოების მდგრადობის გაანალიზებით 

ვრწმუნდებით, რომ, გრუნტის წყლების არსებობის 

პირობებში, მისი გრუნტის ჩონჩხი იმყოფება ფილ-

ტრაციული ნაკადის მუდმივი ზემოქმედების ქვეშ, 

ამიტომ შეიძლება გაჩნდეს ფილტრაციის შეყურსუ-

ლი სისველე, რასაც, ჩვეულებრივ, თან სდევს ფერ-

დოს დანგრევა (მეწყერ-ჩამონაქცევი). 

სტატისტიკური ცნობების თანახმად, მეწყერ-ჩა-

მონაქცევების უმრავლესობა გამოწვეულია ფილტ-

რაციულ ზემოქმედებათა შედეგად, ამიტომ ფილტ-

რაციული წყლების მოძრაობის შესწავლა და მის 

საფუძველზე საიმედო კონსტრუქციულ ღონისძიე-

ბათა გათვალისწინება ერთ-ერთი მთავარი საკით-

ხია დაგეგმარების დროს [2,3]. 

 წყლის რეჟიმი (ჰიდროგეოლგია). უმეტეს შემ-

თხვევაში, მეწყრის წარმოქმნის მნიშვნელოვანი 

ფაქტორია წყალი, რომელიც მთის ქანებში შეიძლე-

ბა ბმული და თავისუფალი სახით შეგვხვდეს. თი-

ხოვან გრუნტებში მეტწილად გავრცელებულია ბმუ-

ლი წყალი, რომელიც, მდგრადობის თვალსაზრისით, 

უარყოფით გავლენას ახდენს მთის ქანების სტრუქ-

ტურაზე. გრუნტის ტენიანობა განისაზღვრება მასში 

ბმული წყლის მაქსიმალური რაოდენობით. თავი-

სუფალი წყალი ავსებს მთის ქანების იმ ფორებს, 

რომელშიც ბმული წყალი არ არის. ის იყოფა გრა-

ვიტაციულად და კაპილარულად. 

გრავიტაციულ წყალს წვეთოვანი წყლის ყველა 

თვისება აქვს. კერძოდ, ის მოძრაობს სიმძიმისა და 

ჰიდროსტატიკური წნევის ძალის გავლენით, რომ-

ლის სიდიდე განისაზღვრება პიეზომეტრული სი-

მაღლით, ე.ი. მოცემულ წერტილში წყლის ზედა-

პირის დონის ზემოთ ამაღლებით. პიეზომეტრული 

წირის ასაგებად უნდა გაკეთდეს ჭაბურღილი ყრუ 

მილით, რომელიც წყალს მხოლოდ ქვედა თავი-

სუფალი ზედაპირიდან მიიღებს. გამაგრებითი ღო-
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ნისძიებების დაგეგმვა მოითხოვს მეწყრისა და მისი 

მიმდებარე ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური პი-

რობების კარგად შესწავლას. ძირითადი ამოცანა 

იმაშია, რომ განვსაზღვროთ გრუნტის წყლების 

განლაგება და მათი დონის მერყეობა. უნდა გადაი-

ღონ ყველა ნაკადული, წყარო, გამოჟონვის ადგი-

ლები, დატენიანებული ნაკვეთების ზედაპირები, 

განისაზღვროს გრუნტის წყლების წნევები, აგრეთვე 

წყალჟონვადი შრები. 

მეწყრით გამოწვეული ფერდოს რელიეფის 

ცვლილება მნიშვნელოვნად ცვლის გრუნტის წყლე-

ბის რეჟიმს და ზედაპირზე გამოჟონვის პირობებს. 

წყლის ზედაპირზე გამოჟონვისას მცირდება გრუნტ-

ზე დაწნევა. ის გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე მისი 

წნევა გრუნტზე დახშულ პირობებში. მაგალითად, 

დაკვირვება გვიჩვენებს, რომ მეწყრის ენაში წყლის 

ნაკადის ჩახშობის პროცესს მოსდევს მეწყრის გა-

აქტიურება და წარმოქმნა, ხოლო როდესაც შეწყდება 

გადაადგილებები, ნაკადულების დებეტი იზრდება. 

მეწყრის ზედაპირი ჩვეულებრივ წყალუჟონია და 

აკავებს როგორც ზედაპირულ, ისე გრუნტის წყლებს. 

მეწყრის გაბურღვისას წარმოიქმნება წყლის ახალი 

ნაკადები და დატენიანებული ადგილები. ჭაბურ-

ღილების მეშვეობით კარგად უნდა დაფიქსირდეს 

გრუნტის წყლების სიღრმე და მათი დონის მერყეო-

ბა. ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ თიხოვან გრუნ-

ტებში მეწყრით გამოწვეული ფორული წნევების შე-

ფასება, ბურღვითი სამუშაოების შესრულებისას, 

მარტივი დაკვირვების საფუძველზე შეუძლებელია. 

ამ დროს ჭაბურღილი წყლით ივსება და მის მი-

დამოში წყლის წნევა მცირდება. ამიტომ, ფორული 

წნევების გასაზომად აუცილებელია პიეზომეტრუ-

ლი ხელსაწყოებით სარგებლობა. 

თუ ჭაბურღილებში წყლის დონე დარჩა იმავე 

ნიშნულზე, რაც გაბურღვამდე ეკავა, მაშინ წყლის 

ზედაპირს ეწოდება დეპრესიული (უდაწნეო შრე), 

ხოლო თუ წყლის ზედაპირი (ყრუ მილში) აიწევს 

წყალგამყოფი ფენის ზემოთ, რომელიც ზემოდან შე-

მოსაზღვრულია წყალსაყრდენი შრით – პიეზომეტ-

რული ზედაპირი (დაწნევითი შრე).  

გრუნტის წყლების დონის ქვემოთ მთის ქანები  

გაჟღენთილ მდგომარეობაშია და ჰიდროსტატიკური 

წნევა ატმოსფერულზე მეტია. ამის ზემოთ გრავიტა-

ციული წყალი არ არის და თავისუფალი წყალი იმ-

ყოფება კაპილარულ მდგომარეობაში. 

წყალშემცველი გრუნტის ფორებსა და ბზარებში 

ფილტრაციის (მიწისქვეშა წყლების მოძრაობის) ძი-

რითადი განმსაზღვრელი ძალაა სიმძიმისა და ჰიდ-

როსტატიკური წნევის ძალები. შესაბამისად, მიწის-

ქვეშა წყლის ნაკადის ენერგიის მაჩვენებელია მი-

წისქვეშა წყლების H წნევა, რომელიც მეტრებში 

იზომება: 

  
0

p
zhzH


 ,  (1) 

სადაც z არის რაიმე MM საფარდი სიბრტყის მიმართ 

იმ წერტილის ორდინატა, სადაც 𝑝 წნევა განი-

საზღვრება (სურ. 1), ე.ი. z-ით განისაზღვრება სიმ-

ძიმის ძალით გამოწვეული ენერგია; hპ – პიეზო-

მეტრული სიმაღლე ℎ = + , 0 – წყლის კუთრი 

წონა, ე.ი. hპ განსაზღვრავს მოცემულ წერტილში 

ჰიდროსტატიკური 𝑝 წნევით გამოწვეულ ენერგიის 

ნაწილს. სილათიხოვანი ქანების ფილტრაციული 

დეფორმაციები შეიძლება ხელოვნური გამაგრებით 

აიცილონ იმ შემთხვევაში, როცა ასეთი ფერდოების 

დრენაჟი ტექნიკურად შეუძლებელია. 
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სურ. 1. შრეებში წყლის წნევის განსაზღვრის სქემა: 

ა) უდაწნეო; ბ) დაწნევითი; MM – ათვლის ნებისმიერი საფარდი სიბრტყე; CD და C/D/ – წყალსაყრდენი საზღვრები; O – ანათვლის 

ასაღები წერტილი; AB – დეპრესიის მრუდი; A/B/ – პიეზომეტრული წირი; 1 – ქვიშა; 2 – წყალსაყრდენი თიხა; 3 – ჭაბურღილი 

 

 თიხოვანი ქანების გაჯირჯვება დროთა განმავ-

ლობაში მათ ძვრაზე წინაღობის შემცირებას იწვევს. 

გაჯირჯვების პირობა თიხოვანი გრუნტების შეერ-

თებაა წყალგამტარ ფენებთან – დაბზარულ ქანებსა 

და სილებთან. გაჯირჯვების ხარისხი დამოკიდე-

ბულია თიხების მინერალოგიურ შედგენილობაზე, 

მოცემულ წერტილში მკუმშავი წნევის სიდიდესა 

და გრავიტაციული წყლის საკმაო ქვედინების არ-

სებობაზე. ძაბვის სიდიდე, რომლის დროსაც ფერ-

დოს სხვადასხვა წერტილში იწყება ინტენსიური გა-

ჯირჯვება, თიხნარი და სილოვანი თიხები ინტენ-

სიურად იჟღინთება 0,5–1 კგ.ძ/სმ2, ხოლო პლას-

ტიკურ-ჰიდრავლიკური თიხები – 3–4 კგ.ძ/სმ2 ძაბ-

ვების დროს. მაშასადამე, ფერდოს მდგრადობის 

ანალიზისთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური 

ამოცანაა ფერდოს მასივზე ფილტრაციული ძალე-

ბის ზემოქმედების გამოკვლევა [2-6]. 

   

ძირითადი ნაწილი 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, გამაგრებითი ღო-

ნისძიებების დაგეგმვა მოითხოვს მეწყრისა და მისი 

მიმდებარე ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური პი-

რობების კარგად შესწავლას. მაშასადამე, უნდა განვ-

საზღვროთ გრუნტის წყლების განლაგება და მათი 

დონის მერყეობა, გამოჟონვის ადგილები, დატენია-

ნებული ნაკვეთების ზედაპირები, გრუნტის წყლე-

ბის წნევები, აგრეთვე წყალჟონვადი შრები. ამ მიზ-

ნით განვიხილოთ შემდეგი ამოცანა.  

 ამოცანა. შევადგინოთ გრუნტის წყლის ნაკადის 

მოძრაობის დიფერენციალური განტოლება, რო-

მელსაც დააკმაყოფილებს დეპრესიის წირის გან-

ტოლება. საწყის პირობად მივიღოთ საშიში დაცუ-

რების პრიზმულ მასივში დეპრესიის წირის შესვ-

ლის 𝑴 (x,y) წერტილი, სადაც 𝒙 = 𝒅, hy  . 

 განვიხილოთ მთის ერთგვაროვანი ქანებისაგან 

შემდგარი ფერდო, რომელიც ეყრდნობა ჰორიზონ-

ტისადმი 𝛼 კუთხით დახრილ წყალშეუღწევ კლდო-

ვან ფუძეს. მე-2 სურ-ზე ნაჩვენებია ერთგვაროვანი 

მთის ქანების ფერდო, რომელიც წარმოშობს S:1 

ქანობს (ჰორიზონტალური და ვერტიკალური გეგ-

მილების ფარდობა). დრენაჟის სისტემის არარსე-

ბობის შემთხვევაში ფერდოს ქანობი უნდა იყოს 

ა
) 

ბ
) 

1 2 

3 3 

A

B

A

B

C DC D

O
O

M
H H

M M M
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h
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შედარებით ნაკლებად დამრეცი, არაუმეტეს 1,5:1. 

ასეთ შემთხვევაში გრუნტის წყლის ნაკადისთვის 

მართებულია დიუპუის დაშვება იმის შესახებ, რომ 

ვერტიკალის ყოველ წერტილში ჰიდრავლიკური 

გრადიენტი მუდმივ სიდიდეს ინარჩუნებს და  

ფარდობის ტოლია. ფერდოს გრუნტში ფილტრაცია 

შეიძლება გამოისახოს დარსის კანონით [3]:  

  𝑞 = 𝑘(𝑦 − 𝑥𝑡𝑔𝛼) ,  (2) 

სადაც q არის გრუნტის წყლის ნაკადის კუთრი 

ხარჯი; k – ფილტრაციის კოეფიციენტი; α – ფუძის 

დახრის კუთხე; x და y – დეპრესიის წირის მიმ-

დინარე კოორდინატები. 

 გამოსვლის 𝑀  წერტილში ფილტრაციის ნაკა-

დის კუთრი ხარჯი ტოლია [4] : 

  ,  (3)  

სადაც a არის გამოსვლის წერტილის ორდინატა.

 

 

სურ. 2. გრუნტის წყლის ნაკადის არსებობისას დეპრესიის წირის საანგარიშო სქემა 

 

(2) და (3) განტოლებების მარჯვენა ნაწილების 

გატოლებით მივიღებთ:  

  
=

( ⋅ )

⋅ ⋅
.  (4) 

 მარტივი გარდაქმნებით (4) განტოლება შეიძლე-

ბა გადავწეროთ შემდეგი სახით: 

  
+

( )
⋅ 𝑥 =

( )
⋅ 𝑦.  (5) 

 (5) გამოსახავს ფილტრაციული ნაკადის მოძრა-

ობის დიფერენციალურ განტოლებას. იგი პირველი 

რიგის წრფივი დიფერენციალური განტოლებაა, რო-

მლის ინტეგრირებისთვის ვისარგებლოთ უმაღლესი 

მათემატიკის შემდეგი ცნობილი ფორმულით [8]: 

  
𝑥 = 𝑒 ∫ ( ) ∫ 𝑄(𝑦)𝑒∫ ( ) 𝑑𝑦 + 𝐶 ,  (6) 

სადაც  𝑃(𝑦) =
( )

, 𝑄(𝑦) =
( )

. 

(6)-ის თანახმად, (5) განტოლების ინტეგრირე-

ბით მივიღებთ შემდეგი სახის გამოსახულებას:  

  

𝑥 = 𝑒 ( ) 𝑐𝑡𝑔𝛼 ⋅ 𝑒 ( ) + 𝐶 ,  (7)  

სადაც 𝐶 არის ინტეგრირების ნებისმიერი მუდმივი. 

სავარაუდოა, რომ დეპრესიის თეორიული მრუდი 

იწყება 𝑀(𝑑; ℎ) წერტილში, ე.ი. ცნობილია დეპრე-

სიის მხოლოდ ერთი წერტილი, საშიში დაცურების 

პრიზმულ მასაში ფილტრაციული ნაკადის შესვლის 

წერტილი. მაშასადამე, C მუდმივის განსაზღვრისთ-

ვის (7)-ში ჩავსვათ საწყისი 𝒙 = 𝒅, 𝒚 = 𝒉 პირობები, 

მივიღებთ: 

( tg )ka 1 S
q

S
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  𝐶 = (𝑑 − 𝑐𝑡𝑔𝛼)𝑒
ℎ

( ).  (8) 

 თუ (8) გამოსახულებას შევიტანთ (7)-ში, გვექ-

ნება: 

  𝑥 = 𝑐𝑡𝑔𝛼 + (𝑑 − 𝑐𝑡𝑔𝛼)𝑒
(ℎ )

( ).  (9) 

 თუ (9) განტოლებას ამოვხსნით y -ის მიმართ, 

მივიღებთ 

  
𝑦 =

( )
𝑙𝑛 + ℎ.  (10) 

 (10) არის 𝑀(𝑑; ℎ) წერტილზე გამავალი დეპ-

რესიის მრუდის განტოლება. ცხადია, დეპრესიის 

წირის ასაგებად საჭიროა მასზე მდებარე მინიმუმ 

კიდევ ორი წერტილის კოორდინატების განსაზღვ-

რა. ამ წერტილებად შევარჩიოთ გამოსვლის 𝑀  და 

შუა 𝑀  წერტილები (იხ. სურ. 2).  

 შენიშვნა. შესვლის 𝑀(𝑑; ℎ) წერტილის d აბსცისა 

განისაზღვრება ფერდოს გეომეტრიული პარამეტ-

რებისა და გრუნტის მახასიათებლების საშუალე-

ბით. კერძოდ, 𝑑 = 𝐻𝑡𝑔𝛽 + 𝑙. აქ H არის ფერდოს 

სიმაღლე,   – ფერდოს ზედა ბაქანზე პრიზმის შე-

საძლო ჩამონგრევის სიგანე, ე.ი. ფერდოს თხემის A 

წარბიდან ჰორიზონტალური AB მანძილი (სურ. 2), 

რომელიც შემდეგი ფორმულით მოიცემა: 

  𝑙 =
⋅

∘
,  

სადაც 𝐻 = 𝑐𝑡𝑔 45∘ − ; თეორიული დამოკი-

დებულებით განისაზღვრება   მ მანძილზე მეწყერ-

ჩამონაქცევის ვერტიკალური სიბრტყის სიმაღლე 

[6,7] , K –  შეჭიდულობა, ნ/სმ2; 𝜑 – ქანების შიგა 

ხახუნის კუთხე; 𝛾– გრუნტის კუთრი წონა, ნ/სმ3 , 𝛽– 

ფერდოს ჰორიზონტისადმი დახრის კუთხე. რაც 

შეეხება 𝑀(𝑑; ℎ) წერტილის ℎ ორდინატას, იგი 

განსახილველი დროის მომენტისათვის განისაზღვ-

რება ჭაბურღილის მეშვეობით, როგორც ზემოთ 

იყო აღწერილი (იხ. სურ. 1).  

 
დავუშვათ, რომ გამოსვლის 𝑀  წერტილის კო-

ორდინატებია:  და y =a (სურ. 2), მაშინ (x,y) 

კოორდინატების წყვილის (10) განტოლებაში ჩას-

მით მივიღებთ შემდეგ დამოკიდებულებას: 

  𝑎 =
( )

𝑙𝑛 + ℎ.  (11)  

  (11) განტოლების a-ს მიმართ ამო-

სახსნელად საჭიროა გამოვიყენოთ რიცხვითი მე-

თოდი. ამისათვის კოორდინატთა სისტემის ვერ-

ტიკალურ და ჰორიზონტალურ ღერძებზე, შესა-

ბამისად, გადავზომოთ a/h და d/h სიდიდეები.  -ს 

მნიშვნელობები გარკვეული ბიჯით აღებულია ⍺∈

[0, 20 ] ინტერვალიდან. ფერდოს გეომეტრიული 

პარამეტრების და გრუნტის მახასიათებელთა სხვა-

დასხვა მნიშვნელობისთვის (11) განტოლების რიცხ-

ვითი მეთოდით ამოხსნის შედეგები  გრაფიკების 

სახით მოცემულია მე-3,ა სურათზე.  

 მივიღოთ, რომ 𝛭  შუა წერტილის კოორდინა-

ტები ტოლია: 𝑥= (𝑎𝑠 + 𝑑) და 𝑦 = 𝑏, მაშინ (10) 

განტოლებაში (x, y) კოორდინატების წყვილის ჩას-

მით, მივიღებთ: 

  𝑏 =
( )

( )
+ ℎ.  (12)  

 

aSx 

0)( a
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სურ. 3. ა. გამოსვლის წერტილების განსაზღვრის გრაფიკები; ბ. შუა წერტილის განსაზღვრის გრაფიკები  

(რიცხვები მრუდებზე მიუთითებს ბუნებრივი დახრის α კუთხეებს ინტერვალიდან) 

 

 ახლა (12) განტოლების 𝑏-ს მიმართ ამოხსნისას 

მხედველობაში მივიღოთ, რომ 𝑎-ს მნიშვნელობები 

მიღებულია (11) განტოლებიდან, რიცხვითი მეთო-

დით ამოხსნის შედეგები მოყვანილია გრაფიკების 

სახით მე-3, ბ სურათზე. ამრიგად, თუ გვაქვს დეპ-

რესიული ზედაპირის სამი წერტილი, კერძოდ საწ-

ყისი, შუა და გამოსვლის, მაშინ ამ წერტილების სა-

ფუძველზე შეიძლება გამოვხაზოთ წირი, რომელიც 

დეპრესიის თეორიული მრუდი იქნება. რადგან 

დეპრესიის ფაქტობრივი მრუდი უნდა იყოს ზედა 

ქანობის პერპენდიკულარული და ქვედა ქანობის 

მხები, თეორიული წირი უნდა გავატაროთ ამ სა-

საზღვრო პირობების შესაბამისად [3]. 

შევნიშნოთ, რომ თუ ფერდოს საყრდენი ფუძე 

ჰორიზონტალურია, ე.ი. α=0, მაშინ ჩვენ მიერ მოძიე-

ბული ეს გადაწყვეტა ლიტერატურაში მოყვანილ 

შედეგებს ემთხვევა.  

 მე-2 სურ-ზე ნაჩვენები ფერდოს განივი კვეთის 

და მე-3,ა, ბ სურათებზე მოცემული გრაფიკების გა-

მოყენების ილუსტრირება შეიძლება შემდეგი ტეს-

ტური მაგალითით.  

 მაგალითი. სქემის მიხედვით დავუშვათ, რომ 

d=120მ და h=46მ (სურ. 2). მე-3, ა და ბ სურათებზე 

მოყვანილი გრაფიკებით ვიპოვოთ 𝑀  და 𝑀  მა-

ხასიათებელი წერტილების კოორდინატები.  
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 მოცემულობის შესაბამისად, გვაქვს d/h=2.6. მე-3,ა 

სურათის მიხედვით, როცა S=1.5, d/h=2,6 და  =6.70, 

ვპოვლობთ a/h=0.29; ხოლო, თუ S=2, მაშინ a/h=0,46. 

რადგან საშუალო ქანობი 1.75-ის ტოლია, მივიღებთ: 

a/h=(0.29+0.46)/2=0.38 ანუ a =17.4 მ. მე-3,ბ სურათზე 

მოცემული გრაფიკის მიხედვით, როცა S=1.5, ვპოუ-

ლობთ b/h=0.73. ხოლო, როცა S=2, მაშინ b/h=0.77, 

ამიტომ b/h=(0.73+0.77)/2=0.75 ანუ b=34.5 მ. ე.ი. 

დავადგინეთ 𝑀  და 𝑀  წერტილების კოორდინა-

ტები, მაშინ 𝑀, 𝑀  და 𝑀  წერტილებზე გატარებული 

წირი დეპრესიის ზედაპირის თეორიული მრუდია. 

 დეპრესიული წირის განსაზღვრის შემდეგ შედ-

არებით ადვილად მიიღწევა ფერდოს მდგრადო-

ბაზე გაანგარიშება.  

 გრუნტის წყლების არსებობის შემთხვევაში 

ფერდოს მდგრადობის ანალიზისათვის განვხი-

ლოთ ფერდოს ზედაპირზე პირობითად აღებული 

ერთეული მოცულობის გრუნტის ნაწილაკის 

მდგრადობის პირობა (სურ. 4).  

 

 
სურ.4. ფერდოს მდგრადობის სქემა 

 

ფილტრაციული ძალების არსებობა ანუ წყლის 

ჰიდროდინამიკური წნევა აუარესებს გრუნტის მა-

სივის მდგრადობას, განსაკუთრებით გათხრითი 

სამუშაოების წარმოებისას. ჰიდროდინამიკური 

წნევა მოქმედებს გრუნტზე, რომელშიც წყალი 

იფილტრება და იგი წყლის მოცულობითი წონისა 

და მოცემულ წერტილში ჰიდრავლიკური გრადიენ-

ტის ნამრავლის ტოლია, ე.ი. w= .I. ცნობილია, 

რომ ფხვიერი ქანების ფერდოს დახრის კუთხე 

მუდმივია, თუ ის წყლით არ არის გაჟღენთილი. თუ 

ფერდოზე მდებარე გრუნტის ნაწილაკზე სიმძიმის 

ძალის გარდა მოქმედებს წყლის ფილტრაციული 

ძალებიც, მაშინ ჰიდროდინამიკურ წნევებზეა და-

მოკიდებული ფერდოს დახრის კუთხის ცვლილება. 

რაც უფრო დამრეცია ფერდო, მით მეტი იქნება, 

გრუნტის წყლების თავისუფალ ზედაპირზე გა-

მოსვლისას, ჰიდრავლიკური გრადიენტი. შესაბა-

მისად, ფილტრაციულ ძალებს უფრო მეტი გავლენა 

ექნება ფერდოს მდგრადობაზე. პრაქტიკული გა-

ანგარიშებისას ჰიდროდინამიკური წნევების მიმარ-

თულებას ამთხვევენ ფერდოს ქანობის მიმართუ-

ლებას. საილუსტრაციოდ განვიხილოთ მარტივი 

მაგალითი [7,10]. 

 მაგალითი. ფერდოზე მდებარე ერთეულოვანი 

მოცულობის გრუნტის მყარ ნაწილაკზე მოქმედებს 

სიმძიმის 𝑃 ძალა, ჰიდროდინამიკური w


 წნევა და 

ხახუნის ძალა. განვსაზღვროთ პირობა, რომლის 

დროსაც ნაწილაკი იმყოფება სტატიკური წონასწო-

რობის მდგომარეობაში. 

 დავუშვათ, რომ ჰიდროდინამიკური w


 წნევის 

მიმართულება ემთხვევა ქანობის მიმართულებას 

(სურ. 4). მაშინ ნაწილაკზე იმოქმედებს დამძვრელი 

∑ 𝑃  და დამჭერი ∑ �⃗�  ძალები. სიმძიმის 𝑃 ძალა 

დავშალოთ ორ მდგენელად (სურ. 4): 𝑃=𝑇+�⃗�, სადაც 

𝑇 =𝑃sin და 𝑁 = 𝑃 𝑐𝑜𝑠 𝛼. ჰიდროდინამიკური წნევა 

გამოითვლება ფორმულით: 𝑤 = 𝛾 𝑛𝐼, სადაც n  არის 
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გრუნტის ერთეულოვანი მოცულობის ნაწილაკში 

ფორების მოცულობა; 𝛾 . – წყლის მოცულობითი 

წონა; 𝐼 – ჰიდრავლიკური გრადიენტი. ფერდოს ზე-

დაპირზე გამოყოფილ ნაწილაკზე მოქმედი და 

მძვრელი ძალა იქნება:  

 
∑ 𝑃 = 𝑃 𝑠𝑖𝑛 𝛼 + 𝛾 ⋅ 𝑛 ⋅ 𝐼

 
. 

 რადგან კუთხე, რომლითაც ფილტრაციული 

წყლის ნაკადი გამოდის ფერდოს ზედაპირზე, საკ-

მაოდ დიდია (ახლოსაა ფერდოს დახრის კუთ-

ხესთან), ამიტომ ჰიდრავლიკური 𝐼 გრადიენტის 

(დაწნევის დანაკარგის ფარდობა ფილტრაციის გავ-

ლილ გზის სიგრძესთან) 𝑡𝑔𝛼 -ს ტოლად მიჩნევა 

მცდარია. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება დავუშვათ, 

რომ 𝐼 = 𝛥𝐻
𝑙 = 𝑠𝑖𝑛 𝛼.  

 
მაშასადამე,

  
  ∑ 𝑃 = 𝑃 𝑠𝑖𝑛 𝛼 + 𝛾 ⋅ 𝑛 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝛼.

  
(13) 

 ფერდოს ზედაპირზე მდებარე განსახილველ 

გრუნტის ელემენტზე მოქმედი დამჭერი ძალა 

იქნება: 

  ∑ 𝐹 = 𝐹 = 𝑓𝑁 = 𝑃 𝑐𝑜𝑠 𝛼 ⋅ 𝑡𝑔𝜙. 

 ამასთან, 𝑃 = 𝛾 ⋅ 1, სადაც   შეტივტივებუ-

ლი გრუნტის მოცულობითი წონაა. მაშასადამე,  

  
∑ 𝐹 = 𝛾 𝑐𝑜𝑠 𝛼 ⋅ 𝑡𝑔𝜙,

  
(14) 

სადაც 𝑓 = 𝑡𝑔𝜙 არის სრიალის ხახუნის კოეფი-

ციენტი;   – გრუნტის შიგა ხახუნის კუთხე. 

 ფერდოზე მდებარე ნაწილაკის სტატიკური 

მდგრადობის შემთხვევაში მასზე მოქმედი მძვრე-

ლი ძალების ჯამი უნდა შეადგენდეს დამჭერი ძა-

ლების ჯამის რაიმე ნაწილს. მაშასადამე, ნათქვამის 

საფუძველზე, (13) და (14) დამოკიდებულებიდან 

გვექნება:  

γ ⋅ sin α + γ ⋅ n ⋅ sin α = (γ ⋅ cos α ⋅ tgϕ),
 

საიდანაც 

K =
γ ⋅ cos α ⋅ tgϕ

γ sin α + γ ⋅ n ⋅ sin α 

ანუ 

  
K =

γ ⋅ ϕ

(γ γ ⋅ ) α
,  (15)  

სადაც 𝐾  არის გრუნტის ნაწილაკის მდგრადობის 

კოეფიციენტი დაცურებაზე.  

 თუ  𝑲𝒁𝒗 > 𝟏, მაშინ ფერდო იქნება მდგრადი; თუ 

𝑲𝒁𝒗 = 𝟏 გვაქვს ზღვრული წონასწორობის მდგო-

მარეობა.  

 

დასკვნა 

ფერდოების მდგრადობის გაანალიზებით 

ვრწმუნდებით, რომ, გრუნტის წყლების არსებობის 

პირობებში, მისი გრუნტის ჩონჩხი იმყოფება ფილ-

ტრაციული ნაკადის მუდმივი ზემოქმედების ქვეშ, 

რასაც, ჩვეულებრივ, თან სდევს ფერდოს დანგრევა 

(მეწყერ-ჩამონაქცევი).  

მეწყერ-ჩამონაქცევების უმრავლესობა გამოწვეუ-

ლია ფილტრაციულ მოქმედებათა შედეგად, ამიტომ 

ფილტრაციული წყლების მოძრაობის შესწავლა და 

მის საფუძველზე საიმედო კონსტრუქციულ ღო-

ნისძიებათა გათვალისწინება ერთ-ერთი მთავარი 

საკითხია დაგეგმარების დროს. 

ფერდოს მდგრადობაზე გაანგარიშებისას საჭი-

როა ჭაბურღილების მეშვეობით კარგად დაფიქ-

სირდეს გრუნტის წყლების სიღრმე და მათი დონის 

მერყეობა. ამ მიზნით დეპესიის თეორიული წირის 

ასაგებად მიღებული განტოლება და დამხმარე გრა-

ფიკები საშუალებას იძლევა ერთი ჭაბურღილის მეშ-

ვეობით ავაგოთ დეპრესიის მრუდი, აგრეთვე გან-
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ვსაზღვროთ ჰიდროდინამიკური წნევები. ფერდოს 

ძვრაზე მდგრადობის კოეფიციენტის განსაზღვრისას 

ფერდოს პირობითად ვერტიკალზე ნაკვეთურებად 

ყოფენ. ამ დროს ნაკვეთურზე მოქმედი მძვრელი ძა-

ლების, სიმძიმის ძალის მხები მდგენელის და 

ჰიდროდინამკური წნევების განსაზღვრისას აუცი-

ლებელია წინასწარ ვიცოდეთ დეპესიის წირის მდე-

ბარეობა.  
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Abstract. The underground waters move in the slope massif of a homogeneous mountain rocks. It is demonstra-
ted that the filtration forces are the main cause for the decreased soil strength and slope deformation that further 
causes landslides. 

It was found that calculating the variability of groundwater levels and the location of the depressive curve plays 
an important role in the slope sustainability analysis. To solve this problem, the movement of the filtration water 
flow is considered within the slope of a homogeneous soil, which relies on the water-permeable cliffy bed sloping at 
an angle    to the horizon. A common differential equation for the motion of the filtration water flow is deduced 
and reduced to the first-order linear equation, which is satisfied by the equation of the depression line. The method 
to draft a theoretical depression curve by using the solution of the differential equation is discussed. Based on this 
method, several typical points on the depression curve were selected. By using different values of geometrical 
parameters and ground characteristics of the slope, the coordinates of the typical points were determined.  

Auxiliary graphs were construed based on the results obtained by the numerical method to determine the 
coordinates of the outcrop of the depression curve on the slope surface and midpoint. The solution of a test example 
is given for illustration purposes.  

As the filtration water moves through the ground of the mountain rock slope, the impact of filtration forces or 
hydrodynamic pressure on the reduction of the slope ground stability is substantiated. Additional shear forces are 
taken into account in the calculation of the slope stability: hydrostatic and hydrodynamic pressures. The impact of 
the sums of these two forces results in the decreased ground mass strength, landslides and avalanches. For the slope 
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stability analysis, the condition of the stability of the unit volume of the ground particle on the slope surface is 
considered. The formula to calculate the shear strength coefficient is deduced. Resume:  

 

Keywords: depression curve; filtering; gradient; ground; reserve coefficient; slope; stability. 
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Аннотация. Подземные воды текут в склоновом массиве однородных горных пород. Силы фильтрации 
являются основным условием потери прочности грунта и деформации откосов, что становится основой для 
оползней. 

 Для проведения анализа устойчивости откосов важно определить изменчивость уровней грунтовых вод и 
расположение депрессионной кривой. Для решения поставленной задачи изучается движение фильтрацион-
ного водного потока, состоящего из однородного грунта, по склону, опирающемуся на водопроницаемое 
скальное основание, наклоненное под углом   к горизонту. Составлено обычное дифференциальное урав-
нение движения фильтрационного потока воды, сведенное к линейному уравнению первого порядка, кото-
рому удовлетворяет уравнение окружности депрессии. Описывает метод построения теоретической кривой 
депрессии путем решения дифференциального уравнения. По этому методу выбирают несколько харак-
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терных точек на окружности депрессии. Координаты характерных точек определяются разными значениями 
геометрических параметров уклона и характеристик грунта. 

Построены вспомогательные графики для расчета наклона кривой депрессии на поверхности и опре-
деления координат средней точки численными методами. Приведен пример тестового решения. 

Влияние фильтрационных сил или гидродинамического давления на движение фильтрационной воды в 
склоновом грунте горных пород обосновывает ухудшение устойчивости склонового грунта. При расчете 
устойчивости откосов учитываются дополнительные силы: гидростатическое и гидродинамическое давле-
ния. В значительной степени под действием суммы этих двух сил нарушается прочность грунтового массива 
и возникают оползни. Для анализа устойчивости откосов обсуждается устойчивость единицы объема условно 
принятой единицы объема на поверхности откоса. Получена формула для расчета коэффициента прочности 
на сдвиг. 

 

Ключевые слова: грунт; депрессионные поверхности; коэффициент запаса; откос; поверхность сколь-
жения; устойчивость.  
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Abstract. In the new information age, the security of 

modern Georgia, as well as other countries, is generally 

conditioned by many new challenges and threats. 

Moreover, the provision of its national security is to some 

extent also in the border security of Georgia. The global 

challenges of the information age have revealed the 

modern trends, containing the serious threats, which are 

reflected in national security: gradually reducing the 

influence of states, facilitate the penetration of state 

borders etc. In the information age, the concept of border 

management is changing significantly; it is quite difficult 

to solve the problem completely at the level of a state, and 

even in certain circumstances it becomes unimaginable. 

Appeared an objective need to intensify international 

cooperation in this direction. This can be practically 

reflected in the organization of an integrated border 

management system, which has been widely introduced 

in recent years. 

 

Keywords: border security; information age; infor-
mation security; national security; state border.  

 
 
 

Introduction 
The formation of borders and border areas is very 

actual problem. It is affected by a whole complex of dif-

ferent factors. State border protection is one of the most 

important components of ensuring national security and 

it includes legal-political, economic, military-operatio-

nal, operational-investigative, engineering-technical, 

regime, organizational, ecological, sanitary and a set of 

other measures related to the protection of the state 

border, which ensures the inviolability of the state 

border, the implementation and control of the rules 

established in the border zone, border line and border 

crossing points, as well as the protection of state, private 

and public interests. 
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Main Part 
The endless of delimitation of the state borders of 

Georgia, which began in 1993-1994 through bilateral 

commissions, poses problems not only the process of 

ensuring border security, but also the political, economic 

and social stability of the region. Unfortunately, except 

of the border with the Republic of Turkey, the rest of the 

state border of Georgia with the neighboring countries – 

the Russian Federation, Azerbaijan and the Republics of 

Armenia – during the Soviet period marked only an 

administrative border and the process of its delimitation 

has not been completed yet and, consequently, the 

demarcation has not been carried out. 

The situation on the state border between Georgia 

and the Russian Federation is especially difficult. Due to 

historical conditions and the current situation, the 

Georgian-Russian state border is of an unstable (mili-

tary) type, characterized by border conflicts and the 

frequency of wars. The Georgian-Russian border has a 

barrier-dividing function. It is distinguished by a high 

level of militarization on the side of Russia. Communi-

cation on the border is minimized. The population lives 

in constant tension. There is a special regime at the 

border. Cooperation between the parties is almost non-

existent. The main challenge for Georgia's National 

Security is the occupation of a significant part of 

Georgian territory by the Russian Federation and the 

militarization of the occupied regions (Abkhazia and 

Tskhinvali region). The military aggression of August 

2008 showed that the possibility of resumption of large-

scale or limited military action by the Russian Fe-

deration against Georgia is a factor to be constantly 

considered [1]. 

The occupation of Georgian territories and the 

uncontrolled situation in the occupied regions, in 

addition to negatively affecting the political, social and 

economic stability of the country, also provide fertile 

ground for the growth of smuggling and various cross-

border crimes, including for transnational crimes such as 

trafficking in drugs and weapons, kidnapping, traf-

ficking in stolen cars, importing counterfeit currency, 

and more. The occupied regions may also be used to plan 

and carry out terrorist acts on the territory of Georgia 

and to illegally transport components of weapons of mass 

destruction. 

The existence of conflict hotspots in neighboring 

countries is also alarming and a significant challenge to 

Georgia's National Security. In addition to the potential 

for these conflicts to spill over into Georgian territory, 

there is a possibility that the transition to an intensive 

phase of conflict in the region could pose specific threats, 

such as refugee flows and the threat of armed groups 

entering the country, smuggling and other forms of 

cross-border organized crimes. There will also be a 

threat to the stable and smooth operation of transport 

and energy projects in the Caucasus [2]. 

Delayed delimitation and demarcation processes 

with the Russian Federation, Azerbaijan and the 

Republic of Armenia, and the consequent inability to 

establish a physical line of state borders, obviously 

complicate the border protection process, creating 

border incidents, conducive to political speculation on 

border issues. 

In terms of ensuring border security, it is clear that 

despite efforts, existing risks and dangers are not pro-

perly considered. Strategic documents do not adequately 

address the full range of threats [3].  

The provisions of the border security policy are 

largely shared: military force cannot ensure the protec-

tion of the state border from illegal migration, inter-

national terrorism, the risk of epidemics, environmental 

catastrophes, etc., but some have been refined. Tighte-

ning border barrier functions is ineffective and has a 

negative impact on the economy and public relations, 

therefore, in such a situation, it is better to develop 

border areas cooperation with the participation of 
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regional and local governments in neighboring territo-

ries; General systemic approaches to border protection 

are being developed and implemented. 

After involvement in the European Neighborhood 

Policy of Georgia (2004), the establishment of the 

Ministry of Regional Development and Infrastructure of 

Georgia (2009), Georgia's involvement in the Eastern 

Partnership Policy (2009) and the signing of the Asso-

ciation Agreement with the European Union (2014), the 

country received new opportunities and tools for better 

formation of border areas and cross-border cooperation 

[4]. But this is not enough, because the developments 

and processes in the modern world require a new 

approach to solving this problem in accordance with the 

requirements of the new era. 

In the information age, the concept of border mana-

gement is changing significantly; it is quite difficult to 

solve the problem completely at the level of a state, and 

even in certain circumstances it becomes unimaginable. 

There appeared an objective need to intensify inter-

national cooperation in this direction. This can be practi-

cally reflected in the organization of an integrated 

border management system, which has been widely 

introduced in recent years [5]. 

Sources of information, information resources, 

information and user connection procedures, these are 

the elements of the border environment information 

environment that make up the information system of 

this structure. Particular attention needs to be paid to the 

development of border infrastructure and modern 

technical equipment of border bodies [6]. Technological 

backwardness in the most important areas of informa-

tization, telecommunications and communications must 

be overcome, which is largely determinant of full-

fledged border protection in the information age. 

 
Conclusion 
In the new information age, the security of modern 

Georgia, as well as other countries, is generally conditio-

ned by many new challenges and threats. Moreover, the 

provision of its national security is to some extent also in 

the border security of Georgia. The global challenges of 

the information age have revealed the modern trends, 

containing the serious threats, which are reflected in 

national security: gradually reducing the influence of 

states, facilitate the penetration of state borders etc. 

Border protection is closely connected to the pro-

vision of national security, therefore, it is crucial to 

clearly define the national interests relevant to modern 

reality, to identify expected external and internal 

threats, and to develop appropriate border policies, be-

cause this problem has given special urgency to the 

processes developed in the information age, against the 

background of the unprecedented development of 

information and telecommunication technologies and 

the diversity of transnational unpredictable threats. 
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Аннотация. В информационную эпоху безопасность современной Грузии, как и других стран, в целом 
обусловлена множеством новых вызовов и угроз. Более того, обеспечение ее национальной безопасности в 
какой-то степени также связано с безопасностью границ Грузии. Глобальные вызовы информационной эпохи 
выявили современные тенденции, содержащие серьезные угрозы, которые отражаются на национальной 
безопасности: постепенное уменьшение влияния государств, облегчение проникновения через государст-
венные границы и т.д. В информационную эпоху концепция управления границами существенно меняется; 
полностью решить проблему на уровне государства довольно сложно, и даже при определенных обстоя-
тельствах это становится невообразимым. Возникла объективная необходимость активизировать между-
народное сотрудничество в этом направлении. Это может быть практически отражено в организации интег-
рированной системы управления границами, которая широко внедряется в последние годы. 
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სამართლის დოქტორი 

E-mail: jemal.gabelia@mail.ru 
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E-mail: khupenia.d@gmail.com 

 

 

ანოტაცია. ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაად-

გილებულ პირთა გრძელვადიანი გადაწყვეტის გზე-

ბისა და მიდგომების ანალიზისას მნიშვნელოვანია 

საკითხის ფართოდ გააზრება, მათ შორის იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა იმ მახასიათებლების, რაც 

მათ მოწყვლადობასა და სპეციფიკური მხარდაჭერის 

საჭიროებას განაპირობებს; იძულებით გადაადგი-

ლებულ პირთა საჭიროების სწორად შეფასება 

გრძელვადიანი გადაწყვეტის ფორმის შერჩევაში და 

ინტეგრაციის პროცესის წარმართვისათვის აუცილე-

ბელი პირობების შექმნა და ინტეგრაციის შემადგე-

ნელი კომპონენტების  სწორი მისადაგება; ამ ყოვე-

ლივეს იმპლემენტაციისათვის შესაბამისი ნორმა-

ტიული ბაზის ჩამოყალიბება და მექანიზმების ეფექ-

ტიანი ამუშავება.   

 

საკვანძო სიტყვები: გრძელვადიანი გადაწყვე-

ტა; დევნილი; ინტეგრაცია; ქვეყნის შიგნით იძულე-

ბით გადაადგილებული პირი. 

 

შესავალი 

დღეს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მიმდი-

ნარე კონფლიქტების, ძალადობის, ადამიანის უფ-

ლებათა დარღვევების ფონზე მილიონობით ადა-

მიანი იძულებულია დატოვოს საცხოვრებელი ად-

გილი და სახელმწიფოს შიგნით ან საზღვრებს მიღმა 
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ეძიოს უსაფრთხო თავშესაფარი.   აღნიშნული თემა 

ძალზე აქტუალურია, რამდენადაც იძულებით გა-

დაადგილებული პირების ნაკადის მიღების და 

მასთან დაკავშირებული სოციალურ-ეკონომიკური 

თუ პოლიტიკური გამოწვევების გამკლავება სა-

ხელმწიფოს ეროვნული ხელისუფლების პასუხის-

მგებლობაა, ხოლო უფლებაშელახული, იძულებით 

გადაადგილებული პირების უფლებების დაცვა – 

ვალდებულება.  

ქვემოთ განხილულია იძულებით გადაადგილე-

ბული პირის განმარტება საერთაშორისო მიდგომე-

ბით, იძულებით გადაადგილებულ პირთა მახასია-

თებლები მიგრაციული გამოცდილების გათვალის-

წინებით და მათი მოწყვლადობის განმაპირობებე-

ლი ფაქტორები, უფლებრივი მდგომარეობის სა-

კითხები; გრძელვადიანი გადაწყვეტის მნიშვნე-

ლობა როგორც ინდივიდისთვის, ისე სახელმწიფო-

სთვის და მისი ფორმები; გრძელვადიანი გადაწყვე-

ტის მექანიზმები და პროცესი. ძალზედ მნიშვნე-

ლოვანია თომას ვაისისა და დავიდ კორნის შეხედუ-

ლებები ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილე-

ბის ბუნებასა და მათი ინტეგრაციის გზებთან და-

კავშირებით.  

სტატიის დიდი ნაწილი ეთმობა ინტეგრაციის, 

როგორც გრძელვადიანი გადაწყვეტის ყველაზე რე-

ლევანტური ფორმის, არსის, პროცესის განმარტებას, 

მის მიმართ არსებული მიდგომების მიმოხილვას.  

აქცენტი გაკეთებულია იძულებით გადაადგილე-

ბულ პირთა ინტეგრაციის განმსაზღვრელ ძირითად 

მახასიათებლებზე, იძულებით გადაადგილებასთან 

დაკავშირებულ საერთაშორისო სახელმძღვანელო 

პრინციპზე. წარმოდგენილია ქვეყნის შიგნით იძუ-

ლებით გადაადგილებული პირებისა და ლტოლვი-

ლების ინტეგრაცის პროცესის განსხვავებისა და 

მსგავსების ანალიზი და ინტეგრაციის პროცესის 

წარმართვის პირობები და შედეგები.   

  

ძირითადი ნაწილი 

არ არსებობს 1951 წლის ლტოლვილთა კონვენ-

ციის მსგავსი უნივერსალური და ვალდებულებითი 

სამართლებრივი ინსტრუმენტი, რომელიც კონკრე-

ტულად ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილე-

ბულთა გამოწვევებს საერთაშორისო სამართლებრივ 

ჩარჩოში მოაქცევს. თუმცა, ქვეყნის შიგნით იძულე-

ბით გადაადგილებულ პირთა უფლებები დაცულია 

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო და შიგა სა-

მართლით და, შეიარაღებული კონფლიქტის დროს, 

საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლით. ქვეყ-

ნის შიგნით იძულებით გადაადგილების შესახებ [1] 

გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები  საჭირო მი-

თითებებს იძლევა იძულებით გადაადგილების სპე-

ციფიკურ ასპექტებზე, რომელთაც დიდი საერთაშო-

რისო მხარდაჭერა აქვს და ბევრი სახელმწიფოს მიერ 

ინტეგრირებულია შიგა კანონმდებლობაში.  სახელ-

მძღვანელო პრინციპების დებულებები მოიცავს სა-

ერთაშორისო ადამიანის უფლებათა და საერთაშო-

რისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმებს.  

იძულებით გადაადგილების შედეგებზე და 

ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებული პი-

რის უფლებებზე საუბრისას მნიშვნელოვანია იძუ-

ლებით გადაადგილებული პირის განსაზღვრა. 

მიუხედავად იმისა, რომ იმის სამართლებრივი 

განმარტება არ არსებობს, თუ ვინ არის ქვეყნის შიგ-

ნით იძულებით გადაადგილებული პირი, სახელმ-

ძღვანელო პრინციპები გვთავაზობს აღწერილობით 
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განმარტებას და ყურადღებას უთმობს იმ მახასია-

თებლებს, რომელიც იძულებით გადაადგილებულ 

პირებს მოწყვლადად აქცევს. 

სახელმძღვანელო პრინციპების მიხედვით, ქვეყ-

ნის შიგნით იძულებით გადაადგილებულები არიან 

პირები ან პირთა ჯგუფი, რომლებიც იძულებული 

ან ვალდებული იყვნენ დაეტოვებინათ მუდმივი 

საცხოვრებელი, კონკრეტულად შეიარაღებული კო-

ნფლიქტის, ზოგადი ძალადობის, ადამიანის უფ-

ლებათა დარღვევის ან ბუნებრივი თუ ადამიანის 

ჩარევის შედეგად გამოწვეული კატასტროფების 

გავლენის თავიდან ასარიდებლად და რომელთაც 

არ გადაუკვეთავთ სახელმწიფო საზღვარი – არ 

დაუტოვებიათ ქვეყანა.  

მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რა გამოჰყოფს 

იძულებით გადაადგილებულ პირებს მიგრანტთა 

ფართო ჯგუფიდან და რა განსაკუთრებული მახა-

სიათებლები აქვთ, რაც მათდამი განსხვავებული 

მოპყრობის საჭიროებას განაპირობებს. სწორედ ზე-

მოაღნიშნულ განმარტებაშია გამოყოფილი ის ორი 

მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც ამ განსხ-

ვავებას ქმნის. პირველი – გადაადგილების იძულე-

ბითი ან არანებაყოფლობითი ხასიათი და მეორე – 

ფაქტი, რომ გადაადგილება ხდება კონკრეტული 

სახელმწიფოს საზღვრებში. შესაბამისად, როცა 

იძულებით გადაადგილებული პირის უფლებებზე 

ვსაუბრობთ, გასათვალისწინებელია, რომ პირი ამ 

სახელმწიფოს მოქალაქეა და ეს, თავისთავად, სა-

ხელმწიფოს მათი უფლებების დაცვასა და მხარდა-

ჭერას ავალდებულებს და ეს განსხვავდება ლტოლ-

ვილთა სიტუაციისგან. ლტოლვილის სტატუსისგან 

განსხვავებით, საერთაშორისო სამართლით არ არის 

დადგენილი „ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაად-

გილებული პირის სტატუსი“, რომელიც გარკვეულ 

უფლებებს ანიჭებს პირს სტატუსის დადგენის 

შემდგომ. თუმცა, საერთაშორისო სამართლის პერს-

პექტივიდან, გადაადგილება არის ფაქტობრივი 

მდგომარეობა, რომელიც გარკვეულ სამართლებ-

რივ შედეგებს წარმოშობს.  

იძულებით გადაადგილების არსის განსაზღვრი-

სას იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსხვავე-

ბული, განსაკუთრებული ბუნების ანალიზი სამი 

ძირითადი მიმართულებით უნდა მოხდეს: 

პირველ რიგში გასათვალისწინებელია იძულე-

ბით მიგრაციაში მყოფ პირთა – იძულებით გადაად-

გილებულ პირთა მიგრაციული გამოცდილება და, 

აქედან გამომდინარე, მათი საჭიროებები. ამასთან 

დაკავშირებით, სავსებით მისაღებია ბ. სტეინის პო-

ზიცია, რომელსაც მიაჩნია, რომ განსხვავებით ნება-

ყოფლობითი მიგრანტებისაგან, ისინი ბევრად უფრო 

მოწყვლად სიტუაციაში იმყოფებიან როგორც მუდ-

მივი საცხოვრებელი ადგილის დატოვების მიზე-

ზების, ისე მიმღებ სახელმწიფოში მათ წინაშე არსე-

ბული გამოწვევების გამო [2]. ამაზე ამახვილებს 

ყურადღებას ასევე დ. ტურტონი:  ,,სწორედ ამიტომაა 

მნიშვნელოვანი, ერთი მხრივ, დაცვის მინიჭება 

აღნიშნული პირებისადმი და, მეორე მხრივ, კი მათი 

შემდგომი ინტეგრაციის სათანადო წარმართვა“ [3, 

11]. ადამიანებს საცხოვრებლის დატოვება  უწევთ 

სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის საცხოვრებელი 

ადგილის სოციალური და ეკონომიკური განვითა-

რების დაბალი დონით და უკეთესი შესაძლებლობის 

ძიებით. თუმცა დევნის, ომის, განურჩეველი ძალა-

დობის, ეთნიკური წმენდის, ადამიანის უფლებათა 

დარღვევის თუ ბუნებრივი კატასტროფების შედე-

გად, უსაფრთხოების, მათი უფლებათა დაცვისა და 



სოციალური მეცნიერებები – Social Sciences – Социальные науки 

 

_____________________________________ 
ISSN 1512-0996   სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ 
www.shromebi.gtu.ge 239  №1 (523), 2022 

სამართლიან მოპყრობაზე წვდომის შესაძლებლობის 

მიზნით [3, 9], გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კო-

მისრის ოფისის (UNHCR) 2020 წლის მონაცემებით, 

მსოფლიოში 82 მილიონი ადამიანი  იყო ისეთი, რო-

მელიც იძულებული გახდა დაეტოვებინა საცხოვ-

რებელი ადგილი, საიდანაც საკუთარი წარმოშობის 

საზღვრებს შიგნით სხვადასხვა ტერიტორიაზე იძუ-

ლებით გადაადგილებულად რჩება 48 მილიონი [4].  

მიუხედავად იმისა, რომ იძულებით გადაადგი-

ლების გამომწვევი მიზეზების გარკვეული კატე-

გორიზება და დაკავშირება შეგვიძლია პოლიტი-

კურ, ეკონომიკურ, ეთნიკურ გარემოებასთან თუ 

ადამიანის უფლებრივ საკითხებთან, შეიძლება ით-

ქვას,  არსებობს იძულებით გადაადგილების იმდე-

ნი მიზეზი, რამდენიც თავად იძულებით გადაად-

გილებული პირია [5, 32]. შესაბამისად, იძულებით 

გადაადგილებული პირის საჭიროებების შესწავ-

ლისას აუცილებელია არა მარტო წარმოშობის ქვეყ-

ნისა და საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე არ-

სებული ფაქტორების ანალიზი, არამედ ინდივი-

დუალურად იძულებით გადაადგილებული პირის 

საჭიროებების დეტალურად შესწავლა [6].  

სახელმძღვანელო პრინციპების თანახმად [1], 

ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებული პი-

რები უნდა სარგებლობდნენ საერთაშორისო და შიგა 

სამართლით განსაზღვრული ყველა იმ უფლებით, 

როგორც სხვა პირები ამ ქვეყანაში. დოკუმენტი 

ეროვნულ ხელისუფლებას აკისრებს პირდაპირ 

პასუხისმგებლობასა და მოვალეობას დაიცვან იძუ-

ლებით გადაადგილებული პირები. მათ უფლება 

აქვთ უსაფრთხოება ეძებონ ქვეყნის სხვა ნაწილში, 

ისევე როგორც იძულებით განსახლებისგან ისეთ ად-

გილას, სადაც მათი სიცოცხლე, უსაფრთხოება, თა-

ვისუფლება ან/და ჯანმრთელობა რისკის ქვეშ იქნება 

(პრინციპი 15) [1].  

ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა უფლებების დაცვის კუთხით ყველაზე მნიშვ-

ნელოვანი საკითხი გრძელვადიანი გადაწყვეტაა. 

ამაზე ამახვილებენ ყურადღებას ე. და ა. სმიტები.  

„როგორც იძულებით გადაადგილების შესახებ სა-

ხელმძღვანელო პრინციპების 28-ე პრინციპშია მო-

ცემული, ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილე-

ბულ პირებს აქვთ მათი საკითხის გრძელვადიან 

გადაწყვეტაზე  წვდომის უფლება და, ხშირად, შეიძ-

ლება დასჭირდეთ დახმარება ამ მიმართულებით“ [7, 

148]. ამავე პრინციპის მიხედვით, ეროვნულ ხე-

ლისუფლებას უპირატესი ვალდებულება ენიჭება, 

მოახდინოს იმ პირობების უზრუნველყოფა, რომე-

ლიც იძულებით გადაადგილებულ პირებს მისცემს 

უკან, ნებაყოფლობით დაბრუნების შესაძლებლობას. 

ფაქტობრივად, იძულებით გადაადგილებული პი-

რებისთვის საკითხის გრძელვადიანი გადაწყვეტა 

ქვეყნის ინტერესებიც შედის. აღნიშნული საკითხე-

ბის მოუგვარებლობა საფრთხის შემცველია ქვეყნის 

უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისათვის. ამასთან 

ერთად, საჭიროა განისაზღვროს ის კრიტერიუმი, 

რომლის მიხედვითაც მოხდება ქვეყნის შიგნით იძუ-

ლებით გადაადგილებულ პირთა საკითხის გრძელ-

ვადიანი გადაწყვეტის შეფასება [7, 149]. 

ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებული 

პირების გრძელვადიანი გადაწყვეტის მიღწევის სა-

მი ალტერნატივა არსებობს: 

- წარმოშობის ადგილას მდგრადი ინტეგრაცია 

(ე.ი. დაბრუნება);  

- მდგრადი ინტეგრაცია ქვეყნის იმ ადგილას, სა-

დაც ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებულ-
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მა პირმა შეაფარა თავი (ადგილობრივი ინტეგრა-

ცია) [ 8, 168]; 

- მდგრადი ინტეგრაცია ქვეყნის სხვა ნაწილში 

(საუბარია განსახლებაზე ქვეყნის სხვა ნაწილში). 

მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნის შიგნით იძულე-

ბით გადაადგილებულ პირთათვის ნებისმიერი სა-

ხის გრძელვადიანი გადაწყვეტა გაგებული უნდა 

იქნეს, როგორც გრძელვადიანი პროცესი, რომელიც 

მიმართულია გადაადგილების შედეგად წარმოქმ-

ნილი საჭიროების შემცირებისკენ და ქვეყნის შიგ-

ნით იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიერ, თა-

ვიანთი, ადამიანის უფლებით თავისუფლად, დის-

კრიმინაციის გარეშე, სარგებლობის გარანტირების-

კენ [9, 16].  

ამასთან, როგორც ა. სმიტი აღნიშნავს, გრძელვა-

დიანი გადაწყვეტა მოითხოვს სხვადასხვა აქტორის 

ერთობლივ, კოორდინირებულ და დროულ ჩარ-

თულობას [7, 106]. სწორედ კოორდინირებული ერ-

თიანი საქმიანობით და გრძელვადიანი გადაწყვე-

ტილების გზების შემუშავებაში იძულებით გადა-

ადგილებულ პირების მონაწილეობითაა შესაძლე-

ბელი მათი უფლებებისა და საჭიროებების სრული 

გათვალისწინება. ყოველივე კი მიიღწევა შემდგომი 

მექანიზმების სრულყოფით: 

- იძულებით გადაადგილებულ პირებისთვის 

გრძელვადიანი გადაწყვეტის საკითხის განმარტება; 

- გრძელვადიანი გადაწყვეტისათვის საჭირო 

პირობებისა და პროცესებზე ინფორმაციის მიწო-

დება; 

- კრიტერიუმის დადგენა, რომელიც გაამარ-

ტივებს იმის გაანალიზებას, თუ რა დონეზე მოხდა 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხის 

გრძელვადიანი გადაწყვეტა [9, 15]. 

ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებულ 

პირებს იცავს ეროვნული თუ საერთაშორისო სა-

მართლის ნორმები იმისდა მიუხედავად, მოხდა თუ 

არა მათი გრძელვადიანი განსახლების უზრუნველ-

ყოფა [9, 17]. მათ უფლება აქვთ მიიღონ ინდივი-

დუალური, ინფორმირებული და ნებაყოფლობითი 

გადაწყვეტილება, დაბრუნდნენ მუდმივ საცხოვ-

რებელ ადგილას ან დაფუძდნენ და ინტეგრირდნენ 

განსახლების ახალ ადგილას [10, 346].  

იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ იძულებით 

გადაადგილების გამომწვევი მიზეზების აღმოფხვ-

რა და ამ პირების საცხოვრებელ ადგილას დაბრუ-

ნება უმრავლეს შემთხვევებში შეუძლებელია, ქვეყ-

ნის შიგნით იძულებით გადაადგილებული პირე-

ბის უფლებების რეალიზების გზა ადგილობრივ ინ-

ტეგრაციაშია.  

იძულებით გადაადგილებულ პირთა ინტეგრა-

ციას როგორც უფლებას, ხშირად მოიხსენიებენ უფ-

რო ტერმინად, ვიდრე განსაზღვრულ კონცეფციად. 

უფრო მეტიც, ბოლო პერიოდში, ხშირად მიმართავენ 

ტერმინ ,,სოციალურ ერთიანობას“, რომელიც ტერ-

მინ ,,ინტეგრაციის“ ალტერნატივად, საზოგადოების 

დასახასიათებლად გამოიყენება. საუბარია კონკრე-

ტული ჯგუფებისა და ინდივიდების საზოგადოებას-

თან ერთად ინტეგრაციაზე. ყველა ჯგუფი თუ ინდი-

ვიდი საზოგადოებაში გარკვეული ხარისხით ახდენს 

ინტეგრაციას, შესაბამისად კონკრეტული ანალიზის 

შემდეგ შეიძლება დადგინდეს, თუ რა დონეზე ინ-

ტეგრირდა აღნიშნული პირი/ჯგუფი“ [11, 156]. ინ-

ტეგრაცია გულისხმობს სრულ პროცესს, რომელიც 

სხვადასხვა სახით შეიძლება განხორციელდეს. ინ-

ტეგრაცია მიიჩნევა, როგორც ინდივიდთა ცხოვრე-

ბის ხარისხის ამაღლების ხელშემწყობი,  როგორც სა-
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ზოგადოების ერთგვაროვანი ჩამოყალიბების საწინ-

დარი. ს. პანდელიანო, ე. დავეი და სხვები მიიჩნევენ, 

რომ ინტეგრაცია თავისი არსით საზოგადოებაში 

ინდივიდების ურთიერთობის  გამოხატულებაა [5, 

134]. როგორც კასტელი აღნიშნავს, ინტეგრაციის 

ერთიანი, საყოველთაოდ აღიარებული განმარტება 

არ არსებობს [12] და ხშირად ქვეყნის შიგნით იძულე-

ბით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა ინ-

ტეგრაციის საკითხზე სხვადასხვა მოსაზრებაა ჩამო-

ყალიბებული. ადგილობრივი ინტეგრაციის შესახებ 

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ოფისის 

2005 წლის დასკვნით [13], ინტეგრაცია დინამიკური  

და მრავალგანზომილებიანი ორმხრივი პროცესია, 

რომელიც ყველა ჩართული მხარის ძალისხმევას 

მოითხოვს, მათ შორის ინდივიდების მზაობას ადაპ-

ტირდნენ მიმღებ საზოგადოებაში თავიანთი კულ-

ტურული იდენტობის დათმობის გარეშე [14, 87]; 

მეორე მხრივ მიმღები საზოგადოებისა და სახელმ-

წიფო ინსტიტუტების მხრიდან, შემხვედრი მზაობის 

გათვალისწინებით, გაუმკლავდნენ მრავალფეროვან 

საზოგადოებას, რაც გულისხმობს იმას, რომ 

ყოველივე დაკავშირებულია როგორც მიგრანტების, 

ისე მასპინძელი საზოგადოების ჩართულობასთან 

ინტეგრაციის პროცესში [7, 291]. რაც შეეხება ლტოლ-

ვილების ინტეგრაციის პროცესებს, ძირითადი განს-

ხვავება მათ შორის  სამართლებრივი ასპექტია, რამ-

დენადაც ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილე-

ბული პირები არიან მიმღები სახელმწიფოს მოქა-

ლაქეები. შესაბამისად, მათ უკვე აქვთ იგივე უფლე-

ბები, რაც ამ სახელმწიფოს მოხელეებს, ლტოლვილე-

ბის შემთხვევაში კი მათი უფლებების წარმოშობა თა-

ვიდან ბოლომდე მათ სტატუსზეა დამოკიდებული 

[11, 156].  

სამართლებრივი კუთხით განსხვავების მიუხე-

დავად, ლტოლვილებსა და ქვეყნის შიგნით იძუ-

ლებით გადაადგილებულ პირებს მსგავსი პრობლე-

მები აქვთ  ადეკვატურ საცხოვრებელთან, საკვებსა 

და წყალზე ხელმისაწვდომობასთან, ჯანმრთელო-

ბის დაცვის საკითხებსა და სხვადასხვა სახის ძალა-

დობის მიმართ მოწყვლადობასთან. თუმცა გარკ-

ვეული ტიპის დარღვევები მეტად გავრცელებულია 

ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებულ პი-

რებს შორის, განსაკუთრებით ეთნიკური წმენდის 

დროს, როცა გარკვეული კომუნის წევრებს მიზან-

მიმართულად აძევებენ საცხოვრებელი ადგილი-

დან პოლიტიკური, სამხედრო თუ ტერიტორიული 

მიზნების მისაღწევად. ქვეყნის შიგნით იძულებით 

გადაადგილებული პირების და ლტოლვილების 

დაცვა საოპერაციო კონტექსტში ერთმანეთისგან 

განსხვავდება [15, 12]. გარდა ამისა, რამდენადაც 

ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებული 

პირები არიან ამ ქვეყნის მოქალაქეები და შესაძლოა 

მათი ნაწილი ნაკლებად იყოს კულტურული და 

ენობრივი ბარიერი მიმღებ საზოგადოებასთან. აქე-

დან გამომდინარე, ქვეყნის შიგნით იძულებით გა-

დაადგილებულ პირთა ინტეგრაცია ორიენტირებუ-

ლი უნდა იყოს გადაადგილებულ პირთა საჭიროე-

ბებზე.  

არ არსებობს დადგენილი წესი, რომლის მი-

ხედვითაც ინტეგრაციის წარმატებულობის გაზომ-

ვა მოხდება, როგორც არ არსებობს საერთაშორისოდ 

აღიარებული ინდიკატორები, რომლებიც შეაფასე-

ბენ ინტეგრაციის პროცესს. გაეროს ლტოლვილთა 

უმაღლესი კომისრის ოფისი გრძელვადიანი გადა-

წყვეტის პირობად განიხილავს გარკვეულ ფაქტო-

რებს, რომელთა  ერთობლიობა საფუძველს ქმნის 
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ინტეგრაციისათვის. ეს პირობები ეხება დისკრიმი-

ნაციის შეზღუდვასა და თანაბარ წვდომას, მათ შო-

რის სამართლებრივი და ფიზიკური დაცულობის 

უზრუნველყოფას, ხელისუფლების მიერ, სამარ-

თალდამცავი მექანიზმებით, პოლიციისა და სასა-

მართლოს მხრიდან რომ აღარ განიცდიდნენ დევ-

ნას, თავდასხმას, შევიწროებას, დაშინებას; არ გახდ-

ნენ დისკრიმინაციის მსხვერპლი, იძულებითი გადა-

ადგილების  გამო;  დოკუმენტირებას, რომელიც უფ-

ლებების რეალიზებისა და ცხოვრების ყველა სფე-

როში შემდგომი ჩართულობის აუცილებელი პირო-

ბაა; გადაადგილების თავისუფლებას; ოჯახის გაერ-

თიანების უფლებას; ზიანის გამოსწორებას, მათ შო-

რის ქონების რესტიტუციასა და კომპენსაციას; სა-

ხელმწიფო სერვისებზე წვდომას, მათ შორის გა-

ნათლებაზე, ჯანმრთელობასა და სოციალურ დაცვა-

ზე, დასაქმების,  საარსებო და შემოსავლის წყაროე-

ბის ხელმისაწვდომობას, როგორც პოლიტიკურ უფ-

ლებას [10, 349-353]. ამ ყოველივეს პირი მიჰყავს ინ-

ტეგრაციამდე ეკონომიკური, სოციალურ-კულტუ-

რული და პოლიტიკური განზომილებებით. ინტე-

გრაცია მიღწეულად შეიძლება ჩაითვალოს, თუკი 

ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებული პი-

რები აღარ საჭიროებენ სპეციფიკურ მხარდაჭერას ან 

დაცვას იმ უფლებების რეალიზაციის პროცესში, რაც 

მათ იძულებით გადაადგილებასთანაა დაკავშირე-

ბული. გარდა ამისა, არა მხოლოდ მაშინ, როცა აღარ 

საჭიროებენ დამატებით მხარდაჭერას, არამედ როცა 

აღარ არსებობს განსხვავება იძულებით გადაადგი-

ლებულ პირებსა და ადგილობრივი მიმღები საზო-

გადოების წარმომადგენლებს შორის, საზოგადოებ-

რივ ცხოვრებაში ჩართვის შესაძლებლობებისა და 

ძირითადი სამოქალაქო უფლებების მხრივ [16, 17].  

შესაბამისად, ეროვნულმა ხელისუფლებამ, რო-

გორც სახელმძღვანელო პრინციპებით (პრინციპი 3) 

[1] განსაზღვრულმა პირდაპირმა პასუხისმგებელმა, 

უნდა განახორციელოს ყველა საჭირო მოქმედება 

ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებულ პირ-

თა უფლებების დაცვისა და ადგილობრივი ინტეგ-

რაციის უზრუნველსაყოფად.  

საქართველოს საკანონმდებლო ჩარჩო, რომე-

ლიც იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხს 

არეგულირებს, იზიარებს გაეროს სახელმძღვანელო 

პრინციპებს,  როგორც საერთაშორისო ნორმატიულ 

ჩარჩოს, რომელსაც ეფუძნება იძულებით გადაად-

გილებულ პირთა მიმართ განხორციელებული საქ-

მიანობა ეროვნულ თუ ადგილობრივ დონეზე.  

დღეისათვის ქვეყნის შიგნით გადაადგილებუ-

ლი პირების – დევნილების საკითხს არეგულირებს 

2014 წელს მიღებული კანონი „საქართველოს ოკუ-

პირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაად-

გილებულ პირთა – დევნილთა“ შესახებ, რომელიც 

იძლევა ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილე-

ბული პირის – დევნილის დეფინიციას, განსაზღვ-

რავს დევნილის სამართლებრივი სტატუსის მინი-

ჭების წესს,  როგორც მათ უფლებებს და სახელმწი-

ფოს მიერ გასატარებელ კონკრეტულ ღონისძიებებს 

დევნილთა გრძელვადიანი გადაწყვეტის, მათი 

უფლებების დაცვისა და ინტეგრაციისთვის. 

საქართველოში ქვეყნის შიგნით იძულებით გა-

დაადგილებულ პირთა – დევნილთა ინტეგრაციის 

საკითხზეა ყურადღება გამახვილებული, ასევე 

,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა 

მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიაში“. აღნიშნულ 

დოკუმენტში გამოკვეთილია ის ძირითადი საკით-

ხები, რაც დაკავშირებულია ქვეყნის შიგნით იძუ-
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ლებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა ინ-

ტეგრაციასთან. ძირითადი აქცენტი გაკეთებული, 

ერთი მხრივ, დევნილთათვის საქართველოს სხვა 

მოქალაქეების იდენტური სამართლებრივი, პოლი-

ტიკური და სოციალურ - ეკონომიკური პირობების 

შექმნაზე და, მეორე მხრივ, აღნიშნული პირობების 

ხელშემშლელი ფაქტორების აღმოფხვრაზე. უნდა 

ითქვას, რომ სტრატეგია მიღებისთანავე შესაბამი-

სობაში იყო არსებულ საკანონმდებლო ბაზასთან. 
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Abstract. The discussion of the issues presented in the paper leads us to say that in analyzing the ways and 
approaches of durable solutions to IDPs, it is important to have a broad understanding of the issue, including the 
characteristics of IDPs, that is derivative to their vulnerability and the need for the specific support; As well as the 
accurate assessment of the needs of IDPs in the process of application of the most relevant form of the durable 
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of the constituent components of integration; And for the implementation of all this, to establish an appropriate 
regulatory framework and to develop effective mechanisms. Resume:  
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Аннотация. Основываясь на обсуждении и анализе вопросов, представленных в документе, можно ска-
зать, что необходимо учитывать политику интеграции: законодательные изменения для облегчения интег-
рации, упреждающая информация о государственных услугах и возможностях для беженцев и гуманитарных 
лиц, а также упрощения доставка этих услуг и их социально-экономическая интеграция. 

Основная проблема, которая возникла в процессе решения этой проблемы, — это неспособность принять 
во внимание характеристики внутренне перемещенных лиц при определении процесса интеграции для ВПЛ.  

 

Ключевые слова: беженец; внутренне перемещенные лица; долгосрочное решение; интеграция. 
  
 

განხილვის თარიღი 13.01.2022 
შემოსვლის თარიღი 20.01.2022 
ხელმოწერილია დასაბეჭდად 25.03.2022 

 
 



_____________________________________ 
ISSN 1512-0996  სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ 
www.shromebi.gtu.ge 247  №1 (523), 2022 

 

ავტორთა საძიებელი 

Author’s index 

Указатель авторов 
 
 
 

ბარნაბიშვილი ნ. 183 

გაფრინდაშვილი მ. 129 

გვასალია ლ. 47 

გიორგაძე ა. 110 

გიორგაძე გ. 236 

გრიგალაშვილი ზ. 30 

დავითაია მ. 183 

დოლიძე ვ. 13 

ვარაზაშვილი ზ. 120 

ვარდოსანიძე გ. 197 

იმნაძე ნ. 197 

კაკულია ზ. 120 

კვიციანი ტ. 217 

კოპალიანი კ. 97 

კუტუბიძე ი. 97 

მაჭავარიანი ნ. 13 

მახარაძე ლ. 173 

ნასუაშვილი თ. 47 

რატიანი ა. 22 

სუხიშვილი ნ. 13 

ქვარცხავა ლ. 217 

ჩუტკერაშვილი დ. 120 

ცეცხლაძე მ. 208 

ხაბეიშვილი ნ. 208 

ხვედელიანი ნ. 22 

ჯაბიშვილი გ. 163 

ჯავახიშვილიგ.  163 

ჯაფარიძე დ. 151 

ჯოჯუა გ. 151 

Dadunashvili S. 55, 77 

Kuprashvili H. 231 

 
 

 

 

 

 



_____________________________________ 
სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ  ISSN 1512-0996 
№1 (523), 2022 248 www.shromebi.gtu.ge 
 

რეცენზენტთა  საძიებელი 

Reviewer’s index 

 Указатель рецензентов 
 
 
 

ამირანაშვილი ლ. 13 

ამყოლაძე გ. 151 

არაბიძე გ. 163 

ბეჟანიშვილი ა. 173 

ბლუაშვილი დ. 110 

ბოჭორიშვილი ლ. 151 

გაბელია ჯ. 236 

გალუმოვა ს. 47 

გელიაშვილი ზ. 47 

გურგენიძე ვ. 97 

დავითაია მ. 197 

იმნაძე ნ. 183 

მარდაშოვა მ. 120, 129 

მაღალაშვილი ა. 129 

მელიქაძე გ. 110 

მეტრეველი ლ. 97 

მოლოდინი ნ. 173 

მუსელიანი თ. 163 

ნაცვლიშვილი გ. 208 

ნაცვლიშვილი გ. 22 

ორმოცაძე მ. 30 

სარჯველაძე ი. 13 

ტყემალაძე გ. 30 

ფოჩხუა მ. 22 

ქადარია ი. 217 

ჩიგოგიძე თ. 197 

ძიძიგური მ. 183 

წულუკიძე გ. 208 

ჭოხონელიძე გ. 120 

ხუფენია დ. 236 

ჯიქიძე ლ. 217 

Alaverdov E. 231 

Japharidze E. 231 

Kamkamidze K. 55, 77 

Tsertsvadze M. 55, 77 

 

 

 



_____________________________________ 
ISSN 1512-0996  სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ 
www.shromebi.gtu.ge 249  №1 (523), 2022 

 

ავტორთა საყურადღებოდ 
 
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული არის ყოველკვარტალური 

რეფერირებადი მულტიდისციპლინური პერიოდული გამოცემა, რომელიც რეგისტრირებულია  საერთა-

შორისო ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში  Index Copernicus International. 

• სტატია (მიიღება ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე) ქვეყნდება ორიგინალის ენაზე. 

• სტატიის ავტორთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს სამს. 

• ავტორს შეუძლია საგამომცემლო სახლში პუბლიკაციისათვის მოგვაწოდოს ან ელექტრონული 

ფოსტით  sagamomcemlosakhli@yahoo.com მისამართზე  გამოგვიგზავნოს ერთი ან რამდენიმე სტა-

ტია, აგრეთვე თანდართული  დოკუმენტაციის დასკანერებული ფაილები, მაგრამ კრებულის ერთ 

ნომერში გამოქვეყნდება მხოლოდ  ორი ნამუშევარი. 

 

ელ. ფოსტით სტატიის გამოგზავნის შემთხვევაში გთხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი მოთხოვნები: 

  Subject ველში  (თემა) მიუთითეთ კრებულის  დასახელება და ავტორის (ავტორების) გვარი. 

 გამოიყენეთ  ფაილის მიმაგრება ( Attach). 
 დიდი მოცულობის ფაილის შემთხვევაში გამოიყენეთ არქივატორი (ZIP, RAR). 

 

• სტატია შედგენილი უნდა იყოს მართლმეტყველებისა და ტერმინოლოგიის დაცვით. ავტორი 

(ავტორები) და რეცენზენტები პასუხს აგებენ სტატიის შინაარსსა და ხარისხზე. 

• ვინაიდან  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების  კრებული არის არაკომერციული 

გამოცემა, ჩვენი მეცნიერი თანამშრომლებისა და დოქტორანტებისთვის  სტატიის გამოქვეყნება უფასოა. 

• საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს  200 დადგენილებით 

(22.01.2010წ.),  ფიზიკურმა პირმა, რომელიც არ არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თანამშ-

რომელი, შრომების კრებულში სტატიის გამოქვეყნებისთვის წინასწარ უნდა შეიტანოს ან გადმორიცხოს 

საჭირო თანხა  (1 გვერდი  10 ლარი) და სტატიის დოკუმენტაციას (ორი რეცენზია და ორგანიზაციის 

სამეცნიერო საბჭოს მიმართვა სტატიის სტუ-ის შრომების კრებულში გამოქვეყნების შესახებ) დაურთოს 

გადახდის ქვითარი. გრაფაში „გადახდის დანიშნულება“ უნდა ჩაიწეროს „სტატიის გამოქვეყნების 

ღირებულება“. 

 

სტუ-ის საბანკო რეკვიზიტებია: სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; საიდენტიფიკაციო 
კოდი 211349192; მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა; მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში; 
ბანკის კოდი: TRESGE22; მიმღების ანგარიში: სახაზინო კოდი 708977259. 

  

გთავაზობთ სამეცნიერო სტატიის გაფორმების წესს: 

 სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი სახით A4 ფორმატის ფურცელზე, არანაკლებ  

5 გვერდისა (არეები  2 სმ, ინტერვალი  1,5). 
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 სტატია შესრულებული უნდა იყოს doc ან docx ფაილის სახით (MS Word)  და ჩაწერილი  ნებისმიერ 

მაგნიტურ მატარებელზე; 

  

 ქართული ტექსტისთვის გამოიყენეთ  შრიფტი Sylfaen, ზომა 12; 

 ინგლისური და რუსული ტექსტებისთვის  შრიფტი Times New Roman,  ზომა 12; 

 

 

სტატიას უნდა ერთვოდეს შემდეგი ინფორმაცია: 

 უაკ (უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაცია) კოდი. 

 ცნობები ავტორის (ავტორების) და რეცენზენტების შესახებ ქართულ, ინგლისურ და რუსულ 

ენებზე: 

 ყველა ავტორის სახელი და  გვარი სრულად, E-mail-ი, სამეცნიერო წოდება და საკონტაქტო ტელეფონი; 

 დეპარტამენტის დასახელება. ორგანიზაციის სრული სახელწოდება – ყოველი ავტორის მუშაობის 

ადგილი, ქვეყანა, ქალაქი. 

 რეცენზენტთა გვარები და სახელები სრულად, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სამეცნიერო 

წოდება, დეპარტამენტის ან სამუშაო ადგილის დასახელება. 

 

სტატია უნდა შეიცავდეს: 

 ანოტაციას  ქართულ, ინგლისურ  და  რუსულ ენებზე (100 150 სიტყვა). უცხოელი მკითხველისათ-
ვის ანოტაცია  არის სტატიის შინაარსისა და მასში გადმოცემული კვლევის შედეგების შესახებ ინფორმაციის 

ერთადერთი წყარო. სწორედ იგი განსაზღვრავს ინტერესს მეცნიერის ნაშრომის მიმართ და, მაშასადამე, 

სურვილს, დაიწყოს დისკუსია ავტორთან, გამოითხოვოს სტატიის სრული ტექსტი და ა.შ. 
 

ანოტაცია უნდა იყოს: 

 ინფორმაციული (არ უნდა შეიცავდეს ზოგად სიტყვებსა და ფრაზებს); 

 ტექსტი ინგლისურ და რუსულ ენებზე უნდა იყოს ორიგინალური; 

 უნდა ასახავდეს სტატიის ძირითად შინაარსსა და კვლევის შედეგებს; 

 სტრუქტურირებული (მიჰყვებოდეს სტატიაში შედეგების აღწერის ლოგიკას). 
 

უნდა შეიცავდეს: 

 სტატიის საგანს, თემას, მიზანს (რომლებსაც უთითებთ იმ შემთხვევაში, თუ ეს არ არის ცხადი 

სტატიის სათაურიდან); 

 კვლევის ჩატარების მეთოდს ან მეთოდოლოგიას (სამუშაოს ჩატარების მეთოდის ან მეთოდო-
ლოგიის აღწერა მიზანშეწონილია იმ შემთხვევაში, თუ იგი გამოირჩევა სიახლით, საინტერესოა 

მოცემული ნაშრომის თვალსაზრისით); 

 კვლევის შედეგებს; 

 შედეგების გამოყენების არეალს; 

 დასკვნას; 
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 საკვანძო სიტყვებს, დალაგებულს ანბანის მიხედვით (ქართულ, ინგლისურ  და  რუსულ ენებზე); 

 სტატიაში ქვესათაურებით გამოკვეთილ შესავალს, ძირითად ნაწილს და დასკვნას; 

 სურათების ან ფოტოების კომპიუტერულ ვარიანტს, შესრულებულს ნებისმიერი გრაფიკული 

ფორმატით, გარჩევადობა  არანაკლებ 150 dpi-სა. 
 

 ლიტერატურა 

 საერთაშორისო სამეცნიერო  ჟურნალების  მონაცემთა ბაზების რეკომენდაციით, გამოყენებული 

ლიტერატურის რაოდენობა სასურველია იყოს არანაკლებ ათისა. 

  

წარმოგიდგენთ გამოსაქვეყნებელ სტატიაში გამოყენებული ლიტერატურის გაფორმების წესს: 
 

ყველა ავტორის გვარი და ინიციალები მოცემული უნდა იყოს ლათინური ანბანის ასოებით, ე.ი. 

ტრანსლიტერაციით, სტატიის სახელწოდება  თარგმნილი ინგლისურად, წყაროს (ჟურნალის, შრომების 

კრებულის, კონფერენციის მასალების) სახელწოდება ტრანსლიტერაციით; გამოსასვლელი მონაცემები 

 ინგლისურ ენაზე (სტატიის ენა მიეთითება ფრჩხილებში). 
 

ლიტერატურა  (ნიმუში) 

1. Jacques Sapir. Energy security as a common advantages. 

http://www.globalaffairs.ru/rumbler/n_7780 (In Russian). 

2. “Official website of the International Energy Agency: 

http://www.iea org/topics/energysecurity/” (In English). 

3. International Energy Agency “Key World Energy Statistics” 2014 (In English). 

4. Energy strategy of France McDoleg_butenko20 May, 2009 (In Russian) 

5. G.G. Svanidze, V.P. Gagua, E.V. Sukhishvili “Rene¬wable energy resources of Georgia”, Leningrad, Hydrometizdat, 

1987, pp. 75-76 (In Russian). 

6. Revaz Arveladze, Tengiz Kereselidze ”The Georgian Full Independence of Electry Power Is Supported By 

Hydropower”. Sakartvelos Teqnikuri Universitetis Archil Eliashvilis Saxelobis Martvis sistemebis Institutis 

Proceedings. N18 2014. Tbilisi (In Georgian). 
 

გთავაზობთ სტატიის წარმოდგენისთვის საჭირო დოკუმენტაციის ჩამონათვალს საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის თანამშრომლებისა და დოქტორანტებისთვის: 

 

• ორი რეცენზია (იხ. ნიმუში)  

http://publishhouse.gtu.ge/site_files/recenziis nimushi.docx 

• ფაკულტეტის საგამომცემლო საქმის დარგობრივი კომისიის ოქმის ამონაწერი 

(იხ. ნიმუში) http://publishhouse.gtu.ge/site_files/aqtis forma.docx 

დოკუმენტები დამოწმებული უნდა იყოს ფაკულტეტის ბეჭდით. 

ავტორს შეუძლია ნიმუშად გამოიყენოს კრებულის ერთ-ერთი ბოლო ნომერი. 
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აქტის ნიმუში  
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის __________________________________________ ფაკულტეტის 

სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის _______________________________________ დარგობრივი კომისიის 
 

ა ქ  ტ ი №________ 

,,_____,,_________,, 

სხდომას ესწრებოდნენ:  
დარგობრივი კომისიის წევრები:  
(მიუთითეთ კომისიის შემადგენლობა)  ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
განსახილველი  სტატიის ავტორი/ავტორები: (მიუთითეთ სახელი და გვარი სრულად, სამუშაო ადგილი და 
სამეცნიერო წოდება, აკადემიური ხარისხი სრულად, ელ. ფოსტა, საკონტაქტო ტელეფონი) 
1. ______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

რეცენზენტები: (მიუთითეთ სახელი და გვარი სრულად, სამუშაო ადგილი და სამეცნიერო წოდება, აკადემიური 
ხარისხი სრულად, ელ. ფოსტა, საკონტაქტო ტელეფონი) 
1. ______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

დარგის მოწვეული სპეციალისტები:  
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

1. ნაშრომის განხილვა 

________________________________________________________________________________________________ 
2. (მიუთითეთ ფაკულტეტის დასახელება) 

 სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივ კომისიაში  განსახილველად შემოვიდა 
ავტორის/ავტორების მიერ მომზადებული სამეცნიერო  სტატია 
________________________________________________________________________________________________ 

(მიუთითეთ სტატიის სრული დასახელება) 

სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის მიერ გამოყოფილია რეცენზენტები:  
1. ______________________________________________________________________________________________ 
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2. ______________________________________________________________________________________________ 

2. ნაშრომის საჯარო განხილვა 
1. მოისმინეს:  ავტორის/ავტორების (მიუთითეთ)  ინფორმაცია განსახილველად წარმოდგენილი სტატიის  
შესახებ. ________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
ნაშრომის ანოტაცია 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
3. მოისმინეს: რეცენზენტის/რეცენზენტების (მიუთითეთ) არგუმენტირებული შეფასება სტატიის  
აქტუალურობის, სიახლის და გამოცემის მიზანშეწონილობის შესახებ. ________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

4. მოისმინეს: ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დასკვნა-რეკომენდაცია (მიუთითეთ 
მომხსენებლის ვინაობა) _____________________________სტატიის გამოცემის შესახებ.  
 

აზრი გამოთქვეს:  

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

დაადგინეს: 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტის 
________________________________________________________________________________________________ 

(მიუთითეთ ფაკულტეტის დასახელება) 

სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივ კომისიაში  განსახილველად შემოვიდა 
ავტორის/ავტორების მიერ მომზადებული სამეცნიერო  სტატია 

________________________________________________________________________________________________ 

(მიუთითეთ სტატიის სრული დასახელება) 

 

რეკომენდაციას უწევს სტატიის გამოქვეყნებას სტუ-ის შრომათა კრებულში.  

ფაკულტეტის დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარე                                              

კომისიის მდივანი                                                                       

კომისიის წევრები:    ფაკულტეტის დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარის  
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რეცენზიის ნიმუში 
 

 
1. ნაშრომის დასახელება სრულად  

 

 

2. ავტორის/ავტორების სამეცნიერო წოდება, სამუშაო ადგილი, საკონტაქტო 
ინფორმაცია, ელ. ფოსტა  

 

 

3. ნაშრომში დასმული ამოცანის მოკლე მიმოხილვა  
 

 

4. გამოსაქვეყნებლად მომზადებული ნაშრომის აქტუალურობა  
 

 

5. ძირითადი ასპექტები, რომლებიც განხილულია ავტორის მიერ  
 

 

6. რეკომენდაცია ნაშრომის გამოქვეყნებისათვის  ( იმ შემთხვევაში თუ სარეცენზიო 
ნაშრომი სამეცნიერო სტატიაა, აუცილებელია  სამეცნიერო ჟურნალის დასახელების 
მითითება)  

 

 

7. რეცენზენტის გვარი და სახელი სრულად, სამუშაო ადგილი, სამეცნიერო წოდება, 
საკონტაქტო ინფორმაცია, ელ. ფოსტა (სტატიის რეცენზირების შემთხვევაში 
რეცენზენტის მონაცემები გამოქვეყნებული იქნება სტატიასთან ერთად)  
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Guidelines for Authors 
 
 

 
Collection of Academic Works of Georgian Technical University is a multidisciplinary quarterly refereed 

periodical included in Index Copernicus International.  

 An article (accepted in Georgian, English or Russian) is published in the original language; 

 The number of authors of an article should not exceed three; 

 Authors should submit original copies of one or more articles for publication to the publishing house or send 

scan versions to sagamomcemlosakhli@yahoo.com  along with supporting documentation, but only two articles 

from the same author(s) will be published in one edition; 

 

To submit scan versions via email please follow the instructions: 
 In the Subject line indicate the collection of works and the name(s) of author(s). 
 Attach the file(s) properly; 
 Use ZIP or RAR file compressors in case of large files to attach. 

 

 The article should be literal, well-structured and apply proper terminology to convey the author’s constructive 

arguments relevant to the subject. The authors and reviewers are responsible for the content and quality of an article; 

 The collection of works of GTU is a non-commercial publication and running the articles of our researchers and 

for PhD students is free of charge; 

 According to the Resolution No.200 of GTU Academic Council (22.01.2010), authors who are not the employees 

at the University, should make the preliminary payment by cash or transfer to have their paper published (10 

GEL per page). Copy of the payment receipt should be enclosed with the supporting documentation (two reviews 

and a reference by the organization’s academic board on publishing the article in GTU collection of scientific 

papers). “Cost of article publication” shall appear as subject in the “purpose of payment” field. 
 

GTU bank details: LEPL Georgian Technical University; organization’s identification number 211349192; 
beneficiary bank: State Treasury; beneficiary: joint treasury account; bank code: TRESGE22; Account number: 
treasury code 708977259. 

 
How to form an academic article: 

 The text should be presented in print-out form (A4), no less than 5 pages (margins - 2 cm, line spacing - 1,5); 

 Only MS Word versions of texts are accepted (doc or docx) presented electronically on any magnetic carrier; 

 For Georgian texts: font - Sylfaen, font size - 12 pt; 

 For English and Russian texts: font - Sylfaen, font size - 12 pt. 
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The accompanying information to the article should include: 

 Universal Decimal Classification (UDC) 

 Information about the author(s) and reviewers in Georgian, English and Russian: 
 Full name, academic title, email and phone number of each author; 
 Department, full name of organization – place of employment of each author, area/town, country; 
 Full name, email, academic title, department or place of employment of each reviewer. 
 

The article should include: 
 An abstract in Georgian, English and Russian (100-150 words long). For foreign readers an abstract is the only 

source of information about the content of an article and results of the research conveyed by it. An abstract 
therefore defines the reader’s interest towards the article and possibility of further outreach to the author for 
the full text, etc. 
 

An abstract should be: 
 Informative (free of generalized terms and statements); 
 Original (with quality translations in English and Russian with the proper application of terminology); 
 Specific (conveying the core content of an article); 
 Properly structured (consistent with the research results given in the article). 

 
An abstract should contain: 
 The subject, topic and objective of an article (indicated in case if these are not clear from the title); 
 Method or methodology of research performed (expected to be described when and if this method or 

methodology are new and interesting with reference to the article); 
 Research results; 
 Area of application  of research results; 
 Conclusion. 

 
 Key words sorted by alphabet (Georgian, English and Russian); 
 Sections should be outlined Introduction, Main Part and Conclusion; 
 Digital version of drawings or images in any graphic format, resolution 150 dpi; 
 

 Reference 
 By the recommendations of Databases of International Scientific Journals the number of references should 

be no less than ten. 

How to form the reference section in the article: 
Name and surname of each author should be given in Latin letter initials, title of the articles – translated in 

English, name of the source (journal, collection of works, conference materials) – with transliteration (original 
language of the article should be indicated in brackets). 
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References (sample) 
1. Jacques Sapir. Energy security as a common advantages. 

http://www.globalaffairs.ru/rumbler/n_7780 (In Russian). 
2. “Official website of the International Energy Agency: 

http://www.iea  org/topics/energysecurity/” (In English). 

3. International Energy Agency “Key World Energy Statistics” 2014 (In English). 

4. Energy strategy of France McDoleg_butenko20 May, 2009 (In Russian). 

5. Svanidze G.G., Gagua V.P., Sukhishvili E.V. “Rene¬wable energy resources of Georgia”, Leningrad, 

Hydrometizdat, 1987, pp. 75-76 (In Russian). 

6. Revaz Arveladze, Tengiz Kereselidze ”The Georgian Full Independence of Electry Power Is Supported By 

Hydropower”. Sakartvelos Teqnikuri Universitetis Archil Eliashvilis Saxelobis Martvis sistemebis Institutis 

Proceedings. N18 2014. Tbilisi (In Georgian). 

 

Requirements for the submission of articles by the employees and for PhD students of Georgian Technical 

University: 

 Two reviews (see the sample at)   

http://publishhouse.gtu.ge/site_files/recenziis nimushi.docx 

 Minutes of the sectoral committee of the faculty publishing  (see the sample at) 

http://publishhouse.gtu.ge/site_files/aqtis forma.docx 

Documents should be verified with the faculty stamp.  

 

Notice to Authors  
 

Authors may consider one of the previous editions of GTU Collection of Academic Works as an example  
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К сведению авторов 
 

 
 

Сборник научных  трудов Грузинского технического университета является ежеквартальным 

мультидисциплинарным реферируемым периодическим изданием, которое зарегистрировано в 

международной базе электронных данных _ Index Copernicus International. 

 Статьи (принимаются на грузинском, английском, русском языках) публикуются на языке оригинала. 

 Количество авторов статьи не должно превышать 3. 

 Автор может предоставлять для публикации в Издательском доме или по электронной почте (на 

следующий адрес: sagamomcemlosakhli@yahoo.com) одну или несколько статей, а также в сканирован-

ных файлах сопутствующую документацию, но в одном номере могут быть опубликованы только две 

работы. 

 

 В случае статей, присылаемых по эл. почте, просьба предусмотреть следующие требования: 
- указать в эл. Subject-е название сборника (тема) и фамилию автора (авторов); 
- использовать Attach (приложить файл); 
- в случае большого объема файла применить архиватор (ZIP, RAR). 
 

 Статья должна быть составлена грамотно, с соблюдением терминологии. Автор (авторы) и рецензенты 

несут ответственность за содержание и качество статьи. 

 Поскольку сборник трудов Грузинского технического университета является некоммерческим 

изданием, для сотрудников статьи публикуются бесплатно. 

 Согласно постановлению академического совета №200 (22.01.2010 г.), физическое лицо, не являющееся 

сотрудником университета, для публикации статьи в сборнике трудов должно заранее внести или 

перечислить необходимую сумму (1 страница стоит 10 лари) за статью и соответствующую документацию 

(две рецензии и направление научного совета организации о публикации статьи в сборнике трудов ГТУ), 

приложив справку об оплате. В графе «Назначение оплаты» следует записать «стоимость публикации статьи».  

 

Банковские реквизиты ГТУ: Юридическое лицо публичного права (ЮЛПП); Грузинский технический 
университет; идентификационный код 211349192; банк приема; государственная казна; название получателя: 
единый счет казны; код банка: TRESGE22; счет получателя: код казны 708977259. 

 

Предлагаем порядок оформления научной статьи: 
 статья должна быть представлена в напечатанном виде на странице формата А4, содержать не меньше 

5 страниц (поля – 2 см, интервал – 1,5); 
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 статья должна быть выполнена в виде файла doc или docx (MS Word) и записана на любом магнитном 

носителе; 

 для грузинского текста применять шрифт Sylfaen, размер 12; 

 шрифт для английского и русского текстов Sylfaen, размер 12; 

Статья должна сопровождаться  следующей информацией: 

 код УДК (Универсальная десятичная классификация). 
 

Сведения об авторе (авторах) на грузинском, английском и русском языках: 

 полностью имя и фамилия автора (авторов), E-mail, научная степень и контактный телефон; 

 название департамента, полное название организации – место работы каждого автора – страна, город; 

 полностью фамилии и имена рецензентов, адрес электронной почты, научное звание, название депар-

тамента или места работы. 

 

К статье должны прилагаться: 

 Аннотация на грузинском, английском и русском языках (100-150 слов). Для иностранных читателей 
аннотация является единственным источником информации о результатах исследований, приведенных в 
содержании статьи. Именно это определяет интерес ученого к работе и, соответственно, желание начать 
дискуссию с автором, познакомиться с полным текстом статьи и т.д. 

 

Аннотация должна быть: 
 информационной (не должна содержать общих слов и фраз); 
 оригинальной (перевод на английском и грузинском языках должен быть качественный, при переводе 

следует использовать специальную терминологию); 
 содержательной (должна отражать основное содержание статьи и результаты исследования); 
 структурированной (следовать в статье логике описания результатов). 

 

Должна содержать: 
 предмет статьи, тему, цель (которые указывают в том случае, если это не ясно из заглавия статьи); 
 метод или методологию проведенного исследования (описание метода или методологии проведенной 

работы целесообразно в том случае, если они выделяются новизной, интересны с точки зрения данной 
работы); 

 результаты исследования; 
 ареал использования результатов; 
 выводы; 

 

 ключевые слова, расположенные по алфавиту (на грузинском, английском и русском языках); 

 в статье должны быть выделены подзаголовки: введение, основная часть и заключение (выводы); 

 компьютерные варианты чертежей или фотографий должны быть выполнены в любом графическом  
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 формате, разрешением – не менее 150 dpi. 

 Литература 

По рекомендации базы данных международных научных журналов, число использованной литературы 

желательно должно быть не меньше 10. 

Представляем порядок оформления в публикуемой статье использованной литературы: 

 

Фамилия и инициалы всех авторов должны быть выполнены буквами латинского алфавита, т.е. трансли-

терацией; название статьи с переводом на английский язык; название источников (журнала, сборника трудов, 

материалов конференции) – транслитерацией (язык статьи указан в скобках). 

 

 

Литература (Образец) 

1. Jacques Sapir. Energy security as a common advantages. 

http://www.globalaffairs.ru/rumbler/n_7780 (In Russian). 

2. “Official website of the International Energy Agency: 

http://www.iea  org/topics/energysecurity/” (In English). 

3. International Energy Agency “Key World Energy Statistics” 2014 (In English). 

4. Energy strategy of France McDoleg_butenko20 May, 2009 (In Russian) 

5. G.G. Svanidze, V.P. Gagua, E.V. Sukhishvili “Rene¬wable energy resources of Georgia”, Leningrad, 

Hydrometizdat, 1987, pp. 75-76 (In Russian). 

6. Revaz Arveladze, Tengiz Kereselidze ”The Georgian Full Independence of Electry Power Is Supported By 

Hydropower”. Sakartvelos Teqnikuri Universitetis Archil Eliashvilis Saxelobis Martvis sistemebis Institutis 

Proceedings. N18 2014. Tbilisi (In Georgian). 

 

Для представления статьи должен быть приложен перечень необходимых документов для сотрудников и 

докторантов Грузинского технического университета: 

 

 две рецензии (см. образец)  

http://publishhouse.gtu.ge/site_files/recenziis nimushi.docx 

 выписка из протокола отраслевой комиссии по издательскому делу факультета  (см. образец)  

http://publishhouse.gtu.ge/site_files/aqtis forma.docx 

документы должны быть удостоверены печатью факультета. 

 

Автор может использовать в качестве образца один из последних номеров издания.  



https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-1 
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