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ანოტაცია. საქართველოში ველურად მოზარდი 

ვაზი (Vitis vinifera L.) წინა საუკუნეებში ფართოდ 

გავრცელებული მცენარე იყო. მე-19 საუკუნის 50-

იანი წლებიდან ამერიკულმა სოკოვანმა დაავადე-

ბებმა (ჭრაქი და ნაცარი) და ფილოქსერამ, ასევე 

ადამიანის საქმიანობამ (გზების და სახლების მშე-

ნებლობა და სხვა) გამოიწვია მისი რაოდენობის 

დრამატულად შემცირება. 2003 წლიდან ველურ 

ბუნებაში, აღმოსავლეთსა და დასავლეთ საქართვე-

ლოს ტერიტორიებზე, ექსპედიციური გზებით მო-

ძიებულ იქნა რვა ველურად მოზარდი ვაზი, რო-

მელთაც აქვთ კულტივირებული ვაზებისათვის და-

მახასიათებელი უმეტესი ამპელოგრაფიული ნიშნე-

ბი. წინამდებარე ნაშრომში მიმოხილულია საკვლე-

ვი მცენარეების ლოკაციების ფიზიკურ-გეოგრა-

ფიული გარემოს დახასიათება. ეს ინფორმაცია მოი-

ცავს დოკუმენტირებას გეოგრაფიული საინფორ-

მაციო სისტემების (GPS) საშუალებით, გავრცელე-

ბის ვერტიკალურ სიმაღლეს, მდინარეთა აუზების 

მიმართ კუთვნილებას, ექსპოზიციას, საყრდენ მცე-

ნარეთა სახეობრივ შემადგენლობას, არეალების 

ფარგლებში მათთან თანამზარდი დენდროფლო-

რის სახეობრივ შემადგენლობას და სხვა. საბოლო-

ოდ, განზოგადებულია ველურად მოზარდი ვაზის 

ფორმების არსებობის ძირითადი გარემო პირობები. 

 

საკვანძო სიტყვები: ბოტანიკა; ველური ბუ-

ნება; ლანდშაფტი; მდინარის აუზი.  
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შესავალი 

საქართველოს ფლორის ველური და ველურად 

მოზარდი ვაზების შესწავლას დიდი მნიშვნელობა 

აქვს ისეთი საკითხების დაზუსტების მიზნით, რო-

გორიცაა: ა) მათი სახეობრივი შემადგენლობის შეს-

წავლა; ბ) ევრაზიული ველური ვაზის (Vitis vinifera 

ssp. sylvestris Gmel.) გადარჩენილი პოპულაციების 

შესწავლა მისი აღწერისა და დაცვისათვის, რომე-

ლიც წითელი წიგნის (საქართველოს წითელი წიგ-

ნი, 1982) სახეობაა; გ) Vitis-ის ინვაზიური სახეობე-

ბის გავრცლების არეალისა და კანონზომიერებების 

შესწავლა; დ) გაველურებული კულტურული ვაზის 

ჯიშების (Vitis vinifera ssp. sativa DC.) აღმოჩენა და 

მათი კულტურაში დაბრუნების პერსპექტივების აგ-

რონომიული და ენოლოგიური შეფასება და ა.შ. 

ბოტანიკური კვლევები, რომლებიც საქართველოს 

ველურად მოზარდ ვაზს მოიცავს, მინიმუმ მე-19 

საუკუნიდან იწყება: გუსტავ რადეს (1836–1903) მიერ 

შეგროვებულ მასალაში ველური ვაზის უძველესი 

საჰერბარიუმო ფურცელი 1867 წლით თარიღდება. 

იქიდან მოყოლებული საქართველოს ჰერბარიუმებში 

(თბილისის ბოტანიკის ინსტიტუტი, საქართველოს 

ეროვნული მუზეუმი, ბათუმის ბოტანიკური ბაღი) 

დაცულია საქართველოში შეკრებილი ველურად მო-

ზარდი ვაზის 136 ნიმუში სხვადასხვა სახეობრივი შე-

მადგენლობით. მათ შორის, საფრანგეთის მსგავსად 

(André et al. 2021), გვხვდება გაველურებული საძი-

რეები და სახეობათაშორისი ჰიბრიდები.  

განსაკურებული დატვირთვა აქვს ბუნებაში ვე-

ლურად მოზარდი ან, როგორც მათ ხშირად უწოდე-

ბენ, „გაველურებული კულტურული ჯიშების“ აღ-

მოჩენას, რომელიც დაფიქსირებულია მე-19 საუ-

კუნიდან. ასეთია ,,ასურეთული შავი“ (ს. ჩოლოყაშ-

ვილი, 1939); მე-20 საუკუნეში – კახეთის ,,ტყის ვა-

ზი“ და ორი აჭარული ჯიში – „პოვნილი“ და „ტყის-

ყურძენა“ (ს. ჩოლოყაშვილი 1939, მ. რამიშვილი 

1948, 2001); 21-ე საუკუნეში ნაპოვნი ფორმები  

(მ. კიკვაძე, 2020). ასეთი ვაზები ყოველთვის აჩენდ-

ნენ და ახლაც აჩენენ ინტერესს მათი კულტურაში 

დაბრუნებისთვის [12], [15], [16]. 

საქართველოს მევენახეობის ისტორიაში გავე-

ლურებული ვაზის ჯიშების მოძიებისა და მათი 

კულტურაში დაბრუნების ყველაზე წარმატებული 

მცდელობა ეკუთვნით მაქსიმე და რევაზ რამიშვი-

ლებს, რომელთაც 1955 წლიდან საქართველოს ტე-

რიტორიაზე მოწყობილი მრავალი ექსპედიციის 

ფარგლებში აღმოაჩინეს და აღწერეს ველურად მო-

ზარდი ვაზის ფორმები მდინარეების ქციის, ალაზ-

ნის, ქსნის, არაგვის, რიონისა და ცხენისწყლის ხეო-

ბებში; განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით იქნა 

ისინი მოძიებული მდინარე ივრის ხეობაში და 

ქიზიყის ზონაში; ასეთი ფორმები თითქმის აღარ 

იყო გურიასა და სამეგრელოში. მათ შეაგროვეს აღ-

ნიშნული გაველურებული ვაზის ფორმები და გა-

აშენეს ისინი სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის 

დიღმის კოლექციაში (М. Рамишвили, 1988; რ. რა-

მიშვილი, 2001). ამ გზით მათ ფიზიკურად დაამტ-

კიცეს ასეთი ფორმების ძიების პერსპექტიულობა. 

წინამდებარე სტატიის მიზანია სპეციფიკური 

ეკოლოგიური და გეოგრაფიული გარემოს, ასევე 

ცენოზის შემადგენელი მცენარეების აღწერა, სადაც 

აღმოჩენის მომენტში იზრდებოდნენ ან ამჯერადაც 

იზრდებიან სტატიაში მოყვანილი ველურად მო-

ზარდი ვაზის ფორმები. მათი ადგილმდებარეობის 

ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობების, ზღვის დო-

ნიდან ვერტიკალური არეალების, ჰიდროლოგიუ-

რი ქსელის, ექსპოზიციების შესწავლის მიზნით.  
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ძირითადი ნაწილი 

საკვლევი მასალა და მეთოდები 

კვლევის მეთოდად გამოყენებული იყო საქართ-

ველოს რაიონების საველე-საექსპედიციო კვლევა, 

რომელიც მოიცავდა ექსპედიციების მოწყობას, ვა-

ზის ეგზემპლარების აღმოჩენას, მათ დოკუმენტირე-

ბას გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემების (GPS) 

საშუალებით, ფოტოგრაფირებას, არსებული ლანდ-

შაფტის, დომინანტი მცენარეული საფარის აღწერას 

და საყრდენი მცენარეების იდენტიფიკაციას. აღ-

ნიშნული მონაცემები დატანილი იყო თემატურ რუ-

კებზე ArcGIS პროგრამის საშუალებით და გამოყე-

ნებულ იქნა დამატებით კარტოგრაფიული ინფორ-

მაციის მისაღებად ისევე, როგორც ნიადაგის, ლანდ-

შაფტის და კლიმატური ტიპების დადგენისათვის. 

ზოგადად, ყველა მცენარე, რომელიც აღმოჩენილ 

იქნა ერთ გარკვეულ არეალში, მიჩნეულია ერთ პო-

პულაციად სივრცული დისტანციის გათვალისწი-

ნებით და მიენიჭა კონკრეტული სახელი, უპირატე-

სად ადგილმდებარეობის სახელწოდებიდან გა-

მომდინარე (მაგ. თედოწმინდა არის სოფელი გორის 

რაიონში), ხოლო პოპულაციის თითოეულ მცენა-

რეს მიენიჭა საკუთარი ნომერი (მაგ, თედოწმინდა 

01, თედოწმინდა 02 და ა.შ.). 

სტატიაში წარმოდგენილი მცენარეები აღმოჩე-

ნილია 2003–2013 წლებში ჩატარებული ექსპედიცი-

ების განმავლობაში. მოპოვებული მასალა დაცული 

და გამრავლებულია სოფლის მეურნეობის სამეც-

ნიერო-კვლევითი ცენტრის ჯიღაურის კოლექციაში 

(საერთაშორისო კოდი GEO038), სადაც მიმდინა-

რეობს მათი ამპელოგრაფიული და ენოლოგიური 

შესწავლა (მ. კიკვაძე, 2020) სხვა ველური ვაზების შე-

სწავლის (ლ. მამასახლისაშვილი და სხვ. 2020;  

შ. კიკილაშვილი და სხვ. 2021) პარალელურად. 2019–

2021 წლებში განხორციელდა დამატებითი ექსპედი-

ციები სამიზნე მცენარეების საცხოვრებელი გარემოს 

დაზუსტების მიზნით. შედეგების კარტოგრაფიული 

ანალიზი შესრულებულ იქნა 2022 წელს.  

საკვლევი მცენარეების სახეობრივი კუთვნილე-

ბა დადგინდა როგორც ადგილზე, ისე შემდეგ ჯი-

ღაურის კოლექციაში არსებულ მცენარეებზე გან-

ხორციელებული ამპელოგრაფიული კვლევების სა-

შუალებით (მ. კიკვაძე, 2020; მ. კიკვაძე და სხვ. 2022, 

გადაცემულია დასაბეჭდად, André et al. 2021). თანამ-

დევ მცენარეთა რკვევისთვის დამატებით გამოყენე-

ბული იყო „საქართველოს ფლორა“ (რ. გაგნიძე და 

სხვ. 2001) და ,,ბოტანიკური ლექსიკონი“ (ა. მაყა-

შვილი 1961). კლიმატური რეგიონები დადგინდა კი-

ოპენ-გეიგერის კლიმატის კლასიფიკაციის (Cola et al. 

2022) სისტემის მიხედვით. ვაზის ფენოლოგიური 

განვითარების პერიოდი ზოგადად განისაზღვრა ჯიშ 

რქაწითელზე გადაანგარიშებით (Cola et al. 2022). 

ნიადაგის ტიპები დადგინდა თ. ურუშაძის და  

გ. კვესიტაძის (2018) ნიადაგური რუკის მიხედვით. 

 

შედეგები და განზოგადება 

ექსპედიციების გზით მოვიძიეთ ველურად მო-

ზარდი ვაზის 20 პოპულაცია და აღვწერეთ 415 მცე-

ნარე. მათ შორის რვა ფორმა მნიშვნელოვნად განს-

ხვავდება კრიკინა ვაზისაგან (სურ. 1). უპირატესად 

აქვთ კულტივირებული ვაზისათვის (V.vinifera 

subsp. sativa) დამახასიათებელი ამპელოგრაფიული 

ნიშნები და ჩვენ მიერ მიჩნეულია საინტერესო ობი-

ექტებად აგრონომიული და ენოლოგიური კვლე-

ვებისთვის.  
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სურ. 1. ველურად მოზარდი ფორმების აღმოჩენის ადგილები 

 

მოძიებული ფორმების ძირითადი გეოგრაფიუ-

ლი გარემოს დახასიათება 

საქართველოს ტერიტორიაზე ორგანიზებული 

ექსპედიციური კვლევების დროს აღწერილი ველუ-

რად მოზარდი ვაზის ფორმები ძირითადად აღმოჩე-

ნილია ტყეებში, ხევებსა და მდინარის პირებში. აქე-

დან 6 ფორმა მიკვლეულია აღმოსავლეთ საქართვე-

ლოში 2 კი – დასავლეთ საქართველოში (ცხრილი). 

 
ცხრილი  

კვლევაში ჩართული ველურად მოზარდი ვაზის ფორმები 

# ნიმუშის დასახელება 
ფორმათა წარმომავლობა - ადგილმდებარეობა 

რაიონი მევენახეობის 
რეგიონი GPS სიმაღლე ზღ. დ. 

მეტრი 
1 დელისი 01 თბილისი შიდა ქართლი N 41°43̍23.3" 

E 44°04̍18.9" 
606 

2 დიღომი 01 თბილისი შიდა ქართლი N 41°46’026 
E 44°45’816 

486 

3 თედოწმინდა 01 გორი შიდა ქართლი N 42°01’53,2” 
E 44°03’51,4” 

653 

4 თედოწმინდა 22 (2) გორი შიდა ქართლი N 42°02̍18.5" 
E 44°03̍24.4" 

662 

5 ნახიდური 14 ბოლნისი ქვემო ქართლი N 42°29̍16.5" 
E 44°41̍18.9" 

438 

6 ნინოწმინდა 09 საგარეჯო კახეთი  N 41°44’44.2" 
E 45°16’90.0" 

513 

7 ნაღომარი 01 ლენტეხი რაჭა-ლეჩხუმი N 42°40̍34.2" 
E 42°45̍67.5" 

698 

8 ზუბი 01 ცაგერი რაჭა-ლეჩხუმი N 42°35’20.1" 
E 42°40’56.8" 

418 
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მიკვლეული ვაზების გავრცელების ვერტიკა-

ლური საზღვრები ცვალებადობს 400 მ-დან (3 მცე-

ნარე) 700 მ-მდე (4 მცენარე) (სურ. 2). დასავლეთ და 

აღმოსავლეთ საქართველოს ნიმუშებს შორის სივრ-

ცითი განაწილების მიხედვით კანონზომიერება არ 

ფიქსირდება.  

 

 
სურ. 2. მცენარეთა გავრცელება ვერტიკალური ზონალობის 

მიხედვით 

 

გავრცელება კლიმატური რეგიონების მიხედვით 

ზოგადად, საქართველოს მასშტაბით საკვლევი 

ნიმუშები კლიმატური რეგიონების მიხედვით გავრ-

ცელებულია Dfb (კონტინენტური სრულიად ნოტიო 

ჰავა თბილი ზაფხულით) და Cfa (თბილი ზომიერი 

სრულიად ნოტიო ჰავა ცხელი ზაფხულით) ზონებში 

(Cola et al. 2022). ბუნებრივია, რომ ორივე ზონა მიჩ-

ნეულია შესაბამის ზონად მევენახეობისათვის. 

უფრო დეტალური ანალიზი რეგიონების მიხედ-

ვით იმავე Cola et al. (2022) წყაროზე დაყრდნობით 

ასეთ სურათს იძლევა: 

შიდა ქართლის რეგიონში, სადაც 4 ფორმაა აღწე-

რილი (დელისი 01, დიღომი 01, თედოწმინდა 22(2) 

და თედოწმინდა 01) კიოპენ-გეიგერის კლიმატის 

კლასიფიკატორის მიხედვით მევენახეობისთვის 

ვარგისი პოტენციური ზონა შეზღუდულია დაბალ 

სიმაღლეთა სარტყლებზე, ხასითდება Cfa ტიპით, 

რომელიც გადადის Dfb-ში. ნალექების საშუალო 

წლიური რაოდენობა ცვალებადობს 400–1000 მმ-ის 

ფარგლებში. ნალექების ჭარბი რაოდენობა არ აღი-

ნიშნება და აგვისტოში არის სუსტად გამოხატული 

მშრალი პერიოდი. ამ რეგიონში 500–750 მ ზღ.დ. სი-

მაღლით სარტყელში, რის ფარგლებშიც ნაპოვნია 

საკვლევი ფორმები, ზამთრის ყინვის რისკი არის 

დაბალი; საგაზაფხულო წაყინვების რისკი ცვალე-

ბადობს ძალიან დაბალისა და მაღლის ფარგლებში 

ადგილმდებარეობის მიხედვით; ზაფხულში წყლის 

დეფიციტის რისკი არის საშუალო; გაზაფხულის 

წყლის სიჭარბის რისკი – დაბალი; წყლის სიჭარბის 

რისკი სიმწიფის დროს მაღალია; ზაფხულის სინათ-

ლის თერმული სტრესის რისკი არის მაღალი; ვინკ-

ლერის ინდექსი შეესაბამება მე-2, მე-3 კლასს (აქ-

ტიურ ტემპერატურათა ჯამი 1450–1950°C); ვაზის 

ფენოლოგიური განვითარების პერიოდი ზოგადად 

არის საშუალო. 

ქვემო ქართლში (აღწერილია ფორმა ნახიდური 

14) კიოპენ-გეიგერის  კლიმატის კლასიფიკატორის 

მიხედვით მევენახეობისთვის ვარგისი პოტენციუ-

რი ზონა შეზღუდულია დაბალ სიმაღლეთა სარტყ-

ლებზე, ხასიათდება Cfa ტიპით, რომელიც გადადის 

Dfb-ში უმაღლეს სიმაღლით სარტყელში. ნალექე-

ბის საშუალო წლიური რაოდენობა ცვალებადობს 

400–1000 მმ-ს შორის, მინიმუმი აღინიშნება ზამ-

თარში და მეორე მინიმუმი – ზაფხულში. ამ რე-

გიონში 250–500 მ ზღ.დ. სიმაღლით სარტყელში, 

რის ფარგლებშიც ნაპოვნია შესწავლილი ფორმა, 

ზამთრის ყინვის რისკი ძალინ დაბალია; საგაზაფ-

ხულო წაყინვების რისკი – ძალიან დაბალი; ზაფ-

ხულის წყლის დანაკლისის რისკი – ძალიან მაღა-
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ლი; გაზაფხულის წყლის სიჭარბის რისკი – დაბა-

ლი; წყლის სიჭარბის რისკი სიმწიფის დროს – 

დაბალი; ზაფხულის სინათლის თერმული სტრესის 

რისკი – ძალიან მაღალი; ვინკლერის ინდექსი შეესა-

ბამება მე-4, მე-5 კლასს (აქტიურ ტემპერატურათა 

ჯამი 1950–2700°C); ვაზის ფენოლოგიური განვითა-

რების პერიოდი არის საშუალო-საგვიანო. 

კახეთის მევენახეობის ზონა (აღწერილია ფორმა 

ნინოწმინდა 09) ხასიათდება Cfa ტიპით, რომელიც 

გადადის Dfb-ში და ლოკალურად Dfa-ში. ნალექების 

საშუალო წლიური რაოდენობა ცვალებადობს 600–

1000 მმ-ს შორის მთავარი მინიმუმით ზამთარში და 

მეორე მინიმუმით ზაფხულში. ზაფხულობით 

მაღალია სეტყვის რისკი. ამ ზონაში 500–750 მ ზღ.დ. 

სიმაღლით სარტყელში, სადაც ნაპოვნია აღწერილი 

ფორმა, ზამთრის ყინვის და საგაზაფხულო წაყინვე-

ბის რისკი ცვალებადობს დაბალსა და მაღალს შორის; 

ზაფხულის წყლის დანაკლისის რისკი საშუალო–მა-

ღალია; წყლის სიჭარბის რისკი გაზაფხულზე და სიმ-

წიფის დროს დაბალია; ზაფხულის სინათლის თერ-

მული სტრესის რისკი ძალინ ცვალებადობს დაბალსა 

და მაღალს შორის; ვინკლერის ინდექსი მე-3 კლასისაა 

(აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 1650–1950° C). ვაზის 

ფენოლოგიური განვითარების პერიოდი არის საშუა-

ლო-საგვიანო. 

ლეჩხუმის მევენახეობის ზონა (აღწერილია 

ფორმები ნაღომარი 01 და ზუბი 01) შეესაბამება Dfb 

კლიმატის ტიპს (მდ. ცხენისწყლის ხეობა). ნალექე-

ბის საშუალო წლიური რაოდენობა ცვალებადობს 

1200–1400 მმ-ს შორის. ნალექები კარგადაა გადა-

ნაწილებული მთელი წლის შუალედში. ზაფხულო-

ბით მაღალია სეტყვის რისკი. ამ ზონაში 500–750 მ 

ზღ. დ. სიმაღლით სარტყელში, სადაც ნაპოვნი იქნა 

საკვლევი ვაზის ფორმები, ზამთრის ყინვის რისკი 

არის ძალიან დაბალი; საგაზაფხულო წაყინვების 

რისკი არის დაბალი; ზაფხულის წყლის დანაკლი-

სის რისკი არის ძალიან დაბალი; გაზაფხულზე 

წყლის სიჭარბის რისკი არის საშუალო; სიმწიფის 

პერიოდში წყლის სიჭარბის რისკი არის მაღალი; 

ზაფხულის სინათლის თერმული სტრესის რისკი 

ცვალებადობს ძალიან მაღალსა და მაღალს შორის, 

ვინკლერის ინდექსი მე-3 კლასისაა (აქტიურ ტემპე-

რატურათა ჯამი 1650–1950° C); ვაზის ფენოლოგიუ-

რი განვითარების პერიოდი არის საშუალო.  

 

გავრცელება მდინარეთა აუზების და ნიადაგის 

ტიპების მიხედვით 

საქართველოში მოძიებული ველურად მოზარ-

დი ვაზი (Vitis vinifera L.) მდინარეთა წყალშემკრები 

აუზების მიხედვით გავრცელებულია მდინარეების 

ლიახვის (2 ფორმა), ცხენისწყლის (2 ფორმა), 

მტკვრის (2 ფორმა), ქციის (1 ფორმა) და ივრის  

(1 ფორმა) ხეობებში. 

ველურად მოძიებული ვაზის ფორმები გვხვდე-

ბა ალუვიურ და ყავისფერ კარბონატულ ნიადაგებ-

ზე. ყავისფერი კარბონატული ნიადაგები ხასიათ-

დება კარგი ფიზიკური და თბური თვისებებით. 

კარბონატების შემცველობა ამ ნიადაგებში მაღალია 

და გვხვდება ზღ. დ. 500 – 900 მ ფარგლებში. ალუ-

ვიური ნიადაგები ხასიათდება რეგულარული დატ-

ბორვით და ზედაპირზე ალუვიონის ახალი შრე-

ების დალექვით. ფორმირდება მდინარეთა მიერ 

მოტანილ რიყიან, ქვიშიან და ღორღიან ნაფენებზე, 

გვხვდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 

სხვადასხვა ბუნებრივ ზონაში და შეესაბამება ამ 

კონკრეტული ზონის კლიმატურ პირობებს. მათში 
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ჰუმუსის შემცველობა საშუალო ან მცირეა. უმეტესი 

აღწერილი ფორმა გავრცელებულია მდინარის მიერ 

მოტანილ ალუვიურ ნიადაგზე. ასეთი ნიადაგები 

დატბორვით გამოწვეული ანოქსიის გამო, ასევე 

დამრეცი ფერდობები ჩამორეცხვის უნარის (მაგა-

ლითად, ნაღომარი 01) მიხედვით ხელს უშლის 

მათში ფილოქსერის გავრცელებას, რაც შესაძლე-

ბელს ხდის ევროაზიური ვაზის გადარჩენას ასეთ 

პირობებში ( Rubio et al. 2012).  

 

ინდივიდუალურ მცენარეთა დახასიათება 

ცალკეული მცენარეების მიხედვით ასეთი სუ-

რათი გვაქვს:  

დელისი 01. პოპულაციაში „დელისი“ ნაპოვნია 

6 ფორმა შიდა ქართლში, თბილისის შემოგარენში, 

საბურთალოს ტერიტორიაზე, ყოფილი სატყეო ინ-

სტიტუტის უკან, სამხრეთ ექსპოზიციის გორაკზე, 

ხევთან ახლოს, 2004 წელს (სურ. 3). მცენარე „დე-

ლისი 01“ იზრდება 606 მ ზღ. დ. და ასულია აკაკის 

(Celtis australis subsp. Caucasica (Willd.) C.C.Towns.) 

ხეზე. პოპულაციის გავრცელების არეალში იზრ-

დება კვიდო (Ligustrum vulgare L.), თუთა (Morus 

alba L.), ტირიფი (Salix spp.), რცხილა (Carpinus 

caucasica Grossh.), შინდი (Cornus mas L.), ძეძვი 

(Paliurus spina-christi Mill.), ხელოვნურად გაშენე-

ბული ფიჭვები (Pinus spp.), ფსტა (Pistacia vera L.), 

კვიპაროსი (Cupressus sempervirens L.).  

 

 

 

 

სურ. 3 დელისი 01 

  

სურ. 4 დიღომი 01 

 

დიღომი 01. მდებარეობს შიდა ქართლში, თბი-

ლისის შემოგარენში, დიღმის ტერიტორიაზე, არ-

ქეოლოგიური მუზეუმის უკან, წყლის გამანაწილე-

ბელ რეზერვუართან ახლოს, ჩრდილოეთი ექსპო-

ზიციის მქონე მიწაყრილზე. სიმაღლე 468 მ ზღ.დ. 

ასულია ბერყენის (Pyrus salicifolia Pall.) ბუჩქებზე 

(სურ. 4). გარშემო მხოლოდ მდელოს ბალახებია. 

პირველი ინფორმაცია მცენარის შესახებ არსებობს 

1997 წლიდან, ხოლო პირველი აღწერა ადგილზე 

განხორციელდა 2003 წელს. 
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თედოწმინდა 01. „თედოწმინდა“ ყველაზე დიდი 

პოპულაციაა მცენარეთა რაოდენობით, ნაპოვნია 26 

ფორმა 2012 წელს. მცენარე მოძიებულია გორის 

რაიონში, სოფელ თედოწმინდასთან, მდ. ლიახვის 

მარჯვენა სანაპიროზე, ჩრდილოეთ ექსპოზიციის 

ფერდობზე. სიმაღლე 653 მ ზღ. დ. ასულია წიფელზე 

(Fagus orientalis L.) (სურ. 5). გარშემო მცენარეებია: 

თხილი (Corylus avellana L), შინდი (Cornus mas L.), 

წითელი კუნელი (Crataegus kyrtostyla Fing.), თელა 

(Ulmus foliacea Gilib.), მაყვალი (Rubus ssp.), ვერხვი 

(Populus tremula L.), კოწახური (Berberis vulgaris L.), 

ასკილი (Rosa canina L.), ტყემალი(Prunus divaricata L), 

რცხილა (Carpinus caucasica Grossh.), თელა (Ulmus 

foliacea Gilib.), კატაბარდა (Clematis vitalba L.), მუხა 

(Quercus iberica Stev.), კვრინჩხი (Prunus spinosa L.), 

შინდანწლა (Swida australis C. A. M). 

თედოწმინდა 22(2). ნაპოვნია 2012 წელს, შიდა 

ქართლში, გორის რაიონში, სოფელ თედოწმინდას-

თან, მდ. ლიახვის მარჯვენა სანაპიროზე, სამხრეთ 

ფერდობის ძირში. სიმაღლე 662 მ ზღ. დ. მცენარე 

„თედოწმინდა 22(2)“ ასულია კოპიტზე (Fraxinus 

excelsior L.) (სურ. 6). მცენარეული საფარი გარშემო: 

თხილი (Corylus avellana L), შინდი (Cornus mas L.), 

წითელი კუნელი (Crataegus kyrtostyla Fing.), თელა 

(Ulmus foliacea Gilib.), მაყვალი (Rubus ssp.), ვერხვი 

(Populus tremula L.), კოწახური (Berberis vulgaris L.), 

ასკილი (Rosa canina L.), ტყემალი (Prunus divaricata 

L), რცხილა (Carpinus caucasica Grossh.), თელა (Ulmus 

foliacea Gilib.), კატაბარდა (Clematis vitalba L.), მუხა 

(Quercus iberica Stev.), კვრინჩხი (Prunus spinosa L.), 

შინდანწლა (Swida australis C. A. M).  

ნახიდური 14. ამ პოპულაციაში ნაპოვნია 20 

ფორმა, 2005 წლიდან მოყოლებული, ხოლო უშუა-

ლოდ ეს მცენარე აღწერილია 2013 წელს. მდება-

რეობს ქვემო ქართლში, ბოლნისის რაიონში, სო-

ფელ ნახიდურთან, მდ. ქციის მარჯვენა სანაპირო-

ზე, სარწყავი წყლის საგუბართან, უშუალოდ მდი-

ნარის პირას, ჩრდილოეთ ექსპოზიციის ფერდობის 

ძირში, მინდორზე. სიმაღლე 438 მ ზღ.დ. მცენარე 

ასულია თელაზე (Ulmus foliacea Gilib.) (სურ. 7). 

მცენარეული საფარი გარშემო არის ბროწეული 

(Punica granatum L.) უმეტესად, ეკალღიჭი (Smilax 

excelsa L.), ძეძვი (Paliurus spina-Christi Mill.), თელა 

(Ulmus foliacea Gilib.), რცხილა (Carpinus L.), წითელი 

კუნელი (Crataegus kyrtostyla Fing.), ტირიფი (Salix 

spp.), კატაბარდა (Clematis vitalba L.), ასკილი (Rosa 

canina L.), მაყვალი (Rubus ssp.).  

ნაღომარი 01. მდებარეობს რაჭა-ლეჩხუმისა და 

ქვემო სვანეთის რეგიონში ლენტეხის მუნიციპალი-

ტეტის სოფელ ნაღომარში, მდ. ცხენისწყლის ხეობა-

ში, ჩრდილოეთის ექსპოზიციის ციცაბო ფერდობზე, 

ტყეში. ადგილმდებარეობის სიმაღლეა 698 მ ზღ.დ. 

იქვე ახლოს ჩამოედინება წყარო. ტერიტორიაზე 

ნაპოვნია მხოლოდ ეს ერთი მცენარე 2007 წელს. 

ასულია რცხილაზე (Carpinus betulus L.) (სურ. 8). 

მცენარეული საფარი გარშემო: წიფელი (Fagus L.), 

თხილი (Corylus avellana L.), მაყვალი (Rubus ssp.), 

ასკილი (Rosa canina L.), შქერი (Rhododendron ponti-

cum L.), რცხილა (Carpinus L.), კატაბარდა (Clematis 

vitalba L.), ეკალღიჭი (Smilax excelsa L.).
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სურ. 5. თედოწმინდა 01  სურ. 6. თედოწმინდა 22 (2)  სურ. 7. ნახიდური14 

 

 

 

  

სურ. 8. ნაღომარი 01  სურ. 9. ზუბი 01  სურ. 10. ნინოწმინდა 09 

 

ზუბი 01. ნაპოვნია 2007 წელს, ორი ფორმა ცაგე-

რის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზუბში, მდინარე ცხე-

ნისწყლის მარჯვენა მხარეს, სამხრეთ ფერდობზე, 

ხევის მარჯვენა ნაპირას. სიმაღლე ზღ. დ. 418 მ. ასუ-

ლი იყო ლეღვის ხეზე (Ficus carica L ) (სურ. 9). მცე-

ნარეები გარშემო: ხურმა (Diospyros; L.), თხილი 

(Corylus avellana L.), მაყვალი (Rubus ssp.), ასკილი 

(Rosa canina L.), შქერი (Rhododendron ponticum L ), 

ეკალღიჭი (Smilax excelsa L.), კატაბარდა (Clematis 

vitalba L.), რცხილა (Carpinus L.). 2021 წელს უკვე ვე-

ლურ ბუნებაში აღარ არსებობდა.  

ნინოწმინდა 09. პოპულაციაში „ნინოწმინდა“ მო-

ძიებულია 18 ფორმა საგარეჯოს რ-ნი სოფ. ნინოწ-

მინდაში. მცენარე „ნინოწმინდა 09“ ნაპოვნია 2006 
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წელს, ხევში, ჩრდილო-აღმოსავლეთის მიმართუ-

ლების ფერდობზე. სიმაღლე ზღ. დ. 513 მ. ის ასულია 

კოპიტზე (სურ. 10). მცენარეული საფარი გარშემო: 

ეკალღიჭი (Smilax excelsa L.), ძეძვი (Paliurus spina-

Christi Mill.), თელა (Ulmus foliacea Gilib.), წითელი 

კუნელი  (Crataegus kyrtostyla Fing.), ტირიფი (Salix 

spp.), მაყვალი (Rubus ssp.). ზღმარტლი (Mespilus 

germanica L.), ტყემალი (Prunus divaricata L), კატა-

ბარდა (Clematis vitalba L.), ასკილი (Rosa canina L.), 

მუხა (Quercus iberica Stev.)  

  

დასკვნა 

ევრაზიული ვაზის (V. vinifera L.) ველურად მო-

ზარდი ფორმები კულტივირებული ვაზის ამპელო-

გრაფიული ნიშნებით ძირითადად აღმოჩენილია 

ტყეებში, ხევებსა და მდინარის ნაპირებზე. მათი 

გავრცელების ვერტიკალური საზღვრები ცვალება-

დობს ზღვის დონის 400 მეტრიდან 700 მეტრამდე. 

ყავისფერ კარბონატულ და ალუვიურ ნიადაგებზე, 

Dfb და Cfa კლიმატურ ზონაში. 

ბუნებრივ პირობებში შესწავლილი მცენარეების 

ირგვლივ ყველაზე ხშირად გვხვდება ასკილი (Rosa 

canina L.), წითელი კუნელი (Crataegus kyrtostyla 

Fing.), მაყვალი (Rubus sp.), ვერხვი (Populus tremula 

L.), კატაბარდა (Clematis vitalba L.).  

მოპოვებული მცენარეები ავლენენ საინტერესო 

ამპელოგრაფიულ ნიშნებს ნაყოფის თვალსაზრი-

სით უპირველესად და აღძრავენ ინტერესს მათი გა-

ღრმავებული აგრონომიული და ენოლოგიური პა-

რამეტრებით შესწავლისათვის. 

კვლევით დასტურდება ვაზის კულტურული 

ჯიშების ბუნებაში გადარჩენის შესაძლებლობა სა-

ქართველოში ფილოქსერის, ჭრაქისა და ნაცრის 

გავრცელების მიუხედავად. 

 

კვლევა (PHDF-21-2832) განხორციელდა შოთა 

რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიე-

რო ფონდის მხარდაჭერილი პროექტის „ველურად 

მოზარდი ვაზი (Vitis vinifera L.) საქართველოში: მო-

ძიება, აღწერა-დახასიათება და კავშირების დადგე-

ნა გენოფონდის სხვა წარმომადგენლებთან“ ფარგ-

ლებში. რუკა მოამზადა ნიკა კვალიაშვილმა.  
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Abstract. Wildly growing grapevine (Vitis vinifera L.) was a widespread plant in Georgia in previous centuries. 

Since the 1850s, American fungal diseases (powdery mildew and ash) and phylloxera, as well as human activities 
(road and house construction, etc.), have led to a dramatic decline in their numbers. Eight forms of wildly growing 
grapevine (Vitis vinifera L.) have been found in the wild environment of Eastern and Western Georgia since 2003, 
having many ampelographic traits of cultivated vines. The provided information includes documentation with the 
use of Geographic Information Systems (GPS) about the geographical location of the discovered plants, exposure, 
altitude above sea level, affiliation with the river basins, soil types, climatic belts, support trees and plant species 
around them. Resume:  
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ანოტაცია. სამყარო, 2019 წლის მიწურულს, მო-

ულოდნელად, ახალი რეალობის წინაშე აღმოჩნდა. 

ვირუსთან (კოვიდ-19) თანაარსებობამ საფრთხე შე-

უქმნა ადამიანის ჯანმრთელობას და მის სულიერ, 

ფიზიკურ, სიცოცხლისთვის საჭირო ყველა მნიშვ-

ნელოვან კომპონენტს. რთული იქნება სფეროს და-

სახელება, რომელზეც ვირუსმა დამანგრეველი გავ-

ლენა არ იქონია.  

ამ კუთხით არც არქიტექტურაა გამონაკლისი. კო-

ვიდის ფარგლებში არქიტექტურამ სერიოზული 

ზიანი მიიღო სხვადასხვა მიმართულებით: განათ-

ლება მოექცა ჩაკეტილ სივრცეში, შეწყდა გაცვლითი 

საგანმანათლებლო პროგრამები, ვიზიტიორის გარე-

შე დარჩა არქიტექტურულად მნიშვნელოვანი ქალა-

ქები და არქიტექტურული ძეგლები. გადაიდო ბიე-

ნალეები, კონფერენციებმა შეიცვალა ფორმატი – ღია 

კომუნიკაცია ჩაანაცვლა დისტანციურმა. მკვლევარს, 

მეცნიერს, მოგზაურს გადაადგილებისთვის ჩაეკეტა 

ყველა ქვეყნის საზღვარი.  

სამყაროში, სხვადასხვა სფეროში დაიწყო ახალ 

რეალობაზე მორგების გეგმის ძიება. არქიტექტურის-

თვის, როგორც მეცნიერების და ასევე ვიზუალური 

ხელოვნების კვლევის მეთოდებში, კოვიდთან დამ-

შვიდობებამდე, საჭიროა, გავაძლიეროთ კარგად აპ-

რობირებული, არაერთხელ ნაცადი და კვლევებში 

გამოყენებული მეთოდოლოგია – კადრი, როგორც 

ურთიერთობის ენა.  

წარმოდგენილ თემაში, ზემოთ აღნიშნული მე-

თოდოლოგიის გამოყენებით, ეგვიპტის პირამიდე-

ბის მაგალითზე, განვიხილეთ, არქიტექტურული 

კვლევის დროს, ფოტოფიქსაციის როლი. 
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 საკვანძო სიტყვები: არქიტექტურა; კადრი; კო-

ვიდი; პირამიდები; ნილოსი. 

 

შესავალი 

სამყარო, 2019 წლის მიწურულს, მოულოდნე-

ლად, ახალი რეალობის წინაშე აღმოჩნდა. ვირუს-

თან (კოვიდ-19) თანაარსებობამ საფრთხე შეუქმნა 

ადამიანის ჯანმრთელობას და მის, სულიერ, ფიზი-

კურ, სიცოცხლისთვის საჭირო ყველა მნიშვნელო-

ვან კომპონენტს. რთული იქნება სფეროს დასახე-

ლება, რომელზეც ვირუსმა დამანგრეველი გავლენა 

არ იქონია. ამ კუთხით, არც არქიტექტურაა გამონაკ-

ლისი. კოვიდის ფარგლებში: 

• არქიტექტურამ შეწყვიტა ტურისტისთვის პირ-

ველი მასპინძლის ფუნქცია; 

• ვიზიტიორის გარეშე დარჩა არიქტექტურული 

ძეგლები, მუზეუმები, რაც ფუნქციის დაკარგ-

ვის გარდა, კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს სა-

მომავლოდ მოვლა-პატრონობისთვის საჭირო 

ფინანსურ გარანტიებს; 

• კითხვის ნიშნის ქვეშ აღმოჩნდა საერთაშორისო 

არქიტექტურული საგანმანათლებლო პროგ-

რამების რეალიზება; არქიტექტურული ბიენა-

ლეები, როგორც გამოცდილების, ცოდნის, ემო-

ციის გაცვლის საუკეთესო შესაძლებლობა; 

• თანამედროვე ადამიანს, მკვლევარს, მეცნიერს, 

მოგზაურს აეკრძალა გადაადგილება და ჩაეკე-

ტა ყველა ქვეყნის საზღვარი!  

 

 

ძირითადი ნაწილი 

სამყაროში, სხვადასხვა სფეროში დაიწყო ახალ 

რეალობაზე მორგების გეგმის ძიება. ბუნებრივია, 

მოგზაურობის ჩანაცვლება შეუძლებელია, მაგრამ 

არსებობს ვირტუალური მოგზაურობის სხვადასხვა 

ფორმა. ერთ-ერთი ასეთი ფორმა, ინტერნეტსივრ-

ცეში კოვიდის გავრცელებისთანავე აქტიური გახდა 

– მუზეუმებში ონლაინმოგზაურობა. დღევანდელმა 

რეალობამ ახალი დატვირთვა შესძინა მოგზაურო-

ბის სხვადასხვა, უკვე ნაცად ფორმებს:  

 ქვეყნის ხელოვნების, ისტორიის, რელიგიის, 

არქიტექტურის ისტორიულ წყაროებს; 

 ხელოვნების ნიმუშებს (ფერწერა, ქანდაკება, 

არქიტექტურა); 

 დოკუმენტურ კინოს; 

 გეოგრაფიულ სისტემებს - Google Map და 

Google Earth; 

 ფოტოკადრს. 

დღეს ჩვენ ვიმსჯელებთ, ფოტოკადრებით ვირ-

ტუალური მოგზაურობის ფორმაზე, როგორც არქი-

ტექტურული კონცეფციის კვლევისა და სისტემური 

ანალიზისთვის მნიშვნელოვან კომპონენტზე. აღ-

ნიშნული მეთოდი კოვიდამდეც იყო მეცნიერული 

კვლევის ფორმა, მაგრამ კოვიდის რეალობაში, ჩვენი 

აზრით, უფრო მეტი დატვირთვა შეიძინა.  

აღნიშნული მეთოდის საილუსტრაციოდ, მასა-

ლაში გამოვიყენეთ გერმანელი ფოტოგრაფების 

ერნსტ ჰანდროკის და რუდოლფ ლარნეტის 1900 

წელს, კაიროში გადაღებული კადრები (სურ. 1, 2). 
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სურ. 1, 2 კაირო, 1900 წელი 

ფოტოგრაფები: ერნსტ ჰანდროკი და რუდოლფ ლარნეტი 

 

 აღნიშნული ფოტოები, ერთგვარი ინსპირაციის 

წყარო გახდა, ეგვიპტის პირამიდების დისლოკაცი-

ის კონცეფციის კვლევისა და ანალიზისათვის, რა-

შიც აგრეთვე გამოვიყენეთ 21-ე საუკუნის ფოტო-

კადრები და აეროფოტოგადაღების ფიქსაცია დინა-

მიკაში.  
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ფოტოებზე ნათლად ჩანს, რომ ჯერ კიდევ მე-20 

საუკუნის 1900 წელს, მსოფლიოში სიდიდით მეორე 

მდინარე ნილოსი, პირამიდებთან ახლოს მიედინე-

ბოდა.  

ძალიან მალე რეალობა იცვლება და ნილოსი, 

რომელიც სავარაუდოდ, პირამიდების მდებარეო-

ბის შერჩევისა და მისი მშენებლობისთვის მნიშვ-

ნელოვანი ფაქტორი იყო, ხელოვნურად, დედაქა-

ლაქ კაიროს ,,გაზრდისა და განვითარების“ მიზნით, 

გადაიტანეს 8–9 კმ-ით (სურ. 3, 4) 

 

 

 

 

სურ. 3. ფოტო 21-ე საუკუნის კაირო. 

ნათლად ჩანს მანძილი ნილოსსა და პირამიდებს შორის 
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სურ. 4. აეროფოტო – 2020 წელი. ნაჩვენებია დღევანდელი მანძილი 

პირამიდებსა და მდინარე ნილოსს შორის 

 

ძველი ტოპოგრაფიული რუკების მოძიებამ, გვა-

ჩვენა, რომ მდინარის გარდა, პირამიდების არქი-

ტექტურული კონცეფციის ერთ-ერთი კომპონენტი  

მოსახლეობისგან გამიჯვნა იყო. პირამიდები არ 

უნდა შერეოდა ქალაქის ბანალურ სივრცეს (სურ. 5). 

 

 
სურ. 5. ტოპოგრაფიული რუკა – 1699 წელი 

 

კითხვაზე, შენარჩუნდა თუ არა პირამიდების 

პირვანდელი კონცეფცია, პასუხს აეროფოტოგადა-

ღებების დინამიკაზე დაკვირვებაც გვაძლევს. 

აეროფოტოზე (სურ. 6) ნათლად ჩანს, რომ 1972 

წელს პირამიდები ორი ლანდშაფტის – მწვანე საფა-

რისა და უდაბნოს გასაყარზე იდგა. მას შემდეგ 
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ძალიან სწრაფი ტემპით შეიცვალა რეალობა. კადრე-

ბი კარგად ასახავს თუ როგორ მოექცა თანამედროვე 

სამყარო, ერთადერთ შემორჩენილ მსოფლიო საოც-

რებას – პირამიდებს. ქვემოთ მოყვანილი ილუსტ-

რაციები გვიჩვენებს, დროის დინამიკაში – 1972–

2020 წლებში – როგორ იჭრება ქალაქი პირამიდების 

სივრცეში და როგორ იცვლება მათ ირგვლივ ავთენ-

ტური ლანდშაფტი (სურ. 7, 8). 

 

 
სურ. 6. აეროფოტო – 1972 წელი 

 
სურ. 7. აეროფოტო – 1987 წელი 
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სურ. 8. აეროფოტო – 2020 წელი 

 

ქვემოთ მოყვანილ კადრებში კარგად ჩანს, თუ 

როგორ ხდება მთავარი პერსონალიები – პირამიდე-

ბი – ფონი თანამედროვე ქალაქის უსუსური–აგრე-

სიული განაშენიანებისათვის (სურ. 9, 10, 11). 

 

  
 

სურ. 9. Google Earth, 2020 წელი 
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სურ. 10. Google Earth, 2020 წელი 

 

სურ. 11. Google Earth, 2020 წელი 

 

ფოტოკადრებით კვლევამ და ანალიზმა დაადას-

ტურა, რომ პირამიდების პირვანდელი არქიტექტუ-

რული კონცეფცია დარღვეულია, რაც გამოწვეულია 

კადრებზე ასახული შემდეგი გარემოებებით:  

1. შეცვლილია მდინარის კალაპოტი; 

2. დარღვეულია მიჯნა ქალაქსა და პირამიდებს 

შორის; 

3. დედაქალაქის გაშენებით განადგურებულია 

ბუნებრივი ლანდშაფტი; 

4. უსაზღვრო სივრცის ნაცვლად პირამიდები 

სამი მხრიდან იქცა ქალაქის ,,პატიმრად“ და 

შეუერთდა ქალაქის ბანალურ სივრცეს. 

 

დასკვნა 

ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ ობიექტური რეა-

ლობა, რომ ფოტოფიქსაცია არის მეცნიერული 

კვლევის ერთ-ერთი საფუძველი. ჩვენ, თითქოს, 
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ახალს არაფერს ვამბობთ, მაგრამ კოვიდის რეალო-

ბამ ეს აქსიომა სხვა რაკურსში დააყენა.  

დიახ, ადამიანი როგორც პერსონა, მოექცა თა-

მაშგარე პოზიციაში  და მისი ქცევა, როგორც მკვლე-

ვრისა, ვიზიტიორსა და პასიურ მნახველთან ერთად 

– ერთ სივრცეში, ერთ გარსში შეიყურსა. ეს კი ჩვენი 

აზრით, შეიძლება გახდეს კვლევის ახალი ფორმით 

დაწყების ეტაპი, რაც მომავალში ბევრ კითხვას და 

პრობლემას გააჩენს. ობიექტის უშუალოდ ნახვის 

გარეშე, მეცნიერის მიერ გაკეთებული დასკვნები, 

შესაძლებელია, ილუზორულ ხასიათს ატარებდეს, 

ვინაიდან ობიექტივის უკან ყოველთვის დგას 

ადამიანი თავისი ემოციებით, ხასიათითა და 

სუბიექტური ხედვით. კვლევა კი მეცნიერის უშუა-

ლო აღქმის გარეშე ანალიტიკას დატოვებს სუბიექ-

ტივიზმის სივრცეში.  

 
 
ლიტერატურა 
1. Lehnert, R.F, & Landrock, E.H. (2007). Imagining Egypt.
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Abstract. The world suddenly faced the new reality by the end of 2019. Coexistence with the virus (COVID-19) 

endangered the human wellbeing and his spiritual, physical and all other important components necessary to live. 

There is hardly found any sphere not affected by this virus. 
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The architecture is also not an exception in this viewpoint. COVID-19 damaged the architecture in different 

directions: education had become wrapped, the educational exchange programs were stopped, architecturally 

important cities and monuments remained without visitors. Biennials were postponed, the format of conferences 

were changed – the open communication was replaced by the distanced one. All international borders were closed 

for researchers, scientists and travelers.  

The world started to find ways to live and survive in this different reality, the various spheres started to make 

new planning to fit the new reality. We think that for the architecture it is important to enhance already well-

probed methodology – the frame as the communication language until we farewell with COVID-19. The 

methodology is widely used as in science as well in visual art.  

In this scientific work we discuss the role of photography and aerial photography for systemic analysis of architect 
concept on the example of Egyptian pyramids by using the mentioned research methodology. 

. Resume:  

Keywords: architecture; Covid; frame; Nile; Pyramids. 
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ანოტაცია. გამომცემლობა „პალიტრა L“-მა ინგ-

ლისურიდან ქართულად თარგმნა და გამოსცა „დი-

დი ვიზუალური ენციკლოპედია“, რომლის წარდგე-

ნაში ვკითხულობთ, რომ „ტერმინთა და განმარტებე-

ბის ნაწილი ახლებით შეიცვალა, ზოგიერთის მნიშვ-

ნელობა გაიზარდა. შესაძლებელია კონკრეტული სი-

ტყვის მნიშვნელობის შემოწმება შესაბამისი ილუსტ-

რაციის დათვალიერებით“, ეს ენციკლოპედიის ავ-

ტორთა სიტყვებია, რომლებმაც ენციკლოპედიის შე-

ქმნისას შემოიკრიბეს ტერმინოლოგიის სპეციალის-

ტები, ლინგვისტები, მეცნიერები... 

კარგი იქნებოდა გამომცემლობას მთარგმნელებ-

თან ერთად ანალოგიურად მოეწვია შესაბამისი სპე-

ციალისტები. ენციკლოპედიის ქართული თარგმა-

ნის იმ ნაწილს, რომელსაც მე სტატიაში განვიხილავ 

(წიგნი 4, თავი XVII და XVIII), არ ეტყობა ტექნიკური 

ტერმინოლოგიის და დარგის სპეციალისტების ხე-

ლი. უფრო მეტიც, ილუსტრაციებზე ისეთი ტერმი-

ნები და განმარტებებია გამოყენებული, რომლებიც 

საერთოდ არ არის დაკავშირებული და სრულ შეუ-

საბამობაშია მათ ფუნქციურ დანიშნულებასთან. 

თავი XVII, „სატვირთოები“, აქ განიხილება: 

თვითმცლელი სატვირთო; ამწეები; კონტეინერი და 

სხვ. 

თავი XVIII, „გამძლე მექანიზმები“, აქ განიხი-

ლება: ბულდოზერი; ბორბლებიანი მტვირთავი; ჰი-
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დრავლიკური ექსკავატორი; სკრეპერი; გრეიდერი; 

მიწის სატკეპნი და სხვ. 

ბუნებრივია, დავსვათ კითხვა – რას ნიშნავს ტე-

რმინი „გამძლე“ და რა ნიშნით არ მიეკუთვნება მას 

ესა თუ ის მექანიზმი, თუნდაც, „სატვირთოები“. 

თარგმანში გამოყენებული ცნებების, ტერმინების 

და განმარტებების უმეტესობა აცდენილია ქართულ 

ტექნიკურ ტერმინოლოგიაში მიღებულ და დამკ-

ვიდრებულ ცნებებსა და ტერმინებს და სახეზეა მა-

თი შეუსაბამობა. ასევე, ილუსტარციებზე გამოტა-

ნილი წარწერები ხშირად გრამატიკულად და ში-

ნაარსობრივად გაუმართავი და აბსურდულია. 

მაგალითად, აღნიშნული ენციკლოპედიის ქარ-

თული თარგმანის მიხედვით ლაპოტი ბულდო-

ზერში არის „ლითონის ჩაზნექილი მოწყობილობა“, 

ხოლო სკრეპერში – „თასი, ჩამჩა, ჩასაყრელი“. სი-

ნამდვილეში, ბულდოზერი აღჭურვილია ფარით, 

ხოლო სკრეპერი – ციცხვით და ტერმინი „ლაპოტი“ 

საერთოდ არ გვხვდება ქართულ ტექნიკურ ტერმი-

ნოლოგიაში. 

მაგალითად, „კაუჭი – მაგარი ლითონის ნაჭერი“, 

ასევე, „ბატისკისრისებრი შეერთება“ და სხვ. კაუჭი 

ლითონის ნაჭერი რომ არ არის, ამის ცოდნას სულაც 

არ სჭირდება სპეციალური განათლება, ხოლო „ბა-

ტისკისრისებრი შეერთება“ სრული კურიოზია. 

აღნიშნული ენციკლოპედიის განხილული ნაწი-

ლების მთარგმნელებს ვურჩევდი ესარგებლათ ჩვენ 

მიერ გამოცემული განმარტებითი ლექსიკონით „ამ-

წე-სატრანსპორტო, სამშენებლო-საგზაო მანქანებსა 

და მოწყობილობებში“ და არსებული ქართული 

ტექნიკური ტერმინოლოგიური ლექსიკონებით.  

  

საკვანძო სიტყვები: გამძლე მექანიზმები; ვი-

ზუალური ენციკლოპედია; ლაპოტა; ტერმინი; 

პლატფორმა. 

 

შესავალი 

ახალი ცნებებისა და ტერმინების მოზღვავება 

უმაგალითო ტექნიკურ პროგრესთან არის დაკავში-

რებული, რომელიც ბოლო 50 წლის განმავლობაში 

განსაკუთრებული აღმავლობით ხასიათდება. ცხა-

დია, უცხოური ტერმინების შემოტანა აზიანებს ენას, 

თუმცა ამ რეალობისთვის სრულად გვერდის ავლა 

შეუძლებელია. როცა საქმე ეხება ეროვნულ ტერმი-

ნოლოგიურ ბაზაში მოცემულ და დამკვიდრებულ 

ტერმინთა შეცვლას ახლით, მას მხოლოდ ზიანის 

მოტანა შეუძლია, მით უმეტეს თუ ეს ტერმინი არ 

ასახავს ან არ შეესაბამება საგნის ფუნქციას. 

ამ ბოლო ხანებში შესამჩნევად მოიმატა უცხოუ-

რიდან თარგმნილმა ტექნიკურმა ლიტერატურამ, 

რაც, თავისთავად, კარგია, თუმცა საკითხავია თარგ-

მანის ხარისხი, რომელიც დამოკიდებულია მთარგმ-

ნელის კვალიფიკაციასა და გამომცემლობის პასუ-

ხისმგებლობაზე. გამომცემლობა „პალიტრა L”-მა 

ქართულად თარგმნა და გამოსცა „დიდი ვიზუალუ-

რი ენციკლოპედია“. ავტორთა მიერ აღნიშნული ენ-

ციკლოპედიის წარდგენაში ვკითხულობთ: „...შეკ-

რიბეს ტერმინოლოგიის სპეციალისტები, ლინგვის-

ტები, მეცნიერები, დოკუმენტური მეთოდის მცოდ-

ნეები... ტექნოლოგიის განვითარებამ და დაგრო-

ვილმა ცოდნამ ენციკლოპედიის შინაარსსაც დააჩნია 

კვალი. ტერმინთა და განმარტებათა ნაწილი ახლე-

ბით შეიცვალა, ზოგიერთის მნიშვნელობა გაი-

ზარდა“. 
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და კიდევ: „შესაძლებელია კონკრეტული სიტყ-

ვის მნიშვნელობის შემოწმება შესაბამისი ილუს-

ტრაციის დათვალიერებით“. 

ამთავითვე აღვნიშნავ, რომ განსახილველი ენ-

ციკლოპედიის იმ ნაწილს, რომელსაც მე, როგორც 

დარგის და ტექნიკური ტერმინოლოგიის სპეცია-

ლისტი, შევაფასებ (წიგნი 4, თავი XVII და XVIII) არ 

ეტყობა ტექნიკური ტერმინოლოგიის სპეციალის-

ტების და მეცნიერების ხელი და უმეტეს შემთხვე-

ვაში არც „კონკრეტული სიტყვის მნიშვნელობა“ 

არის თანხვდენილი ილუსტრაციასთან. უფრო მე-

ტიც, ზოგიერთი ტერმინი და განმარტება ისეა შეცვ-

ლილი, რომ არანაირად არ არის დაკავშირებული 

და სრულ შეუსაბამობაშია მის ფუნქციურ დანიშნუ-

ლებასთან. 

ჩემთვის, როგორც ამ დარგის სპეციალისტისთ-

ვის, გაუგებარია ცნება „გამძლე მექანიზმები“  (თავი 

XVIII), რომელშიც განიხილება ანუ გამძლე მექა-

ნიზმებია: ბულდოზერი; სკრეპერი, ტრაქტორი; 

გრეიდერი; ჰიდრავლიკური ექსკავატორი; მიწის 

სატკეპნი და სამიწათმოქმედო მექანიზმები. 

ენციკლოპედიის მიხედვით, ჩვეულებრივი მექა-

ნიზმებია: სატვირთოები; ამწეები; კონტეინერი 

(რომელიც საერთოდ არ წარმოადგენს მექანიზმს). 

გაუგებარია, რა ნიშნით მიაკუთვნეს ზემოთ ჩა-

მოთვლილი მანქანა-მექანიზმები „გამძლეს“ ან რად 

არ მიაკუთვნეს მას სხვა დანარჩენები. 

სწორედ ცნება „გამძლეა“ ახალი, რომელიც ენ-

ციკლოპედიის ავტორებმა შემოიტანეს. 

  

ძირითადი ნაწილი 

რამდენიმე მექანიზმის მაგალითით შევაფასოთ 

ცნებათა და ილუსტრაციებზე გამოტანილი ტერმი-

ნების და მათი განმარტებების შესაბამისობა. 

განმარტება მკითხველს უხსნის ილუსტრაციაზე 

გამოსახული ნაწილის თვისებებს, ფუნქციას და მა-

ხასიათებლებს, – გვეუბნება ენციკლოპედია. 

ჰიდრავლიკური ექსკავატორი – სხვადასხვა მა-

სალის გადასატანი მანქანა, რომელიც შედგება 

მბრუნავ კაბინაზე მიმაგრებული ჩამჩისაგან.  

ჰიდრავლიკური ექსკავატორი არის კლასიკური 

მიწასათხრელი მანქანა შებრუნებული ციცხვით 

(„ჩამჩა“ დიდი ხანია აღარ გამოიყენება). ილუსტრა-

ციაზე ნაჩვენებ ექსკავატორს ხშირად „უკუნიჩაბ-

საც“ უწოდებენ. მას არ გადააქვს მოთხრილი გრუნ-

ტი, ყრის თხრილის გასწვრივ ან სატვირთო მანქანა-

ზე. ციცხვი არ არის უშუალოდ მიმაგრებული 

„მბრუნავ კაბინაზე“ ანუ მემანქანის ჯიხურზე, არა-

მედ სახელურთან ერთად ქმნის მუშა ორგანოს, რო-

მელიც სახსრულადაა დაკავშირებული ისართან, 

რომელსაც ენციკლოპედია, რატომღაც ღობურას 

უწოდებს. ღობურა ჩვენთვის შემოღობვის ასოცია-

ციას იწვევს. 

ექსკავატორის ილუსტრაციაზე დატანილია შემ-

დეგი აღნიშვნები, ტერმინები და განმარტებები: უკანა 

ჩამჩა – ჩამჩა მიწაში ჩასარჭობად, რომელიც იტვირ-

თება და იწევა ტრაქტორის მიმართულებით. ჩამჩის 

ჩარჭობა მიწაში წარმოუდგენელია და, ასევე, გაურ-

კვეველია, რას ნიშნავს „მისი აწევა ტრაქტორის მიმარ-

თულებით“. თანაც, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ტერმი-

ნი ჩამჩა დიდი ხანია აღარ გამოიყენება. 

მბრუნავი კაბინა – რომელიც ამაგრებს ღობურას 

და ბრუნავს საბრუნავ წრეზე. ეს არის ე.წ. ზედნა-

შენი, საბრუნი ბაქანი მემანქანის ჯიხურითა და მუ-

შა ორგანოთი.  

ჩამჩის ცილინდრი – შედგება ჩამჩის მოძრაობის 
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მაკონტროლებელი ტელესკოპური მკლავისაგან 

(სახელურისაგან). სახელური არ არის ტელესკოპუ-

რი, ხოლო ცილინდრი კი არ აკონტროლებს, არამედ 

უზრუნველყოფს ციცხვის მოძრაობას სახსარში. 

მკლავის (სახელურის) ცილინდრი, - ჰიდრავლი-

კური მექანიზმი, რომელიც შედგება მკლავის მოძ-

რაობის მაკონტროლებელი მილისაგან. საკვირვე-

ლია, რას უწოდებენ „მილს“?! ჰიდროცილინდრში 

გვაქვს დგუშის მოძრაობა, რომელიც ემსახურება სა-

ხელურის აწევ-დაწევას ციცხვთან ერთად. თურმე, 

მკლავი ყოფილა რხევადი ნაწილი, რომელიც ამოძ-

რავებს ჩამჩას ტრაქტორის მიმართულებით ან მის-

გან მოშორებით. აქ კომენტარი ზედმეტია! 

ასევე, უცნაურია განმარტება „განივი ბიჯგი – 

მოძრავი კომპონენტი, რომელიც ამყარებს მანქანას, 

როცა ექსკავატორი დაქოქილია“. 

ბულდოზერი, – სათხრელი მანქანა, რომელიც 

შედგება მუხლუხი ტრაქტორის ლაპოტისა და, 

ხშირ შემთხვევაში, მჭრელისაგან. 

შევნიშნავთ, რომ ბულდოზერი არის მიწასა-

თხრელი სატრანსპორტო მანქანა, რომელიც ძირითა-

დად მოსასწორებელი სამუშაოებისათვის და მცირე 

სიღრმის თხრილების მოსაწყობად გამოიყენება.  

ილუსტრაციაზე დატანილია შემდეგი ტერმინე-

ბი და განმარტებები:  

დამწვარი გაზები ანუ ნამწვი აირები; 

ლაპოტი, ლითონის ჩაზნექილი მოწყობილობა, – 

საინტერესოა, საიდან მოიტანეს ტერმინი ლაპოტი, 

რომელიც არც ერთ ლექსიკონში არ იძებნება, გარდა 

დ. ჩუბინაშვილისა, რომლის მიხედვითაც იგი არის 

დიდი ზომის ჩამჩა, ხოლო ჩაზნექილი მოწყობილო-

ბა – სრული აბსურდია. ბულდოზერის მუშა ორგა-

ნოა ფარი, რომელიც აღჭურვილია მჭრელი პირით 

და კონსტრუქციულად სხვადასხვა ფორმის შეიძ-

ლება იყოს. ტრაქტორის უკანა მხარეს კი დაყენებუ-

ლია გამაფხვიერებელი მოწყობილობა საფხვიერე-

ბელი კბილებით, რომელიც თარგმანში შემდეგნაი-

რად არის აღწერილი: მჭრელი ღერო, – მჭრელი ნა-

წილი, რომელიც ერჭობა მიწაში მის გასაჭრელად; 

მჭრელი წვეროს კბილანა, - კბილანების ბოლოში 

მიმაგრებული ნაწილი, რომელიც ჭრის მაგარ მიწას; 

პროტექტორი ღერო, - კბილანების შუა ნაწილზე მი-

მაგრებული ნაწილი კბილანების დასამაგრებლად. 

ამ გრამატიკულადაც გაუმართავ აღწერაში საფ-

ხვიერებელ კბილებს დაარქვეს კბილანები, გრუნ-

ტის თხრას – მიწაში ჩარჭობა, ხოლო გასაფხვიერე-

ბელ გრუნტს – მაგარი მიწა. 

მუხლუხა დასახსრული ჯაჭვი, რომელიც ბრუ-

ნავს მიწასა და ბორბლებს შორის, – რა შეიძლება 

ეწოდოს ამ დამაბნეველ და უაზრო განმარტებას?!  

სკრეპერი, – რომელიც იყენებს ლაპოტს მიწის ან 

რკინიგზის ბალასტის დასამტვრევად და ნამტვრევე-

ბი გადააქვს. სინამდვილეში, სკრეპერი არის 

მიწასათხრელი-სატრანსპორტო მანქანა, აღჭურვი-

ლია სხვადასხვა კონსტრუქციის ციცხვით და მოჭ-

რილი გრუნტი გადააქვს გარკვეულ მანძილზე. მას 

არ შეუძლია ბალასტის დამტვრევა, ხოლო მიწას არ 

ამტვრევენ, მას თხრიან. სკრეპერის ილუსტრაციაზე 

მითითებულია: ლაპოტი, – ჩასაყარი; თასი; ბატისკი-

სრისებრი შემაერთებელი, – აერთებს ლაპოტს ტრაქ-

ტორთან, – ეს არის ე.წ. თაღხორთუმი, რომელიც მი-

საბმელ და ნახევრად მისაბმელ სკრეპერებში გამოი-

ყენება. ეს ტერმინი დამკვიდრებულია ქართულ ტექ-

ნიკურ ლიტერატურასა და ტერმინოლოგიაში. 

გრეიდერი, – მანქანა მბრუნავი ლაპოტით, რო-

მელიც მდებარეობს ორი ბორბლის ღერძს შორის. 
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როგორც ვხედავთ, ლაპოტი აქ უკვე „მიწის მოსას-

წორებელი აღჭურვილობის ნაწილია“, რომელიც, 

თურმე, ბრუნავს და რომ „არ დაეჯახოს მოძრავი 

ლაპოტი ბორბლებს, ჩარჩოს წინა ნაწილი საკმაოდ 

გრძელია“. თარგმანის მიხედვით წინა ბორბალი 

წინააღმდეგობას უწევს დაბრკოლებას, ხოლო წინა 

ღერძი მოღუნული ყოფილა. როგორც იტყვიან, კო-

მენტარი ზედმეტია.  

ბორბლებიანი მტვირთავი, – სათხრელი მანქანა, 

რომელიც შედგება ბორბლებიანი ტრაქტორის, უკანა 

გამაფხვიერებლისა და წინა მტვირთავისაგან. მექა-

ნიზმის დასახელება და დანიშნულება არ ემთხვევა 

ერთმანეთს. ილუსტრაციაზე წარმოდგენილია ჩვე-

ულებრივი ჰიდრავლიკური ექსკავატორი პნევმატი-

კურ სვლაზე, აღჭურვილი შებრუნებული ციცხვით. 

მთარგმნელები პნევმატიკურ სავალ თვლებს რატომ-

ღაც ბორბლებად მოიხსენიებენ, ხოლო ჩვეულებ-

რივი ლითონის კონსტრუქციის ისარს, რატომღაც, 

ღობურას უწოდებენ. აქვე მკითხველისა და დარგის 

სპეციალისტების განსასჯელად კომენტარების გარე-

შე დავამატებთ მექანიზმების ილუსტრაციებზე და-

ტანილ, მეტ-ნაკლებად „საინტერესო“ ტერმინებსა და 

განმარტებებს: 

ამწევი თოკი; ორფენიანი პალეტი, ზედა და ქვე-

და ფიცრულით, რომელიც ხანდახან შეუქცევადია; 

სტაბილიზატორის ლილვი, – გრძელი ნაწილი, 

იცავს სატვირთოს გადაყირავებისაგან; საორთითე 

შესასვლელი, ორთითას სათავსო; ამწეს ბილიკი, - 

დირეები, რომლის გასწვრივ და ქვეშ მოძრაობენ 

ურიკები; კიბე, – მექანიზმი, რომელიც შედგება კა-

ბინაში ასასვლელი საფეხურებისა და მოაჯირი-

საგან; ჩარჩო, – თვითმცლელი სატვირთოს ლითო-

ნის სტრუქტურა. 

შევნიშნავ, რომ მთარგმნელები (ან ავტორებიც) 

ყველა წარმოდგენილ მანქანა-მექანიზმში „კონსტ-

რუქციის“ ნაცვლად იყენებენ ტერმინს „სტრუქტუ-

რა“, რაც არასწორად მიმაჩნია, რადგან მასში იგუ-

ლისხმება მასალის აღნაგობა და არა მანქანის ან 

ნაგებობის კონსტრუქცია.  

მაშასადამე, უმეტეს შემთხვევაში საქმე გვაქვს 

ტერმინებისა და მათი ფუნქციების განსაზღვრის 

შეუსაბამობასთან. 

 

დასკვნა 

ჩვენი სასწავლო და პოპულარული ტექნიკური 

ლიტერატურა კარგა ხანია „მდიდრდება“ უცხო ენე-

ბიდან თარგმნილი ტექსტებით, განსაკუთრებით – 

რუსულიდან და ინგლისურიდან. ამ შემთხვევაში 

გამომცემლობა ვალდებულია, თარგმანი დაუკვე-

თოს არა მხოლოდ ენის მცოდნეს, არამედ ტექნი-

კური დარგისა და ტერმინოლოგიის სპეციალისტს, 

რათა თარგმანში ზუსტად იყოს დაცული ცნების, 

ტერმინისა და განმარტების შესაბამისობა.  

ჩვენ წარმოვადგინეთ ენციკლოპედიის განსა-

ხილველ ნაწილში არსებული თემების მცირე ნაწი-

ლი, სადაც განსაკუთრებულად არის გამოკვეთილი 

ცნებებისა და ტერმინების შეუსაბამობა, რაც მიუ-

თითებს მთარგმნელთა არა მხოლოდ არაკომპეტენ-

ტურობაზე, არამედ ტერმინოლოგიისადმი ზერელე 

და საქმისადმი დამაზიანებელ მიდგომაზე.  

აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ენციკლოპედიის 

მაღალი პოლიგრაფიული ხარისხი და თავისთავად 

ისიც, რომ მოხდა მისი გამოცემა. მით უმეტეს ამ ფონ-

ზე სამწუხაროა კონტენტის საკმაოდ დაბალი დონე, 

რაც უარყოფითად მოქმედებს საერთო შეფასებაზე.
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Abstract. The Palitra-L Publishing House translated the Great Visual Encyclopedia into Georgian and published 
it, in the presentation of which we read that "part of the terms and definitions have been changed with new ones, 
the meaning of some has increased. It is possible to check the meaning of a specific word by checking relevant 
illustration" – say the authors of the book, who gathered specialists in terminology, linguists, scientists when creating 
the encyclopedia. 

It would be better if the publishing house had invited the relevant specialists of the field as well. The part of the 
Georgian translation of the encyclopedia that I consider in the article (Book 4, Chapters XVII and XVIII) does not 
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seem to have been reviewed by the appropriate specialists of the field and technical terminology. Moreover, the 
terms and definitions used in the illustrations are not related and completely inconsistent with their functional 
purpose. 

Chapter XVII, Trucks, considered: dumping truck; cranes; container, etc. 
Chapter XVIII, Robust Mechanisms, considered: bulldozer; wheeled loader; hydraulic excavator; scraper; grader; 

land roller, etc. 
Obviously, the question arises as to the meaning of the term Robust and why it does not combine a particular 

mechanism, even trucks. Most of the concepts, terms and definitions used in the translation differ from the concepts 
and terms adopted and established in Georgian technical terminology, and their inconsistency is obvious. Also, 
captions for illustrations are often grammatically and meaningfully incorrect and absurd.  

For example, according to the Georgian translation of the encyclopedia, the blade -"lapoti" in the bulldozer is a 
"metal concave device", and in the scraper – "bowl, ladle, hopper". In fact, the bulldozer is equipped with dozer blade, 
while the scraper is equipped with a bucket, and the term blade – "lapoti" is not found at all in Georgian technical 
terminology. 

For example, "hook – a piece of hard metal", as well as "gooseneck connection" and others. The fact that hook is 
not a piece of metal does not require any special education, as for the "gooseneck connection" – it is a complete 
curious thing.  

I would recommend translators of the above discussed sections of the encyclopedia to use the explanatory 
dictionary of “Hoist transport, road construction machines and equipment" published by us as well as the existing 
Georgian technical terminological dictionaries. Resume:  

 

Keywords: lapoti; platform; robust arrangements; term; visual encyclopedia. 

 
 

განხილვის თარიღი 23.02.2022 
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ანოტაცია. სტატიაში განხილულია ამერიკის შე-

ერთებული შტატების, ძირითადად მისი ცენტრა-

ლური რეგიონების კერძო ვილების არქიტექტურუ-

ლი პროექტები, რომლებიც, ავტორთა აზრით, უქმ-

ნიან ნანატრ ალტერნატივას აშშ-ის კომერციულ ხუ-

როთმოძღვრებას, რომელიც კრიზისის ვითარებაშია 

მასზე განხორციელებული კორპორატიული ზეწო-

ლის გამო. ავტორებმა შეისწავლეს 7 წამყვან ამერი-

კულ სპეციალიზებულ ჟურნალში 2011–2020 წლებში 

გამოქვეყნებული პროექტები, რომელთაგან ბევრი, 

მათ მიერვე შერჩეული კრიტერიუმებით, საყურად-

ღებო გახდა თავიანთი მზარდი, საინტერესო ტენ-

დენციებით.  

სტატიის ავტორებს არ დაუსახავთ მიზნად შეგ-

როვილი მასალების სრულყოფილი კლასიფიკაცია, 

თუმცა შემოგვთავაზეს გარკვეული ტიპოლოგიური 

ნიშნები ვილების დაჯგუფებისთვის. გასული ათწ-

ლეულის თითქმის ყველა კერძო სახლი ტყის ან 

მთის, წყლისპირის ან კიდევ სხვა ბუნებრივ გარე-

მოსთანაა დაკავშირებული, დაძლეული აქვს გარე-

მოსადმი გაუცხოების ადრეულ-მოდერნისტული 

პრობლემა და იმავდროულად საკუთარი დამოუკი-

დებლობით ამ გარემოს შემავსებლებადაც კი იქცევა. 

ხშირად გამოყენებულია როგორც ბუნებრივი, ისე 

მაღალტექნოლოგიური სამშენებლო ხერხები და 

მასალები, მიმდინარე ეტაპისთვის დამახასიათებე-

ლი ლაკონური და არახმამაღალი განაცხადები, ასევე 
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არაა იშვიათი არაპროგნოზირებადი მომხმარებლე-

ბის სურვილების დაკმაყოფილების მაგალითები, 

ხშირია მდგრადი სახლის შექმნის წარმატებული 

მცდელობები და ბუნებრივ კლიმატურ პირობებს 

დაქვემდებარებული გადაწყვეტები. ამ ყველაფრით 

ამერიკის კერძო ვილებში ქალაქების კომერციული 

არქიტექტურის ნანატრი ალტერნატივის ტენდენ-

ციები მკაფიოდ იკვეთება.  

 

საკვანძო სიტყვები: ალტერნატივა; არაერთგ-

ვაროვნება; დინამიკა; მოდერნიზმი;  ტენდენცია; 

ქალაქგარე ვილა.

 

შესავალი 

ამ სტატიის ერთ-ერთი ავტორი დიდი ხნის გან-

მავლობაში აკრიტიკებდა ამერიკული არქიტექტუ-

რის ამჟამინდელ მდგომარეობას (მისი პოზიცია არა-

ერთხელ გაჟღერებულა თსუ-ის ამერიკული კვლე-

ვების ინსტიტუტის ყოველწლიურ კონფერენციებ-

ზე) და დღემდე ინარჩუნებს იმ მოსაზრებას, რომ მის 

მიერ ადრე განხილულ პროექტებში იკითხება დიდი 

კორპორაციების ზეწოლა და ორიგინალური გადა-

წყვეტილებების არარსებობა. თუ მათ შევადარებთ 

ევროპაში დამკვიდრებულ მრავალფეროვან არქი-

ტექტურას, ამერიკელი არქიტექტორები არ გამოიყუ-

რებიან კონკურენტუნარიანად. მაგრამ როგორც კი 

ვშორდებით დიდ ამერიკულ ქალაქებს ან მათ გა-

რეუბნებს, ჩვენი აღქმა იცვლება და სურათი უფრო 

საიმედო ხდება. ამ სტატიის ავტორები თვლიან, რომ 

ქვემოთ მოყვანილი მასალა ბოლო ათწლეულის ამე-

რიკულ კერძო ვილებზე, რომლებიც კვლევის საგანი 

იყო, ქმნის კომერციული ამერიკული ხუროთმოძღვ-

რების დიდი ხნის ნანატრ ალტერნატივას, რაც გან-

საკუთრებით თვალნათლივ გამოიკვეთა ქვეყნის 

ცენტრალურ რეგიონებში. 

  

 ძირითადი ნაწილი 

ჩვენ შევისწავლეთ 7 წამყვან ამერიკულ ჟურნალ-

ში, როგორებიცაა Architectural Record (AR), Architect 

(A), Dwell (D), Architectural Digest (AD), Oculus (O), 

Chicago Architect (CA) და Gray (G), 2011–2020 წლებ-

ში გამოქვეყნებული მასალები და დასკვნებს ვასა-

ბუთებთ ანალიზით 240-ზე მეტი განხილული პრო-

ექტისა, რომლებიც ამერიკელი არქიტექტორების 

მიერ გასული ათწლეულის განმავლობაში შეს-

რულდა. კვლევაში მოხვდა ქალაქგარე ვილები, გა-

რეუბნების და ქალაქების საცხოვრებელი სახლები 

ერთი ოჯახისათვის, აგრეთვე ამერიკაში აგებული 

რამდენიმე კოლექტიური საცხოვრებელი ბლოკი. 

ჩვენი ამოცანა არ ყოფილა შეერთებული შტატების 

კერძო საცხოვრისის ყოვლისმომცველი კლასიფი-

კაცია ლიტერატურაში გამოყენებული მრავალრიც-

ხოვანი სტილისტური, ფუნქციური ან ტიპოლო-

გიური კრიტერიუმების საფუძველზე (Krampen, 

1979; Frampton, 1992; Collins, 2004). ჩვენ აგრეთვე არ 

გვიცდია შორსმიმავალი დასკვნების გაკეთება წარ-

მოდგენილი ნიმუშების უპირატესობაზე ან თანა-

მედროვე საცხოვრისის განვითარების ტენდენციე-

ბის თაობაზე. ჩვენ უბრალოდ შევეცადეთ გაგვე-

ზიარებინა ჩვენი მოსაზრება ზოგიერთი იმ პროექ-

ტის თაობაზე, რომლებიც, ამ კვლევის ავტორთა 

შეხედულებით, განსაკუთრებით გამორჩეული იყო, 

ან უბრალოდ ჩავთვალეთ აღნიშვნის ღირსად, ან 

სინამდვილეში იმსახურებდა კრიტიკულ შეფასე-

ბას, თუმცა მაინც მივიჩნიეთ განხილვის საგნად, 
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რადგან ყველა მათგანი მცირე ზომის პროექტების 

მზარდი ტენდენციის დადებითი დინამიკის მაჩ-

ვენებლია, განსხვავებით დიდი კორპორატიული 

შოუ-პროექტებისაგან, რომლებიც ცნობილმა არ-

ქიტექტორებმა აშშ-ის ურბანიზმის წინა პლანზე 

წამოწიეს, ხშირად სრულიად დაუმსახურებლად.  

ზუსტ კლასიფიკაციაზე ან ტენდენციების გამოვ-

ლენაზე უარის თქმა არ ნიშნავს, რომ განხილულ 

პროექტებში ჩვენ ვერ შევამჩნიეთ არაერთი საერთო 

მახასიათებელი. ისინი შემდგომში შეიძლება გამო-

დგეს ტიპოლოგიის გამოკვეთის ამოცანისთვის, რაც 

მომავალში დაგვეხმარება დავინახოთ ამა თუ იმ 

ტენდენციის ჩამოყალიბების საფუძვლები. სინამ-

დვილეში, ჩვენ შევამჩნიეთ ეს მახასიათებლები და 

ობიექტები ამის შესაბამისად დავაჯგუფეთ.  

პირველი და მეტად მნიშვნელოვანი ჯგუფი, რო-

მელიც გამოვყავით, ყველაზე მრავალრიცხოვანია: 

ზემოხსენებულ ჟურნალებში გამოქვეყნებული თი-

თქმის ყველა ამერიკელი არქიტექტორი, რომელმაც 

გასულ ათწლეულს კერძო სახლი დააპროექტა, 

ცდილობდა საკუთარი ნამუშევრები ტყის ან მთის, 

შორეულ უდაბნოსა ან ზღვისპირის ბუნებრივ ან ქა-

ლაქის, გარეუბნებისა თუ ქალაქგარე გარემოსთან 

დაეკავშირებინა. ეს კურსი იმედის მომცემია: ავ-

ტორთა მიერ აქ გამოყენებული ლექსიკა უკომპრო-

მისოდ თანამედროვეა და ქებას იმსახურებს მათი 

მცდელობები, დაარღვიონ ფართოდ გავრცელებუ-

ლი რწმენა, რომ მოდერნიზმი გარემოსთან შეუთავ-

სებელია. განსაკუთრებით საგულისხმოა ის, რომ 

შენობების მიერ დამყარებული კავშირი არ არის ბუ-

ნებრივი პირობების პრიმიტიული იმიტაცია ან ურ-

ბანული გარემოს ზედაპირული ინტერპრეტაცია, 

არამედ დემონსტრირებაა რთული და ავტონო-

მიური არტეფაქტისა, რომელსაც ესმის და არ ეშინია 

საკუთარი ადგილმდებარეობის, მზადაა წვლილი 

შეიტანოს მის გაკეთილშობილებაში და რომ ახალი 

ობიექტი მხოლოდ ავსებს და არ ვნებს გარემოს. 

კიდევ ერთი ჯგუფი, რომელიც ბევრ სხვა, მ.შ. 

პირველი ჯგუფის ობიექტების უმეტესობას მოი-

ცავს, არის ვილები, სადაც სამშენებლო ინდუსტრი-

ის უახლეს მიღწევებს იყენებენ. დიდი შემინული 

ზედაპირები და ლითონის თხელი სვეტები ხელს 

უწყობს მნახველს, შეიგრძნოს გამჭვირვალობა, ჰაე-

როვნება, სიმსუბუქე, ეზიაროს ელეგანტურობას, 

გრაციოზულობას, დელიკატურობას და აღმოფხვ-

რას დახურულობის, შეუვალობისა და სიმძიმის 

შთაბეჭდილება, რომელსაც ამ კვლევაში მოხვედრი-

ლი ზოგიერთი სხვა პროექტი ტოვებს. 

უცნაურია, რომ ამ მეორე, „ჰაეროვანი“ ჯგუფის 

მრავალი ობიექტი შესაძლოა მივაკუთვნოთ მესამე 

ჯგუფსაც, რომელიც იყენებს ბუნებრივ მასალებს – 

პირველ რიგში ხეს, შედარებით იშვიათად – ქვას და 

კიდევ უფრო ნაკლებად – აგურს ან დაპრესილ მი-

წას. ჩვენ მიერ შესწავლილი ვილების ანალიზი 

აშკარად ცხადყოფს, რომ მინა და ლითონი, პარა-

დოქსულად, არ შედის წინააღმდეგობაში ხესა და 

ქვასთან, რადგან ისინი სახლის სხვადასხვა სიბრ-

ტყეში გვხვდება და ალდო ვან ეიკისეული „წყვილი 

ფენომენის“ მსგავსად, რაც გულისხმობს ბინარულ 

დაპირისპირებებს „შევსებულსა“ და „ცარიელს“, 

,,ღიას და დახურულს“, „მაღალსა“ და „დაბალს“, 

„პატარასა“ და „დიდს“, „პრიალასა“ და „გლუვს“ შო-

რის და სხვა ოპოზიციებს (Strauven, 1998), ამერიკულ 

ვილებში შეგნებულად გამოყენებული კონტრასტი 

„ხელოვნურსა“ და „ბუნებრივს“ შორის ხელს უწყობს 

ზუსტი კომპოზიციური ბალანსის მიღწევას.  
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რაც შეეხება ბუნებრივ მასალებს, ჩვენ ასევე შევ-

ნიშნეთ შედარებით ბოლო დროს იმპორტირებული 

იაპონური ტექნოლოგია – ხის წინასწარი გამოწვა, 

მშენებლობაში გამოყენებამდე, ხანძრისგან, მწერე-

ბისგან და ხანდაზმულობისაგან თავის დასაცავად – 

პროცესი სახელწოდებით shou sugi ban. მეთოდი 

პოპულარული გახდა და ის ბევრ ნაგებობაში, სადაც 

ხის მოპირკეთებაა, გამოიყენეს; ზოგ მათგანს ჩვენ 

ქვემოთ შემოგთავაზებთ.  

კიდევ ერთი სტრატეგია (შედარებით ნაკლებად 

მიღებული ევროპაში), რომელიც თამამად ეწინა-

აღმდეგება საერთაშორისო სტილის ბრტყელი სა-

ხურავის პარადიგმას, ქანობიანი სახურავის ხელა-

ხალი დანერგვაა. რა უცნაურიც უნდა იყოს, ამ ნა-

ბიჯს აქ არ მივყავართ მოდერნისტული პროექტის 

არქაიზაციამდე: დახრილი სახურავი, ჩვეულებრივ, 

იმ შენობის თავზეა, რომელიც ინტეგრირებულია 

გარემოსთან და რომელშიც მინა და ლითონი ხესა 

და ქვასთან კონტრასტში გამოიყენება და სრულყო-

ფილად ავსებს ისედაც რთულ სურათს, რაც შედე-

გად იძენს სისრულის ხარისხს, ფაქტურულ სიჭარ-

ბეს, მატერიალურ სიუხვეს და ადვილად ამო-

საკითხ კომპლექსურობას – ანუ ყველა იმ თვისებას, 

რომელსაც ჩვეულებრივ მივაწერთ პოსტმოდერნის-

ტულ პირობას; ამ მაგალითების ხილვა შეგვიძლია 

ნიუ მექსიკოს უდაბნოში ან ტეხასის შტატის მიტო-

ვებულ ინდუსტრიულ უბნებში.  

ბოლო ათწლეულის კერძო ამერიკული ვილების 

ზოგადი მახასიათებლების ჩამონათვალს დავუმა-

ტოთ შედარებით მცირე მასშტაბით, მაგრამ მაინც 

 
1 off-grid – შენობა-ნაგებობა, რომელიც მთლიანად მოწყვეტილია ენერგომომარაგების და წყალსადენ-კანალიზაციის 
არსებულ ქსელებს და დამოუკიდებლად იკვებება განახლებადი რესურსებით. 

საგულისხმო რაოდენობებში გამოვლენილი კიდევ 

ერთი ტრადიცია (ამჯერად წარმოშობით ამერიკუ-

ლი), რომელიც დაბრუნდა – ხის მორების „ქოხი“ 

(log cabin). ამ გზით ხდება პირველი თაობის ემიგ-

რანტთა საცხოვრისის ტიპის ერთგვარი აღორძინე-

ბა. თანამედროვე ამერიკელი არქიტექტორების 

ხელში იგი უფრო მეტაფორულია და არა პირდა-

პირი. აქ კვლავ გვხვდება მცირე ზომა, იაფი მასალა, 

მარტივი ფორმები, მინიმალური სამშენებლო სამუ-

შაოები, მაგრამ ეს მშვიდი ინსტალაციები ტყეში, 

დღეს სინამდვილეში თანამედროვე ენაზე საუბ-

რობენ: მრავალსაუკუნოვანი ცოდნისა და გამოც-

დილების ათვისების მიუხედავად, ამ შენობების 

ავტორები არც თანამედროვე მასალებისა და ტექნო-

ლოგიების გამოიყენებას ერიდებიან.  

მდგრადი განვითარების პოლიტკორექტული 

ტენდენცია ამერიკის მიწაზე შეთავსებულია ენერ-

გიის დაზოგვის სხვა სტრატეგიებთან. რეციკლირე-

ბული მასალები და განახლებადი ენერგიის წყა-

როები ბოლო ათწლეულის კერძო სახლების სახედ 

იქცა: ჩვენ მიერ შესწავლილი პროექტების არანაკ-

ლებ 10%-ში დადგინდა მდგრადი სახლის შექმნის 

წარმატებული მცდელობები, მ.შ. არაერთი ინოვა-

ცია, ისეთები როგორიცაა ჟალუზებიანი ეკრანები, 

რომლებიც ფილტრავს დღის სინათლეს ცხელ რე-

გიონებში, ბამბუკის იატაკი ტემპერატურაზე კონტ-

როლის დასამყარებლად, გეოთერმული ტუმბოები 

და ღუმლის სხივური გათბობის სისტემები ან 

სრულიად ავტონომიური (off-grid1) საცხოვრებელი 

ბლოკები ქალაქებს მოშორებულ ადგილებში და 

მრავალი სხვა. გამოკვლეულ წყაროებში აღმოვაჩი-
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ნეთ 5 კერძო სახლი, რომლებმაც მიიღეს ეკოლოგი-

ური მშენებლობის ყველაზე მაღალი სერტიფიკატი 

აშშ-ში – LEED რეიტინგი, რომლის მოპოვება უაღ-

რესად რთულია. 

დასასრულ, დავაფიქსირეთ მეტად სპეციფიკუ-

რი ამერიკული ფენომენი – ე.წ. „შუა საუკუნის ვი-

ლების“ მიმართ ხელახალი მიზიდულობის ტენ-

დენცია: 1930–1950-იანი წლების საერთაშორისო 

სტილის არქიტექტურული ობიექტების (ზოგი მათ-

განი ძალზე ცნობილი არქიტექტორების მიერაა შე-

ქმნილი) მიბაძვის მცდელობა, რომელიც გავრცელ-

და აშშ-ის მთელ ტერიტორიაზე. მოდერნისტულ 

ისტორიაზე ამ ნოსტალგიურ გადახრას მეტწილად 

მხარს უჭერს რეგულარული პუბლიკაციები ჟურ-

ნალ Dwell-ში, რომელიც თავის ვებსაიტზე აცხა-

დებს, რომ იგი არის „თანამშრომლობის პლატფორ-

მა არქიტექტორების, დიზაინერებისა და მოყვა-

რულთათვის, მიმართული შუა საუკუნის დიზაი-

ნის აღმოჩენასა და გაზიარებაზე“. გასული ათწ-

ლეულის განმავლობაში Dwell-მა გამოაქვეყნა მრა-

ვალი წერილი შუა საუკუნის ვილების რეკონსტ-

რუქციასა და მათი ახლებურად გამოყენების შესა-

ხებ, მ.შ. ისეთ მოდერნისტულ მარგალიტებზე, რო-

გორიცაა მის ვან დერ როეს თაუნჰაუსი ლაფაიეტის 

პარკში, დეტროიტი, მიჩიგანი, 1959 წ.; საულ ზაიკის 

მილფორდის რეზიდენცია პორტლენდში, ორეგო-

ნი, 1950 წ.; არტურ უიტჰოფის გოდარდ მანდოლე-

ნის რეზიდენცია არმონკში, ნიუ-იორკი, 1957 წ.; 

ვალტერ გროპიუსის ჰაგერტის სახლი, მასაჩუსეტ-

 
2 New Urbanism – დაგეგმვისა და განვითარების მიდგომა, რომელიც ეფუძნება წარსული საუკუნეებისთვის 
დამახასიათებელ ქალაქების მშენებლობის ტრადიციებს. 
3Mansion – დიდი შთამბეჭდავი რეზიდენცია, იგივე manor house – ცალკე მდგომი საცხოვრებელი სახლი 
ერთიანად დაგეგმილ განაშენიანებაში. 

სი, 1938 წ.; (ყველა ეს ობიექტი - D, 2015/Design 

Guide:36-42); ენდრიუ გელერის ბოილის რეზიდენ-

ცია, ნიუ-იორკი, 1963 წ. (D,2014/Outdoors:138), 

ჯოზეფ ეშერიკის სახლი ბერკლიში, კალიფორნია 

(D,2012/ Dec:84); მარსელ ბრეიერის სნოუერის 

სახლი, კანზასი, (D,2016/Sep:68) და ა.შ. 

 ბოლო ათწლეულში ამერიკის შეერთებულ შტა-

ტებში ხარისხიანი თანამედროვე ცხოვრების წესის 

დანერგვის მნიშვნელოვან ფაქტორად იქცა კერძო 

კლიენტებსა და დიზაინერებს შორის მჭიდრო თა-

ნამშრომლობა. ამის გარეშე ამერიკის გარეუბნები 

და სოფლები გადატვირთული იქნებოდა წარსული 

საუკუნეების სტილების უგემოვნო იმიტაციებით, 

ტიუდორული კოტეჯების ყალბი ასლებით ან უბ-

რალოდ ე.წ. „ახალი ურბანიზმის“2 მსხვერპლით – 

ღრმად ხელოვნური კიტჩის უტოპიური ფილოსო-

ფიის გაუთავებელი რეპროდუქციით. გახშირდა 

შემთხვევები, როცა კლიენტი ითანხმებს გამოკვე-

თილად თანამედროვე პროექტს, რომელიც შემოთა-

ვაზებულია გამოცდილი არქიტექტორის მიერ და 

ბოლომდე ენდობა მას. ამ კონტექსტში, შთამაგონე-

ბელია ბელენს ასოშიეიტისა და დამკვეთის თანამშ-

რომლობის შედეგი Glen Lake City Tower მიჩიგანში 

(D,2014/Jul:68). ასევე, „თანამედროვე დიზაინი მოუ-

ლოდნელად სტუმრობს ჯოპლინს, მისურის შტატი. 

ეს არის არქიტექტორსა და მფლობელს შორის უნი-

კალური თანამშრომლობის მაგალითი. მაღალი კლა-

სის გამწვანებულ რაიონში... სახლების უმეტესობა 

ყალბი ჯორჯიანული მენშენებია3, მაგრამ მათ შორის 

გამოირჩევა ერთი: მგზავრების... ყურადღებას იპყ-
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რობს აწ უკვე საყოველთაოდ ცნობილი „მძიმე მე-

ტალის სახლი“, ისინი ხშირად წყვეტენ მოძრაობას 

და ათვალიერებენ [450 კვ. მეტრიან] ერთსართუ-

ლიან სტრუქტურას“ (AR,2012/Apr:55). სხვა მაგა-

ლითში, CCY Architects „სასტუმრო სახლის ფასადში 

შეიტანა კლიენტის საყვარელი მუსიკალური ნაწარ-

მოები - „შოპენის ნოქტიურნი მი ბემოლ მაჟორი 

ოპ.9, N.2“ (A,2019/Dec:114). თუმცა უფრო უჩვეულო 

იყო კლიენტი, „რომელსაც ორ ადამიანზე გათვლი-

ლი, თანამედროვე, მყარი პავილიონის მიღება უნ-

დოდა, სადაც კარგად შეიგრძნობოდა გარემო და, 

ამავე დროს, ლანდშაფტშიც ჩაეწერებოდა“ 

(G,#37:86); შემდეგ შემთხვევაში კარგად გამოჩნდა, 

რომ სახლის მესაკუთრეს შეუძლია მაშინაც კი შთა-

აგონოს არქიტექტორი, როცა სთხოვს, რომ მან „აღი-

ქვას ავტოფარეხი არა როგორც არქიტექტურა, არა-

მედ როგორც შემოქმედებით პროექტი“ (D,2014/ 

Sep:96). ეს უკანასკნელი იმსახურებს უფრო დეტა-

ლურ განხილვას: ვაშინგტონის შტატის კუნძულ 

ვაშონზე დასასვენებელი სახლი ადრე ჩვეულებრი-

ვი ავტოსადგომი იყო, რომელიც არქ. გრეიპენტსმა 

აქცია ენერგიულ, მსუბუქ, მოციმციმე კომპოზი-

ციად და მიიღო სკერცოდ გარდაქმნის ბრწყინვალე 

მაგალითი, რომელშიც კლიენტმა იმდენივე სული 

ჩადო, რამდენიც თავად ავტორმა. 

ზოგჯერ მომხმარებელთა სურვილები არაპრო-

გნოზირებადია, როგორც ეს მოხდა იმ შემთხვე-

ვაში, როცა ბარლის უედლიკის არქიტექტორები 

იძულებულნი გახდნენ შეექმნათ „ეკლექტიკური 

ნაზავი, რომელიც გაკეთდა კლიენტის უნიკალური 

სურვილების დასაკმაყოფილებლად“ (D,2016/ 

Mar:42). არაერთგვაროვანი რეაქცია შეუძლია გა-

მოიწვიოს პროექტმაც, რომელიც ქალაქის ისტო-

რიულ ურბანულ რაიონში ვითარდება, როგორც ეს 

მოხდა ბოსტონში SAS Design-ის ტეილორის ქუჩის 

პროექტში: უნდა გადაკეთებულიყო ძველი სახლი, 

ამან ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი გა-

მოიწვია. „გაჩაღდა დისკუსია მეპატრონეებს, არქი-

ტექტორებს, საზოგადოებასა და მუნიციპალიტეტს 

შორის, მაგრამ როცა როგორც მეპატრონემ, ასევე 

კულტურული მემკვიდრეობის კომისიამ განაცხა-

დეს, რომ არ ჰქონიათ განზრახვა დაენგრიათ ძვე-

ლი სახლის ქუჩის ფასადი” (AR,2016/April:82), მოი-

ნახა წარმატებული გამოსავალი: ახალი სტრუქ-

ტურა 1899 წ. სახლის ფასადის უკან გადაიტანეს და 

შედეგად საოცარი კომბინაცია მიიღეს. არსებული 

სახლის ფასადი, რომელიც ახლა უკვე ფუნქციო-

ნირებს როგორც ერთგვარი ეკრანი, თანამედროვე 

ინტერიერს ფარავს და იცავს.  

ნაკლები წინააღმდეგობები იჩენს თავს მაშინ, 

როცა დიზაინერი საკუთარ სახლს აგებს. ასეთი ქმე-

დებების ყველაზე მოსალოდნელი შედეგია სი-

სადავე და თავშეკავება, ამიტომ საზოგადოება მათ-

თან კომფორტულად გრძნობს თავს. დაუელ რე-

ზინდენსის მფლობელმა, არქიტექტორმა ედვარდ 

ოგოსტამ კომპანიიდან ელ დორადო, გადაწყვიტა 

კირქვით ნაშენი არსებული მოკრძალებული კოტე-

ჯი შეეკეთებინა და გაეფართოებინა (D,2019/Mar-

Apr:104): „სახლი, რომლის უკანა კედელი მინისაა, 

კალიფორნიაში, კალვერ სიტის საცხოვრებელ უბან-

შია. 70 წლის ერთსართულიანი ბუნგალო ამჟამად 

გვთავაზობს ქუჩაზე გამავალ მოწესრიგებულ, გა-

ნახლებულ ფასადს, თუმცა ელემენტებს, რომელიც 

მფლობელმა და არქიტექტორმა... დაამატა უკანა 

მხარეს, ფასადთან კავშირი არ გააჩნია“ (A,2018/ 

December:151). სხვაგან, „წყნარი ოკეანის სანაპირო 
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გზატკეცილის მიმდებარედ არქიტექტორ-დიზაი-

ნერი სკოტ მიტჩელი ქმნის ოკეანის ხედებზე გახს-

ნილ, სუნთქვისშემკრავ ხაზოვან კომპოზიციას” 

(AD,2014/Jun:143), და ა.შ.  

 არცთუ ხშირად, მფლობელ-არქიტექტორის 

ამბიციები შემდეგი სქემით ხორციელდება: გლიუკ 

+ ის სახლი-კოშკი ნიუ-იორკის შტატის ჩრდილოეთ 

ნაწილში „კომპანიის ხელმძღვანელის საკუთრება-

შია, იგი მინიმალურ ადგილს იკავებს ისე, რომ ხე-

ლი არ შეუშალოს ტყის არეალს... ფარდა-კედლის 

ფერადი მინა ნიღბავს სახლს და ირეკლავს გარშე-

მორტყმულ ტყეს.“ ამრეკლავი მინით შემოსილი T-ს 

ფორმის კოშკის აივნების თამამი გადაწყვეტილება 

კრიტიკოსთა მხრიდან აღფრთოვანებულ რეაქციას 

იწვევს: „უცნაური და საოცარია. მინის სახლი, რო-

მელიც მეტყევის სათვალთვალო კოშკს ჰგავს.“ 

(O,2013/Summer:33).  

ექსპერტთა მოსაზრებების სიმრავლემ და სა-

სურველი ინფორმაციის გამოხშირვის აუცილებ-

ლობამ შეგვამცირებინა არჩევანი იმ მახასიათებ-

ლების მიხედვით, რომლებიც ჰიპოთეზის სახით 

მივაწერეთ ამა თუ იმ შენობას და შემდეგ მათ შორის 

გამოვყავით, ჩვენი აზრით, სამაგალითო. ამ მეთო-

დოლოგიის გამოყენებით, მივედით გარკვეულ 

ობიექტებამდე, რომლებიც უფრო დეტალურ დაკ-

ვირვებას იმსახურებს. 

მაგ., დესაი ჩაიას მიჩიგანის ტბის სახლი (სურ. 1), 

გამომწვარი კედრის ხის სახლი ტბაზე ხედით, ყვე-

ლაზე უფრო ხშირად განხილული ობიექტია გამო-

კვლეულთა შორის (D,2017/Sep-Oct:112). ერთ-ერთ 

ჟურნალში მას უწოდებენ „დამაინტრიგებელ 

სახლს, რომელიც გარკვეული რისკების და გარკ-

ვეული აღტაცების შედეგია“ (O,2018/Summer:19). 

სახლი კარგად ეთანადება გარემოს, იყენებს იატაკი-

დან ჭერამდე ფანჯრებსა და კედლებისა და კონსო-

ლების ხით მოპირკეთებას. კონსოლური სახურავი 

სახლს უქმნის გამორჩეულ ხასიათს და მთავარ ფა-

სადს ორ ნაწილად ყოფს. სხვა ჟურნალი ირწმუნება, 

რომ სახლს შეუძლია „გაუძლოს მიჩიგანის ცხელ 

ზაფხულსა და თოვლიან ზამთარს ენერგიების 

მინიმალური დანაკარგებით“ (A,2017/Oct:203). ჩვენ 

კი ვფიქრობთ, რომ სახურავის თავისუფალი ფორმა, 

რომელიც, თავად ავტორთა აღწერით, „ბუნებრივი 

ლანდშაფტის მოძრაობას მიჰყვება ახლომდებარე 

მეთევზეთა სოფლების ხალხური არქიტექტურის 

გამოძახილის შესაქმნელად“ (www.desaichia.com), 

მაინც უფრო მეტად მათი შეცდომაა, ვიდრე მიღწე-

ვა, რადგან ტერასის თავზე გადაჭიმული 6-მეტ-

რიანი კონსოლი აშკარა კომპოზიციურ დისბალანსს 

ქმნის მთავარი ფასადის ორ ფრთას შორის. 

 
სურ. 1. დესაი ჩაიას მიჩიგანის ტბის სახლი 

 

 
სურ. 2. სლეიტ ჰაუსი, გრინსპრინგის 

ველი, მერილენდი 
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უმაღლეს შეფასებას ჩვენ მივცემდით Ziger/Snead 

Architects-ის სლეიტ ჰაუსს, გრინსპრინგის ველი, 

მერილენდი (სურ. 2). იგი ჩამოყალიბდა ფოთლო-

ვანი გარემოს განუყოფელ ნაწილად. სახლმა ჩაა-

ნაცვლა ხანძრით გადამწვარი შენობა და მიჰყვა მის 

ნაკვალევს. ახალი შენობა გამჭვირვალობისა და 

სიმყარისათვის იყენებს მინას და ხეს და, როგორც 

ეს ავტორთა ვებგვერდზეა აღნიშნული, ,,ასევე არქე-

ტიპულ ფრონტალურ ფორმას, გეომეტრიულ ექსტ-

რუზიას და ისეთ ჭერს, რომელიც ხაზს უსვამს ხე-

ების ვერტიკალურობას” (www.zigersnead.com). Dwell 

კი აღნიშნავს, რომ „სახლი და ბაღები შექმნილია 

როგორც განკურნების, ფიქრისა და მოდუნების მე-

ტაფორა. იგი იწვევს განცდას, რომელიც აკეთილშო-

ბილებს ნებისმიერს, ვინც იგი პირველად ნახა“ 

(D,2018/Jul-Aug:68). სხვა ჟურნალის სტატიაში 

ნათქვამია, რომ „შავი პალიტრა აქ ხაზგასმულია ია-

პონური დანახშირების ტექნიკით shou sugi ban-ით 

ორთავე ფრონტონის მოპირკეთებაში“ (A,2018/ 

Nov:58). ავტორთა მიერ გამოყენებული არქეტიპუ-

ლი ხე და ორქანობიანი სახურავი კიდევ ერთ მეტა-

ფორას ქმნის - შორეულ ტყეში მიტოვებული ხის 

მოჭრილი მორისა, რომელიც ერთგვარი სიმშვიდის 

ძლიერ სიმბოლოდ იქცევა. 

კიდევ უფრო თავშეკავებულია Alchemy Archi-

tects-ის სიგელ რეზიდენსი, სანტა როზა, კალიფორ-

ნია (სურ. 3). ანაკრები კონსტრუქცია მოიცავს „ვეი-

ლანდის ასაწევ სრიალა მინის ჩარჩოებს, რაც 

უზრუნველყოფს სონომას მთაზე ხედების გახსნას“ 

(D,2016/Dec:68). არქიტექტურული კომპოზიცია შე-

 
4 arte povera (იტალ. „ღარიბი ხელოვნება“) – იაფი, სადა და უბრალო, ხშირად რეციკლირებული მასა-

ლების და ფორმების შეგნებული გამოყენება. 

დგება „ორი მარტივი მართკუთხა დეტალურად და-

მუშავებული მინიმალისტური ფოლადის კოლო-

ფისგან, რომელიც დამონტაჟებულია ბეტონის საყრ-

დენებზე. სონომას მთაზე პანორამული ხედი იხსნე-

ბა სრულიად გამჭვირვალე მინის ფასადების მეშ-

ვეობით“ (A,2017/Dec:157). როგორც წინა მაგალით-

ში, ამ გადაწყვეტილების სიმარტივე და მოკრძალე-

ბა გადადის აუღელვებელი მედიტაციის შეგრძნე-

ბაში, რომლის გამოწვევა შეუძლია მხოლოდ arte 

povera4-ს ძლიერ განაცხადს. ანალოგიურ განწყობას 

მნახველს უქმნის Fleetwood Fernandez Architects-ის 

ტასლიმის რეზიდენცია სანტა მონიკაში, კალიფორ-

ნია (სურ. 4). ისიც დგას ბეტონის პლატფორმაზე და 

გარედან მოსაპირკეთებლად იყენებს ვერტიკალურ 

ხის თამასას. ავტორები წერენ: „ჩვენ არ გვსურდა მიგ-

ვეღო მინისა და ბეტონის გლუვი ზედაპირები; ჩვენ 

გვსურდა ტექსტურა გამოგვევლინებია“ (D,2016/ 

May:68). ჰაერში ატაცებულმა ხის კოლოფებმა ენერ-

გომდგრადობისთვის LEED რეიტინგი დაიმსახურა. 

 

 
 

სურ. 3. სიგელ რეზიდენსი, სანტა როზა, 

კალიფორნია 
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სურ. 4. ტასლიმის რეზიდენცია სანტა 

მონიკა კალიფორნია, 

 

ბოლო ათწლეულში კერძო ვილები საერთაშო-

რისო რეპუტაციის მქონე ძალიან ცოტა არქიტექ-

ტორმა შექმნა, რადგან ისინი მსხვილი კორპორატი-

ული დაკვეთებით და საზოგადოებრივი შენობე-

ბით არიან დაკავებულნი. მიუხედავად ამისა, ზოგი 

მათგანი შესწავლილ პუბლიკაციებში მაინც გამოჩნ-

და. ტექსტურებისა და ქსოვილების ოსტატმა, იაპო-

ნური წარმოშობის ჰარვარდის არქიტექტურის ფა-

კულტეტის მაგისტრატურის ხელმძღვანელმა ტო-

შიკო მორიმ ნიუ-იორკის შტატში, გენტში სახლის 

(სურ. 5) პროექტზე მუშაობისას დაგეგმა მინის კო-

ლოფები, რომლებიც შთაგონებულია მზით განათე-

ბული იაპონური ხის პავილიონებით, და ამით გა-

დაჭრა მდინარე გუდზონის ველის კლდეებზე შე-

ნობის განლაგების რთული საკითხი. „ოთხი გან-

ცალკვებული და ფუნქციურად განსხვავებული მი-

ნის პავილიონი ერთმანეთთან დაკავშირებულია 

ბეტონის დერეფნებით. მინის არქეტიპული ძირი-

თადი სახლი, სამზარეულო, სტუმრებისა და სავარ-

ჯიშო პავილიონები ინარჩუნებს საკუთარ ინდივი-

 
5 ადირონდაკის ბანაკი XIX ს. ბოლოს აგებული საზაფხულო დასასვენებლი სახლების კომპლექსია 

ტბების პირას ადირონდაკის მთებში, ბრიტანეთის ხელოვნებისა და ხელნაკეთობების მოძრაობისა და 
შვეიცარიული შალეების არქიტექტურის ზეგავლენით.  
 

დუალურ მიდგომებს გამჭვირვალე და გაუმჭვირ-

ვალე მასალების გამოყენებით, მაგრამ, ამავე დროს, 

ტოპოგრაფიაში ერთმანეთს უპირისპირდებიან“ 

(O,2014/Summer:34). ამ ქმნილებაზე Architecture 

Digest-ის სტატია ამტკიცებს, რომ მისის ფარნზურთ-

თან და ჯონსონის მინის სახლთან შედარებით აქ 

მეტი სივრცეა, „გლუვი ესთეტიკის შენარჩუნები-

სას“, რის ხარჯზე მივიღეთ „ერთგვარი მოდერნის-

ტული ადირონდაკის ბანაკი“5 (AD,2016/Jun:144). კა-

ბინების დახურვისას შესაძლებელი გახდა ეკოლო-

გიური კონტროლის სისტემის დანერგვა, რამაც ასე-

ვე გადაჭრა მდგრადობის პრობლემები. 
 

 
სურ. 5. ტოშიკო მორი, სახლი  

ნიუ-იორკის შტატში 
 

  
სურ. 6. რიჩარდ მეიერი, სახლი ცეცხლის 

კუნძულზე 
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რიჩარდ მეიერი მსოფლიო არქიტექტურული 

სცენის იმ რამდენიმე ოსტატთაგან ერთ-ერთია, რო-

მელიც ჯერ კიდევ განაგრძობს კერძო კლიენტების-

თვის, მეტწილად მეგობრების გამო, კერძო ვილების 

დაპროექტებას. სახლი ცეცხლის კუნძულზე (სურ. 6) 

დიუნებზე აღმართული ყუთია, გახსნილი ოკეანესა 

და ყურისკენ. უაღრესად სადა, მეიერისთვის დამახა-

სიათებელი „მინიმალისტური მატერიალური პა-

ლიტრით, მინის და თეთრი ხის მოპირკეთებით სახ-

ლი ირეკლავს ლანდშაფტსა და ყურის ბუნებრივ სი-

ლამაზეს და ფერებს“ (O,2014/Summer:33). იგი დგას 

ამაღლებულ პლატფორმაზე და აქვს ბრტყელი სახუ-

რავი; „ავტორის ორთოგონალური თეთრი ესთეტიკა 

ამ ახალ ზღვისპირა სახლს მეზობლებისგან მკვეთ-

რად გამოყოფს“ (A,2014/ Aug:114).  

 ამის საპირისპიროდ, ფრენკ გერიმ, რომელიც 

2019 წელს 90 წლის გახდა, დიდი ხნის წინ შეაჩერა 

სახლების დაპროექტება, მაგრამ 44 წლის შემდეგ 

გამოჩენილმა არქიტექტორმა საკუთარი სახლი სან-

ტა-მონიკაში, დეკონსტრუქტივიზმის ადრეული სი-

მბოლო, თავად გადააკეთა. არქიტექტურის კრიტი-

კოს პოლ გოლდბერგერის აზრით, „ეს დამაინტრი-

გებელი იყო იმიტომ, რომ ის კვლავ საკუთარი თავის 

კლიენტი იყო“ (სურ. 7). გადაკეთება დაასრულა გე-

რის პარტნიორმა, მისმა ვაჟმა სემმა, რომელმაც ,,დი-

დი ვილის მდიდრული დეტალები დააკავშირა 

ახალთან, მრავალკუთხა წვეტიანი სახურავები, შე-

მინული სათავსები და შიგა სტრუქტურები - მძიმე 

მორების დიაგონალებთან... სახლი ადირონდაკის 

თანამედროვე ვერსიას ჰგავს, უფრო დიდი და 

მდიდრულია, ვიდრე გერის ძველი სახლი, მაგრამ 

ქმნის იმავე შეგრძნებას, იყოს როგორც არატრადი-

ციული, ისე სტუმართმოყვარე“ (AD,2019/Apr:109).  

 ცნობილ და აღიარებულ სახელებს, რომლებიც 

აპროექტებენ კერძო ვილებს, მრავალი წელია თვალს 

ადევნებს Architectural Digest-ი. გასულ ათწლეულში 

ჟურნალმა გამოაქვეყნა ბევრი სტატია ამ თემაზე. 

სტივენ ჰოლმა შექმნა Wrinkled Planar Villa, რომელიც 

ნიუ-იორკის შტატის სამხრეთით მდებარეობს (სურ. 

8), „კლდის მსგავსი ფორმებით, რომელიც შთაგონე-

ბულია მახლობელი მდინარის ყინულის ფორმებით 

და ტექსტურირებულია ბეტონის კედლებით“ 

(AD,2017/Dec:115).  

პიტერ მარინოს ობიექტი (სურ. 9) „კლდოვანი 

მთების დრამატული აღნაგობის მქონე ფორმის, წაწ-

ვეტებული აივნით, ფრინველების მოძრაობებითაა 

შთაგონებული“ (AD,2016/Jan:184). მისივე კუნძულის 

სახლი ბისკეინის ყურეში შეიქმნა იმის დასამტკი-

ცებლად, რომ „მარტივი და ძვირფასი არ არის ურ-

თიერთსაწინააღმდეგო სიტყვები“ და რომ არქიტექ-

ტორი კიდევ ერთხელ ახდენს დემოსნტრირებას 

„თავისი უნარისა შექმნას ფუფუნება ზედმეტობის 

გარეშე“ (AD,2019/Feb:80). 
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სურ. 7. ფრენკ გერი, საკუთარი სახლი                                           სურ. 8. სტივენ ჰოლი, კლდის მსგავსი ვილა 
                                                 სანტა-მონიკაში 
 

              

                      სურ. 9. პიტერ მარინო, ვილა                                                     სურ. 10. მიდოუს ლეინის რეზიდენცია 

 

Tod Williams Billie Tsien Architects წარსდგა ორი 

ნამუშევრით, მაგრამ მხოლოდ AIA-ს6 ჟურნალებში, 

რომლებიც ექსპერტთა შეხედულებებს ასახავენ. 

ჰავერფორდის კოლეჯის საერთო საცხოვრებლები 

კოლექტიური საცხოვრისია, „მოპირკეთებული 

ხელნაკეთი ჭრელი აგურით, რომელიც ემატება და 

ავსებს კამპუსის ქვის წყობას“ (O, 2017/Summer:33). 

მიდოუს ლეინის რეზიდენცია, საუტჰემპტონი, 

ნიუ-იორკი (სურ. 10) შორი მანძილიდან მინის 

გრძელ კოლოფს წააგავს, მაგრამ უფრო ახლო 

ხედიდან ჩანს, რომ ქვედა სართულის წინა ფასადი 

 
6 AIA (American Institute of Architects) არქიტექტორების ამერიკული ინსტიტუტი. "Architect" არის AIA-ს 

ოფიციალური ორგანო, "Oculus" და "Chicago Architect" ქვეყნდება AIA-ს ნიუ იორკის და ჩიკაგოს ქარტიების 
მიერ, ხოლო "Architectural Record" AIA-ს უწყვეტი განათლების პროგრამის ნაწილია. 
 

არც ისეთი მსუბუქი და გამჭვირვალეა, როგორიც 

ზედაა (AR,2019/Apr:76). 

ჩვენდა გასაკვირად, ე.წ. „არიზონას სკოლა“, 

ამერიკელი არქიტექტორების, სავარაუდოდ, უმნი-

შვნელოვანესი რეგიონალური ჯგუფია, რომელიც 

რეგულარულად ავლენს მიზიდულობას უდაბნოს 

მიწების ესთეტიკასა და ხალხური საშუალებების 

გამოყენებისაკენ ცხელი კლიმატის და რთული ტო-

პოგრაფიის პირობებში, მდიდარი ლექსიკით, ეს 

დიდი ხანია იზიდავს ამ კვლევის ავტორთა ყურად-

ღებას, მაგრამ ბოლო ათწლეულის რეცენზირებულ 
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გამოცემებში ნაკლბად იყო წარმოდგენილი. ერთი 

ახსნა შეიძლება იყოს ის, რომ ოდესღაც ამბიციური 

ახალგაზრდა და ნიჭიერი ადამიანების ჯგუფი ამ-

ჟამად გასცდა საკუთარი რეგიონის ნიშას და 

მნიშვნელოვნად უფრო მასშტაბურ ეროვნულ ან 

საერთაშორისო კორპორატიულ და საზოგადოებ-

რივ პროექტებზე მუშაობს. ამასთანავე, მათი უალ-

ტერნატივო ლიდერი უილ ბრუდერი კვლავ იყო 

წარმოდგენილი Thrush House-ით ასპენში (სურ. 11), 

„დრამატული 5,829 კვ. ფუტის, კვიპაროსის shou sugi 

ban-ით მოპირკეთებული შენობით“ (A,2015/ 

Aug:119). ჟურნალმა მოიწონა „მისი მშვიდი არსებო-

ბა“ და „გრანიტის კედლებისა და შიფერის სახურა-

ვების ფრთხილი გამოყენება“. სტატია კიდევ უფრო 

მეტად ემადლიერება არქიტექტორს ისეთი „შენობე-

ბის შექმნისთვის, რომლებიც ოსტატურად აბალან-

სებენ მოდერნისტულ ფორმალურ სიმკაცრეს ადგი-

ლის მგრძნობელობასთან... ისინი განსაცვიფრებე-

ლი და ამავე დროს წუნდაუდებელია თანამედროვე 

ფორმის, მდიდარი მასალებისა და ადგილობრივი 

ტრადიციების კომბინირებისათვის“ და აგრძელებს 

აღწერას, თუ როგორ იპოვა ავტორმა გამოსავალი 

ადგილობრივი შეზღუდვების ფონზე ტრადიციუ-

ლი არქიტექტურის სასარგებლოდ. რიკ ჯოი და მი-

სი სტუდია (სურ. 11) ჩრდილო-აღმოსავლეთის ის-

ტორიულ სახლებში „ეძებდნენ მინიშნებებს ყრუ 

კედლებსა და კრამიტის დახრილ სახურავებში, მაგ-

რამ არ იყენებენ მათ უშუალოდ“ (AR,2019/ Apr:94). 

ვენდელ ბერნეტი იყენებს ვერნაკულარულს სახლი-

დიალოგისთვის მშობლიურ არიზონაში: ორი 

მარტივი ტომის სადგომი, „რომელთაგან ერთი 

ფართო ჰორიზონტზე იყო დაგეგმილი, ხოლო 

მეორე – უდაბნოში და შთაგონებული ჯონ ვან 

დეიკის ფიქრებით უდაბნოს შუქის მირაჟის ფენო-

მენების, განსაკუთრებით „ფერადი ჰაერის“ და „არე-

კვლილი შუქის“ შესახებ, თავის 1907 წლის წიგნში 

,,უდაბნო–შემდგომი კვლევები ბუნებაში“ (D,2013/ 

Jun-Jul:92). აქ ხაზგასასმელია, რომ ინსპირაცია 

დღეს უკვე წარმოქმნის მეტაფორებს და არა პირდა-

პირ არქეტიპებს. ატმოსფეროს ძლიერი გამოყენება, 

ხით მოპირკეთება, shou sugi ban, ორქანობიანი წვე-

ტიანი სახურავი, კაბინის მასშტაბი და მდგრადობა 

მალბოუფ ბოუის Palatin Passive House-ში, სიეტლში,  

ვაშინგტონის შტატი (სურ. 12), ცხადყოფს, რომ არ-

ქიტექტურის ნამდვილ მცოდნეს არ უნდა დაავიწყ-

დეს, რომ ის სამუშაოს მხოლოდ მცირე ნაწილია: 

ესაა გაკვეთილი, რომ უამრავი იდეა შეიძლება მო-

თავსდეს შენობის პორტატულ მასშტაბში; მაგ., 

,,საოცარ შედეგს იძლევა მოპირკეთების ახლებური 

გამოყენება" (D,2016/Jul/Aug:78). 
 

                

სურ. 11. რიკ ჯოი და მისი სტუდია                                                                            სურ. 12. მალბოუფ ბოუი 
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მთლიანობაში, ეკოლოგიურად სუფთა ვილების 

პრობლემების გადაჭრა, რომლებიც მჭიდრო კავშირ-

შია გარემოსთან და იყენებენ მინას და ხეს, ქვეყნის 

მასშტაბით ათწლეულის მოთხოვნად იქცა: ეს შეიძ-

ლება იყოს კვლავ კალიფორნიაში (Connect 5 სონო-

მაში: სახლები ბამბუკით გამდიდრებული იატაკის 

საფარებით და ხელმეორედ რეციკლირებული მინის 

ზედაპირებით) (D,2014/Jun:100), ვისკონსინში (რევე-

ლეიშენის ბეიფილდის ბუდე: სატყეო საოჯახო 

ქოხის ახალი სახე) (D,2015/Nov:44), ოჰაიოში (მიდ-

ლენდის ბელმონტის ქოხი: შიგა მოედანი, რომელიც 

იხურება გადაჭიმული სახურავით და დაფარულია 

კედრის ფილებით) (A,2019/Dec:124), და ა.შ.  

ჩანს, რომ აშშ-ის ვილების ახალ არქიტექტურას 

ჩამოუყალიბდა საკუთარი ხერხები და ნიშნები, რო-

მლებიც ხშირად მეტად განსხვავებულ შედეგებში 

ვლინდება. სიეტლში დაფუძნებულ ოლსონ კუნ-

დიგს შეიძლება ეწოდოს ამერიკელი არქიტექტორე-

ბის იმ ახალი თაობის ლიდერი, რომელსაც დაუგ-

როვდა კერძო სახლების უზადო დაპროექტების გა-

მოცდილება. მათი ობიექტები ბოლო ათწლეულის 

პროფესიული ჟურნალების დიდ ნაწილს ამშვენებს. 

მათზე ქრონოლოგიურად დაკვირვების ცდა შეიძ-

ლება დავიწყოთ ტომ კუნდიგის Rolling Huts და 

Mazama-დან (D,2014/Apr:42).  

უნიკალური და განსაცვიფრებელი ვილა სან-

ხუანის კუნძულებზე (ვაშინგტონის შტატში) – 

„როგორც კარიერი, ასევე ნაგებობა” (სურ. 13) – 

რომლისთვისაც ავტორებმა, საკუთარი სიტყვებით, 

„აიღეს ბუნებრივი ობიექტი – კლდე – და აქციეს იგი 

შენობად“ (D,2017/May-Jun:112); მეგ ჰოუმი ქალაქსა 

და ნავსადგურზე განუმეორებელი ხედებით 

(AR,2017/ Jun:114); უფროსი პარტნიორის ჯიმ 

ოლსონის სოფლის სახლის ურბანული ვერსია, 

ასევე სიეტლში (A,2018/Apr:68); მაქსონ ჰაუსი, 

ვაშინგტონში (სურ. 14), მშვიდი, აუღელვებელი, 

გრძელი და მართკუთხა ბლოკი, რომლის მიზანია 

მაქსიმალურად მოიცვას დასავლეთის მხრიდან 

გაშლილი ხედი ველზე – „შესანიშნავი ადგილი 

ჩუმი თავშესაფრისათვის, რომლის აღმოჩენასაც ყო-

ველთვის ვცდილობთ სახლში და რომელიც გვი-

ცავს“ (D,2018/Jul-Aug:92) – და სტოუში, ვერმონტი, 

აგებული სახლი-კაბინა (სურ.15), ვერტიკალური 

მინის ყუთი ხის კონსოლური გადახურვით. 

(D,2019/Nov-Dec:46) – ეს ყველაფერი ამ ფირმის 

აქტივშია.  

 

  

                                   სურ. 13. ოლსონ კუნდიგი                                            სურ. 14. ჯიმ ოლსონი                          სურ. 15. სახლი-კაბინა 
                      ვილა სან-ხუანის კუნძულებზე                                               სოფლის სხლი                                    სტოუ, ვერმონტი
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როგორც ჩანს, სიეტლში უპირატესობას ანიჭებენ 

კერძო აგარაკებს, რადგან ერთ-ერთმა წამყვანმა არ-

ქიტექტურულმა კომპანიამ, ბოლინ ცივინსკი ჯექ-

სონმა (BCJ), იქ თავისი ფილიალი გახსნა. დასავლე-

თის სანაპიროების შტატებში მათ მიერ აშენებული 

მრავალი სახლია. მაგ., ვაშინგტონის შტატში ლაით-

ბოქსი (სურ. 16) - დაბინდებისას გადაღებული სუ-

რათიდან ჩანს, თუ როგორ ანათებს იგი ტყის სიღრ-

მეში, თან ხედებს ხსნის ჯორჯიის სრუტესა და სან-

ხუანის კუნძულებზე (AR,2015/Jan:76); ან კანადურ 

უისტლერში, ბრიტანეთის კოლუმბიაში, ვილა 

ალტას ტბაზე, „სპირალური გეგმით, რომელშიც 

სათავსები სამ დონეზე ხვეულად ლაგდება შიგა 

ეზოს გარშემო და ერთმანეთზე არაჩვეულებრივ ხე-

დებს გვთავაზობენ“ (G,#29:93), ან ასპენში, კოლორა-

დოს შტატში, რეზიდენცია დამოუკიდებლობის 

უღელტეხილზე, რომლის სახურავი (სურ. 17) ქვის 

კედლებისგან და კარ-ფანჯრების მთლიანი შემინ-

ვისგან შორ მანძილზეა ატყორცნილი და მთის 

ლანდშაფტთან სრულ შერწყმას უზრუნველყოფს.  

 

           
                         სურ. 16. ბოლინ ცივინსკი ჯექსონი,                                                       სურ. 17. რეზიდენცია დამოუკიდებლობის 
                                           ლაითბოქსი                                                                                                          უღელტეხილზე 

 

მოდერნისტული ლექსიკის განსხვავებული ინ-

ტერპრეტაციების მთელი სერიაა წარმოდგენილი არ-

ქიტექტორ იონსენ შმელინგის შემოქმედებაში. ყო-

ველთვის უშეცდომოდ გამოიცნობ მეიერის ან გერის 

ნახელავს. ოლსონ კუნდიგის ან BCJ-ს ნაკლებად 

გახმაურებული, მაგრამ მუდმივად განვითარებადი 

გამოხატულებების ნიშნებიც ახლა უკვე ცნობადი 

ხდება. ამ ფონზე იონსენ შმელინგი წინააღმდეგობ-

რივ სახეს ქმნის. ვისკონსინის პრერიებში „კომპოზი-

ტორის საგაზაფხულო სტუდიისთვის“ (სურ. 18) 

არქიტექტორები მოულოდნელად ირჩევენ „ციცაბო 

ბორცვზე ამოჭრილ ბეტონის პოდიუმს, რათა შექმნან 

ფარდული, მართკუთხა მოცულობა, რომლის გრძე-

ლი მხარეები ატმოსფერული გავლენებისაგან დამ-

ცავი ფოლადითაა შემოსილი“ (A,2013/ May:30). ჰერ-

მეტული, მჭიდროდ დახურული რკინის დაჟანგუ-

ლი კოლოფი, რომელიც მხოლოდ უკანა მხრიდან 

იხსნება, ერთგვარი სავარჯიშოა, რომელიც as found 

(„როგორც ნაპოვნის“) ბრუტალისტურ ფილოსოფიას 

კარგად აკმაყოფილებს. მაგრამ შემდეგ პროექტში – 

ტოპოს ჰაუსი ცისფერ ყორღანებში (სურ. 19) – ფირმა 

განსხვავებულ ხერხს მიმართავს, ითვისებს რა 
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რბილი ბორცვებისა და ვიწრო ხევების ტერიტორიას. 

„სახლი არის დაბალი, ნაწილობრივ მიწაში ჩაფლუ-

ლი მოცულობა, საგულდაგულოდ დეტალიზებული 

სპილენძის სახურავით, რომელიც ზანტად იხსნება 

ცისკენ“ (D,2015/May:164); ცხადია, რომ აქ ფირმა 

გვთავაზობს სრულიად განსხვავებულ ღია გეგმის 

სტრატეგიას, სადაც ლანდშაფტი შენობაში შედის და 

ხსნის ხედს გაშლილ ველზე (A,2016/ Aug:131).  

 

      
სურ. 18. იონსენ შმელინგი, კომპოზიტორის        სურ. 19. ტოპოს ჰაუსი ცისფერ ყორღანებში 

                          საგაზაფხულო რეზიდენცია 

 

 

 დასკვნა 

საზოგადოდ, მიწიდან ამოსული ყრუ ან, პირი-

ქით, ხედებზე გახსნილი ბლოკები ბრტყელი, არა-

ერთ შემთხვევაში, ქანობიანი გადახურვებით; მიმ-

დებარე გამწვანებულ ლანდშაფტებში ჩაფლული 

ვილები; ენერგომდგრადობის პრობლემებზე ყუ-

რადღების გადატანა; მოდერნისტული ენის თანა-

მიმდევრულად გამოყენება და, ამავე დროს, დაგეგ-

მარების სტრატეგიების სიუხვე; ინტიმური ატმოს-

ფეროს და გარემოსთან კომუნიკაციის შექმნის მეტ-

ნაკლებად წარმატებული მცდელობები – ეს ყველა-

ფერი ქმნის 2010–2020 წწ. ამერიკული ვილების მრა-

ვალფეროვან და არაერთგვაროვან სურათს, რაც 

მსხვილი ფირმების კომერციულ კორპორატიულ 

დაკვეთებსა და საზოგადოებრივ ნაგებობებში გა-

დართვის პირობებში აყალიბებს, ჩვენი აზრით, 

მიმდინარე ამერიკული არქიტექტურის განვითარე-

ბის ნანატრ ალტერნატივას. იმ კრიზისის ფონზე, 

რომელსაც ჩვენ ბოლო ათწლეულების განმავლო-

ბაში ვამჩნევდით აშშ-ის ხუროთმოძღვრებაში და 

ვაშუქებდით, ეს ტენდენცია იმედის მომცემია.  
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Abstract. Architectural projects of countryside and suburban private houses in the United States, mainly in its 
central regions today create a long-awaited alternative to the US commercial architecture, which is in a state of crisis 
due to corporate pressure on it. The projects published in 7 leading American specialized journals during 2011-2020 
years were reviewed, many of which, according to the criteria chosen by the authors of the article, became notable 
for their growingly stimulating trends.  

The authors of the article did not intend to make a complete classification of the collected materials, although 
they did offer some typological signs for grouping the studied villas. Almost every private house of the last decade is 
connected to the forest or mountain, waterfront or other natural environment – the trend that has overcome the 
early-modernist problem of alienation from the surroundings. At the same time, private villas of the studied decade 
even act complementary to their environment by staying connected to it yet acting autonomously. Both natural and 
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high-tech construction methods and materials, laconic and understated strategies typical for the current stage are 
frequently used, as well as we see now examples of satisfying the wishes of unpredictable customers and successful 
attempts to create a sustainable home with solutions appropriate to various natural climatic conditions. With all of 
this, the trends of the long-awaited alternative to the commercial architecture of cities seen in American private 
villas are becoming clearly evident. Resume:  

 

Keywords: alternative; country villa; dynamism; heterogeneity; modernism; trend. 
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ანოტაცია. კავკასიური როდოდენდრონი (Rho-

dodendron Caucsicum Pall) ხასიათდება სასარგებლო 

თვისებების ძალზე ფართო სპექტრით. 

როდოდენდრონის მრავალი სასარგებლო თვი-

სების გათვალისწინებით დაისვა საკითხი მისი ან-

ტილიპაზური თვისებების კვლევის შესახებ. 

სტატიაში წარმოდგენილია კავკასიური როდო-

დენდრონის ბიოქიმიური შედგენილობის კვლევის 

შედეგები. კერძოდ, შესწავლილია როდოდენდრო-

ნის გამშრალი ფესვების ექსტრაქტულობა, პოლიფე-

ნოლების შემცველობა, ანტიოქსიდანტური და ან-

ტილიპაზური აქტივობა. ჩატარებული კვლევების 

შედეგად დადგინდა, რომ გამშრალი ფესვების ექსტ-

რაქტულობა, პოლიფენოლების შემცველობა და ან-

ტიოქსიდანტური აქტივობა ჩამორჩება ამავე მცე-

ნარის ფოთლების ანალოგიურ მაჩვენებლებს, ხოლო 

ანტილიპაზური აქტივობა მნიშვნელოვნად (დაახ-
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ლოებით 2,3-ჯერ) აღემატება ფოთლების ანტილი-

პაზურ აქტივობას და ასევე მაღალია დღეისათვის ამ 

მიზნით გამოყენებული სამედიცინო პრეპარატ ორ-

ლისტატის ანტიოქსიდანტურ აქტივობაზე.  

  

საკვანძო სიტყვები: ანტილიპაზური აქტივობა; 

ანტიოქსიდანტური აქტივობა; ექსტრაქტულობა; 

კავკასიური როდოდენდრონი; პოლიფენოლები. 

 

შესავალი 

გავრცელების რეგიონების მცხოვრებლებისა და 

სახალხო მკურნალებისათვის უძველესი დროიდა-

ნაა ცნობილი, რომ როდოდენდრონის ფოთლების 

ჩაი, ნაყენები, ნახარშები და მალამოები ამშვიდებს 

ნერვულ სისტემას, აძლიერებს სისხლის ნაკადს და 

გულის კუნთის შეკუმშვას, ამცირებს ვენურ წნევას, 

სისხლიდან გამოაქვს ქოლესტერინი, სარგებლობა 

მოაქვს რევმატიზმის, კოლიტებისა და ეპილეფსიის 

შემთხვევაში [1]. აღნიშნულმა სასარგებლო თვისე-

ბებმა განაპირობა მეცნიერთა დაინტერესება. მცენა-

რის ბიოქიმიური შესწავლის [2], [3], [4], [5] შედეგად 

დადგინდა მის სხვადასხვა ორგანოში კატექინების, 

ფლავონოიდების და ლეიკოანტოციანიდების მაღა-

ლი შემცველობა. როდოდენდრონის ფოთლებში 

იდენტიფიცირებულია სასარგებლო ელემენტების 

დიდი რაოდენობა, რის საფუძველზეც მრავალი მე-

ცნიერი იძლევა რეკომენდაციას მის გამოყენებაზე 

გულსისხლძარღვთა დაავადებების, სიმსივნის სა-

წინააღმდეგო პრეპარატების, პოლიამიდური სორ-

ბენტების და სხვათა დასამზადებლად. 

ლიპაზას აქტივობის შემცირება არის ჭარბწონია-

ნობასთან ბრძოლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 

გზა. ჭარბწონიანობა ჯანმრთელობის ერთ-ერთი 

მწვავე პრობლემაა, რადგან ზრდის მეორეული და-

ავადებების განვითარების რისკს. ამის თავიდან აცი-

ლება კი შესაძლებელია საკვების მიღებისას ცხი-

მების შეთვისების შემცირების ხარჯზე, რაც მიიღ-

წევა სწორედ პანკრეატული ლიპაზას აქტივობის 

შემცირების გზით. ლიპაზას ბუნებრივი ინჰიბიტო-

რის გამოვლენის მიზნით მეცნიერთა მიერ მრავალი 

მცენარე და მათი ექსტრაქტები იყო გამოკვლეული. 

მიუხედავად ამისა, დღეისათვის ჭარბწონიანობას-

თან საბრძოლველი საუკეთესო საშუალება არის ორ-

ლისტატი, თუმცა აღსანიშნავია, რომ მას გვერდითი 

მოვლენები ახასიათებს, რომლებიც ამცირებს მისი 

გამოყენების შესაძლებლობას. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, დღეისათვის ძალ-

ზე დიდი მოთხოვნაა ჭარბწონიანობასთან საბრძოლ-

ველად ისეთ ახალ ბუნებრივ ანტილიპაზურ პრეპა-

რატებზე, რომლებიც იქნება ნატურალური და უსა-

ფრთხო. ასეთი ბუნებრივი პრეპარატის მისაღებად 

იყო გამოკვლეული როდოდენდრონის ფოთლები.  

საქართველოში მოპოვებული როდოდენდრონის 

ბიოქიმიური კვლევები ჩატარდა სსიპ შოთა რუსთა-

ველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონ-

დის გრანტის დაფინანსებით საქართველოს აგრა-

რული უნივერსიტეტის სასურსათო ტექნოლოგიის 

ლაბორატორიაში. გამოკვლეული იყო სხვადასხვა 

ხერხით (მზეზე გამშრალი, ჩრდილში გამშრალი, 

შავი და მწვანე ჩაის ტექნოლოგიით) გადამუშავე-

ბულ ფოთლებში საერთო პოლიფენოლების და 

საერთო ამინომჟავების რაოდენობა, ანტიოქსიდან-

ტური აქტივობა და ექსტრაქტულობა. ამასთანავე, 

პირველად მოხდა როდოდენდრონის ფოთლებში 

ლიპაზას აქტივობის განსაზღვრა [6].  
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ცდების შედეგად კიდევ ერთხელ დადგინდა, რომ 

როდოდენდრონიდან ნებისმიერი ხერხით მიღე-

ბული პროდუქტი ხასიათდება საერთო პოლიფე-

ნოლების და ამინომჟავების მაღალი შემცველობით, 

ექსტრაქტულობით და მნიშვნელოვანი ანტიოქსი-

დანტური აქტივობით. განსაკუთრებით აღსანიშნავია 

მიღებული პროდუქტის მაღალი ანტილიპაზური აქ-

ტივობა: მწვანე ჩაის ტექნოლოგიით მიღებულ ნიმუ-

შებში 1 მგ მშრალ მასაზე გადაანგარიშებით ინჰიბირე-

ბის სიდიდემ შეადგინა 7,56 ± 0,70 % მაშინ, როდესაც 

პრეპარატ ორლისტატის ინჰიბირების მნიშვნელობა 

ტოლია 7,58 ± 0,71 %. აღნიშნული იძლევა საფუძველს 

ვივარაუდოთ, რომ მწვანე ჩაის ტექნოლოგიით დამუ-

შავებული როდოდენდრონის გამოყენება შესაძლებე-

ლია ანტილიპაზური აქტივობის მქონე ბუნებრივი 

პრეპარატების დასამზადებლად. 

მეორე მხრივ, ცდებით მიღებული შედეგები მიუ-

თითებს, რომ კვლევის გაფართოების შემთხვევაში 

შესაძლებელია უკეთესი შედეგების მიღწევა. რო-

გორც ცნობილია, მცენარის ფესვები წარმოადგენს იმ 

ორგანოს, რომელიც მას ამარაგებს საკვები ნივთიე-

რებებით და რომელშიც ხდება მათი დაგროვება. ამი-

ტომ დაისვა საკითხი როდოდენდრონის ფესვების 

ანტილიპაზური თვისებების კვლევის შესახებ.  

  

ძირითადი ნაწილი 

საკვლევი ნედლეული იყო საქართველოში, ზემო 

სვანეთის სოფელ უშგულში, მოპოვებული კავკასიუ-

რი როდოდენდრონის გამხმარი ფესვები. ნიმუშის 

ტენშემცველობა შეადგენდა 4 %-ს. გამოკვლეული 

იყო გამშრალი ფესვებიდან მიღებული ნიმუშების 

ექსტრაქტულობა, საერთო პოლიფენოლების შემც-

ველობა, ანტიოქსიდანტური და ანტილიპაზური 

აქტივობა.  

საკვლევი ნიმუშის ექსტრაქტის დამზადების მი-

ზნით გამხმარი ფესვების 15 გრამს დაემატა 300 მლ 

ადუღებული ცხელი წყალი და 15 წთ-ის განმავლო-

ბაში მოთავსდა მდუღარე წყლის აბაზანაზე. გაგრი-

ლების შემდეგ სითხე გაიფილტრა ფილტრის ქა-

ღალდში. ფილტრატი გადატანილ იქნა 500 მლ-იან 

კოლბაში და შეივსო გამოხდილი წყლით. 

ნიმუშის ექსტრაქტულობა განისაზღვრა მიღე-

ბული ექსტრაქტის აორთქლებისა და მუდმივ წო-

ნამდე დაყვანის მეთოდით: ფილტრატის 50 მლ 

ფაიფურის ჯამზე გადატანის შემდეგ მოთავსდა 

მდუღარე წყლის აბაზანაზე. სითხის აორთქლების 

შემდეგ გადატანილ იქნა საშრობ კარადაში 1200C 

ტემპერატურაზე 16 სთ-ის განმავლობაში (ISO 

9768:1994). აღნიშნული მეთოდით განსაზღვრული 

ექტრაქტულობა შეადგენს 2,89 %-ს. 

ნიმუშში საერთო პოლიფენოლების შემცველო-

ბის განსაზღვრა მოხდა სპექტროფოტომეტრიული 

მეთოდის გამოყენებით [7]. ეს მეთოდი ემყარება 

ფოლინ-ჩიკოლტეოს რეაგენტის ურთიერთქმედე-

ბას ფენოლებთან გალიუმის მჟავაზე დასტანდარ-

ტებით, რომელიც წარმოქმნის მოლურჯო-მოცისფ-

რო ფერს. ცდის მსვლელობისას 1 მლ ექსტრაქტს 

დაემატა 1/10 განზავების მქონე ფოლინ-ჩიკოლ-

ტეოს რეაგენტი (5 მლ), დაყოვნდა 8 წთ-ის გან-

მავლობაში და შემდეგ დაემატა 4,0 მლ 7,5 %-იანი 

ნატრიუმის კარბონატი. ნარევი კარგად შეინჯღრა 

და დაყოვნდა 1 სთ-ის განმავლობაში. მიღებული 

ნიმუშის შთანთქმა განისაზღვრება სპექტრო-

ფოტომეტრზე 765 ნმ ტალღის სიგრძეზე. დასტან-
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დარტება ხდება გალიუმის მჟავაზე 10–50 მკგ/მლ 

შუალედში. სტანდარტული მრუდი ნაჩვენებია სუ-

რათზე. ჩვენების ჩაწერა ხდება განსაზღვრისთანავე. 

ჩატარებული ცდების შედეგად დადგენილია, რომ 

ჯამური პოლიფენოლების შემცველობა მშრალ მა-

საზე გადაანგარიშებით შეადგენს 0,36 % გალიუმის 

მჟავას ეკვივალენტს.  

 

ნიმუშის შთანთქმა – გალიუმის მჟავას რაოდენობა 
მკგ/მლ 

 

ჯამური პოლიფენოლების დასტანდარტება გალიუმის 

მჟავაზე (საკალიბრო მრუდი) 

 

გამოკვლეული იყო აგრეთვე კავკასიური როდო-

დენდრონის გამშრალი ფესვების ანტიოქსიდანტუ-

რი აქტივობა, რისთვისაც სპექტროფოტომეტრიუ-

ლი (FRAP) მეთოდი [8] იყო გამოყენებული. ციფ-

რული სპექტრომეტრის საშუალებით განისაზღვრა 

ანტიოქსიდანტების თანაობისას რკინის სამვალენ-

ტიანი იონების (TPTZ-Fe3+) ორვალენტიან იონებად 

(TPTZ-Fe2+) აღდგენის პროცესში მიმდინარე შთან-

თქმის ინტენსივობის ცვლილება. ინსტრუმენტის 

დაკალიბრებისათვის გამოიყენება 1000 მკმოლ/ლ 

კონცენტრაციის მქონე FeSO4x7H2O-ს ხსნარი. ანტი-

ოქსიდანტური აქტივობა გამოისახება ასკორბინის 

მჟავას რაოდენობრივ ეკვივალენტში. სამუშაო ხსნა-

რი შედგებოდა 300 მმოლი აცეტატური ბუფერის 

(pH=3,6), TPTZ (2.4.6 – ტრიპირიდილ-5-ტრიაზი-

ნის) და რკინის სამვალენტიანი ქლორიდისაგან მო-

ცულობათა თანაფარდობით 10:1:1. სამუშაო ხსნარი 

15 წთ-ის განმავლობაში დაყოვნდება 370C ტემ-

პერატურის მქონე წყლის აბაზანაზე. მიღებული 

სამუშაო ხსნარის 3 მლ-ს ემატება 100 მკლ ნიმუში, 

რის შემდეგაც ხდება განსაზღვრა სპექტროფოტო-

მეტრზე 593 ნმ სიგრძის ტალღაზე. ჩვენება ფიქ-

სირდება 4 წთ-ის შემდეგ. კონტროლად გამოიყენება 

სამუშაო ხსნარი, შესადარებლად კი – ასკორბინის 

მჟავა (1 მმოლ). მიღებული შედეგების მიხედვით 

როდოდენდრონის გამშრალი ფესვების ანტიოქსი-

დანტურმა აქტივობამ შეადგინა 0,38 მგ ასკორბინის 

მჟავას ეკვივალენტი 100 გ-ში. 

ლიპაზას აქტივობის განსაზღვრისათვის გამოყე-

ნებული იყო ტიტრაციის მეთოდი, რომლის არსი 

არის ცხიმის ჰიდროლიზის შედეგად წარმოქმნილი 

ცხიმოვანი მჟავების გატიტვრა [9].  

ლიპაზას ფერმენტული აქტივობის ერთეულად 

განისაზღვრება ლიპაზას სტანდარტული პრეპარა-
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ტის (სოკოვანი ლიპაზას საერთაშორისო FIP სტან-

დარტი) ის რაოდენობა, რომელიც 1 წთ-ში pH=7,00 

და 370C პირობებში სუბსტრატის ემულსიიდან 1 

მკმოლის ეკვივალენტ ცხიმოვან მჟავებს ათავისუფ-

ლებს.  

ნიმუშის ანტილიპაზური აქტივობის დასადგე-

ნად განისაზღვრება ლიპაზას აქტივობა ზემოთ აღ-

წერილი მეთოდით ნიმუშის ექსტრაქტის თანაობი-

სას. მიღებული აქტივობის შედარება ხდება ლიპა-

ზას აქტივობასთან ნიმუშის გარეშე, რის მიხედვით 

იანგარიშება აქტივობის შემცირების პროცენტი 

მშრალ მასაზე გადაანგარიშებით. ჩატარებული 

ცდების შედეგად დადგენილია, რომ როდოდენ-

დრონის გამშრალი ფესვების ექსტრაქტის მიერ გა-

მოვლენილი ანტილიპაზური აქტივობა 1 მგ მშრალ 

მასაზე გადაანგარიშებით შეადგენს 18,13 %-ს.  

მიღებული შედეგების შედარება ამავე მცენარის 

(როდოდენდრონის) ფოთლების ანალოგიურ მაჩვე-

ნებლებთან გვიჩვენებს, რომ გამშრალი ფესვების 

ექსტრაქტულობა, საერთო პოლიფენოლების შემც-

ველობა და ანტიოქსიდანტური აქტივობა ფოთლე-

ბის მაჩვენებლებზე ნაკლებია. ეს მოსალოდნელიც 

იყო, ვინაიდან ექსტრაქტული ნივთიერებები და 

პოლიფენოლები ძირითადად სწორედ ფოთლებში 

გროვდება. ანტიოქსიდანტური აქტივობა კი, თავის 

მხრივ, კორელაციურადაა დაკავშირებული პოლი-

ფენოლების შემცველობასთან. რაც შეეხება გამშრა-

ლი ფესვების ანტილიპაზურ აქტივობას, ეს სიდიდე 

მნიშვნელოვნად (დაახლოებით 2,3-ჯერ) აღემატება 

როგორც როდოდენდრონის ფოთლების, ისე ორ-

ლისტატის ანტილიპაზურ აქტივობას. აღნიშნული 

მოვლენა, ალბათ, დაკავშირებულია ფესვებში საპო-

ნინების არსებობასთან. 

 

დასკვნა 

ჩატარებული ცდების საფუძველზე შეიძლება 

ითქვას, რომ როდოდენდრონის გამშრალი ფესვების 

ექსტრაქტულობა, პოლიფენოლების შემცველობა და 

ანტიოქსიდანტური აქტივობა დაბალია ფოთლების 

იმავე მაჩვენებლებთან შედარებით. სამაგიეროდ 

მნიშვნელოვნად მაღალია ფესვების ანტილიპაზური 

აქტივობა, რაც მიუთითებს მათი გამოყენებით ანტი-

ლიპაზური პრეპარატების შექმნის შესაძლებლო-
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Abstract. Caucasian rhododendron (Rhododendron Caucsicum Pall) is characterized by a very wide range of 

useful properties. Considering the many useful properties of rhododendron, the question of study on its antilipase 
properties was raised.  

The results of the study of the biochemical composition of the Caucasian rhododendron are presented. In 
particular, extractives, poly phenol content, antioxidant and anti-lipase activity of dried rhododendron roots were 
studied. As a result, it was found that the extractives, the content of poly phenols and the antioxidant activity of the 
roots are inferior to those of the leaves of the plant, and the anti-lipase activity significantly (about 2,3 times) exceeds 
the anti-lipase activity of the leaves and exceeds the anti-lipase activity of the medication (orlistat) used for this 
purpose. Resume:  
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სახადის შესახებ, დებულებების, ინსტრუქციების 

მიღებასთან. აღნიშნული ეტაპი მოიცავს 1992–1996 

წლებს, რომლისთვისაც დამახასიათებელია საბაჟო 

კანონმდებლობის შექმნა და მისი სრულყოფა [1]. 

მესამე ეტაპი დაიწყო 1997 წელს, როდესაც სა-

ქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა საბაჟო კო-

დექსი, 1998 წელს მიღებულ იქნა ასევე საქართვე-

ლოს კანონები საბაჟო ტარიფების, გადასახადის, 

მოსაკრებლების შესახებ, სხვა კანონქვემდებარე აქ-

ტები და დოკუმენტები [1]. 

2007 წელს შემოსავლების სამსახურის შექმნით, 

რომელშიც გაერთიანდა საბაჟო და საგადასახადო სა-

მსახურები, დაიწყო საბაჟო სისტემის რეფორმირების 

და მოდერნიზაციის ყველაზე მასშტაბური ეტაპი. 

 

2. საბაჟო პოლიტიკა საქართველოში,  

მისი მიზნები და ამოცანები 

წარმოუდგენელია საზოგადოებრივი ცხოვრების 

რომელიმე სფერო პოლიტიკის გარეშე. სწორი პოლი-

ტიკური კურსის შემუშავებას უდიდესი მნიშვნე-

ლობა ენიჭება საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა 

სფეროს ნორმალური ფუნქციონირებისათვის. 

ამდენად, რეალურია მხოლოდ ის პოლიტიკა, 

რომელიც სწორად ასახავს საზოგადოების სხვადა-

სხვა ფენის მიზნებსა და ინტერესებს, როგორც ზე-

მოთ აღვნიშნეთ პოლიტიკა მჭიდრო კავშირშია სა-

ზოგადოების ცხოვრების ყველა დარგთან, მაგრამ 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია მისი კავშირი ეკონო-

მიკასთან. 

საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკის ერთ-ერ-

თი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია ერთიანი საბაჟო პო-

ლიტიკა. უპირველეს ყოვლისა, ეს იმას ნიშნავს, რომ 

ერთიანია საქართველოს საბაჟო ტერიტორია, რომელ-

ზეც ხორციელდება ერთიანი საბაჟო პოლიტიკა, 

მოქმედებს საერთო საბაჟო რეჟიმები, გადასახადები, 

ტარიფები, საბაჟო კანონმდებლობის აქტები. 

„საქართველოში ხორციელდება ერთიანი საბაჟო 

პოლიტიკა, რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწი-

ფო ინტერესების დაცვასა და საერთაშორისო სა-

მართლის წესებით გათვალისწინებული პრინციპე-

ბის, ნორმებისა და სტანდარტების გამოყენებით სა-

ბაჟო საქმის ორგანიზების სრულყოფას. საბაჟო პო-

ლიტიკის გატარება განეკუთვნება საქართველოს 

უმაღლეს სახელმწიფო ორგანოთა განსაკუთრებულ 

გამგებლობას“ [2]. 

ქვეყანაში ერთიანი საბაჟო პოლიტიკის განხორ-

ციელებაზე მიუთითებს ის, რომ საქართველოს ერ-

თიან საბაჟო ტერიტორიაზე მოქმედებს და საბაჟო 

საქმიანობა რეგულირდება უმაღლესი საკანონმდებ-

ლო ორგანოს მიერ მიღებული საბაჟო კოდექსით, 

საგადასახადო კოდექსით და სხვა საკანონმდებლო 

აქტებითა და კანონმდებლობით დადგენილი წესით, 

სამთავრობო დაწესებულებების მიერ მიღებული 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით. 

საბაჟო საქმის ორგანიზება არის საბაჟო ორგანო-

ების მიერ გასატარებელ იმ ღონისძიებათა ერთობ-

ლიობა, რომლებიც დაკავშირებულია საქართვე-

ლოს საბაჟო ტერიტორიიდან საქონლის გატანასთან 

და საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობის გამოყე-

ნებასთან. ცალკეული საკითხების გადაწყვეტისას 

შემოსავლების სამსახურის უფროსის მიერ შესაძ-

ლებელია საბაჟო ორგანოს თანამშრომელზე დელე-

გირებულ იქნეს უფლებამოსილება [3].  

საქართველოს საბაჟო პოლიტიკა ქვეყნის საგა-

რეო და საშინაო პოლიტიკის შემადგენელ ნაწილია, 

რომლის უმთავრესი მიზნებია: 
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 საქართველოს ეკონომიკური სუვერენიტე-

ტის და ეკონომიკური უსაფრთხოების დაცვა; 

 საქართველოს ეკონომიკის განვითარების 

სტიმულირება; 

 შიგა ბაზრის დაცვა; 

 ქვეყნის საგარეო ეკონომიკური ურთიერთო-

ბების სტიმულირება; 

 საქართველოს საშინაო და საგარეო ეკონომი-

კური პოლიტიკის სხვა ამოცანების განხორ-

ციელება; 

საქართველოს ეკონომიკური სუვერენიტეტისა 

და ეკონომიკური უსაფრთხოების დაცვა ქვეყნის სა-

გარეო და საშინაო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მი-

მართულებაა. დინამიკურად განვითარებადი, საკუ-

თარ და იმპორტირებულ ალტერნატიულ რესურსებ-

ზე, ჯანსაღი კონკურენციის პირობებზე ორიენტი-

რებული ეკონომიკა სახელმწიფოს სუვერენიტეტის, 

მისი დამოუკიდებლობის მთავარი საფუძველია. 

საბჭოთა იმპერიის დაშლის შემდეგ საქართველოს 

შესაძლებლობა მიეცა გამხდარიყო მსოფლიო თანა-

მეგობრობის – გაერთიანებული ერების ორგანი-

ზაციის, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის და სხვა 

საერთაშორისო და რეგიონალური ორგანიზაციების 

წევრი. ყოველივე ეს საშუალებას აძლევს თავისუ-

ფალ ღია საბაზრო ეკონომიკის პირობებზე ორიენ-

ტირებულ ქვეყანას, თვითონ განახორციელოს ეკო-

ნომიკური საქმიანობა. ყოველგვარი ჩარევის, დის-

კრიმინაციის და შეზღუდვების გარეშე დაამყაროს 

სხვა ქვეყნებთან ურთიერთსასარგებლო და მომგე-

ბიანი საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობები. 

ამავე დროს ქვეყნის ეკონომიკური საზღვრის 

დაცვა, რაც გულისხმობს საქართველოს სახელმწი-

ფო საზღვარზე გადაადგილებული საქონლის, მათ 

შორის ვალუტის, ინტელექტუალური საკუთრებისა 

და სხვა ფასეულობების სრულ აღრიცხვასა და მას-

ზე სახელმწიფო კონტროლის დაწესებას, კანონ-

მდებლობით დადგენილი გადასახადების დარიცხ-

ვას და სახელმწიფო ბიუჯეტში აკუმულირებას, აგ-

რეთვე ეკონომიკურ პროცესებში არაკეთილმოსურ-

ნე გარე ძალების ჩაურევლობის უზრუნველყოფა 

ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების დაცვის მნი-

შვნელოვანი პირობაა. 

„საქართველოს საშინაო და საგარეო ეკონომიკუ-

რი პოლიტიკის სხვა ამოცანების განხორციელება 

ქვეყნის სტაბილური განვითარების, მისი ეკონომი-

კური წინსვლისა და აღმავლობის საფუძველია. მსო-

ფლიო პრაქტიკამ ნათლად დაადასტურა, რომ კერძო 

საკუთრებაზე დამყარებული ღია და თავისუფალი 

საბაზრო ეკონომიკა მაქსიმალური მასტიმულირებე-

ლი ფაქტორია ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისა, 

რომლის ხელშემწყობია სახელმწიფოში დემოკრა-

ტიული ინსტიტუტების განვითარება“ [3]. 

ამ ამოცანების შესასრულებლად საბაჟო სამსახუ-

რი შეიმუშავებს წინადადებებს საქართველოს საბა-

ჟო პოლიტიკის სრულყოფისათვის; უზრუნველ-

ყოფს მის შესრულებას; მონაწილეობს მსოფლიოს 

თანამეგობრობასთან ეკონომიკური ურთიერთობე-

ბის რეგულირების მექანიზმის სრულყოფის, ექს-

პორტის სტიმულირების და უცხოეთის ინვესტიციე-

ბის მოზიდვის უზრუნველყოფისათვის; კომპეტენ-

ციის ფარგლებში შეიმუშავებს წინადადებებს საბაჟო 

გადასახდელებისა და მოსაკრებლების ან სხვა 

გადასახადების დადგენა-გამოყენების შესახებ და 

ორგანიზაციას უწევს ამ გადასახდელების დარიცხ-

ვა-ამოღებას და შესაბამის ბიუჯეტში მათ დროულ 

სრულ აკუმულირებას; შეიმუშავებს საბაჟო ღირებუ-
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ლების განსაზღვრის მეთოდიკას; ახორციელებს კა-

ნონმდებლობით დადგენილი წესით ლიცენზიებისა 

და ნებართვების გაცემას, შეჩერებას და გაუქმებას; 

აწარმოებს საქონლის და სატრანსპორტო საშუალე-

ბების საბაჟო გაფორმებას, საბაჟო პროცედურების გა-

მარტივებას ტვირთბრუნვის გაზრდისა და მეწარ-

მეობის სტიმულირების მიზნით. თავისი კომპეტენ-

ციის ფარგლებში ახორციელებს სავალუტო კონტ-

როლის ფუნქციებს და ცალკეული საბაჟო რეჟიმების 

შესაბამისად საბაჟო კონტროლს დაქვემდებარე-

ბული საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალებების 

საბაჟო გაფორმებასა და კონტროლს უზრუნველ-

ყოფს საქართველოს საბაჟო საზღვარზე მგზავრების, 

საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების გადაად-

გილებას წესების დაცვით. თავისი უფლებამოსილე-

ბის ფარგლებში ახორციელებს საბაჟო კანონმდებ-

ლობის დარღვევების წინააღმდეგ ბრძოლას და სა-

ქართველოს კანონმდებლობით მისთვის დაკისრე-

ბულ სხვა ფუნქციებს. 

როგორც აღვნიშნეთ, საბაჟო პოლიტიკა ვითარ-

დება საყოველთაოდ აღიარებულ საერთაშორისო 

სამართლებრივ ნორმებსა და პრაქტიკასთან ჰარმო-

ნიზაციისა და უნიფიკაციის მიმართულებით. სა-

ქართველო საბაჟო პოლიტიკის სფეროში ესწრაფვის 

აქტიურ საერთაშორისო თანამშრომლობას. აღსა-

ნიშნავია ის ფაქტი, რომ დღესდღეობით მსოფლიო 

გადავიდა ისეთ ფაქტორებზე რაც მოითხოვს ნაკ-

ლები დროის ხარჯვას საქმის წარმოებაში, „ერთი 

ფანჯრის“ პრინციპის მეშვეობით გამარტივებულია 

საბაჟო პროცედურები [4]. დაინერგა ელექტრონუ-

ლი დეკლარირების სიტემა, შეიქმნა ერთიანი მომ-

სახურების გარემო, ამოქმედდა მარტივი, ნათელი 

და ცხადი წესები, ინფორმაციის მიმოცვლის და 

დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემა, სა-

დაც ურთიერთობა საბაჟოს წარმომადგენელსა და 

ეკონომიკურ ოპერატორს შორის ხდება ელექტრო-

ნული ფორმით, ინტერნეტის მეშვეობით. 

  

დასკვნა 

მდგრადი პროგრესისა და შედეგის მისაღწევად 

აუცილებელია ბიზნესსექტორის წარმომადგენლებ-

თან ურთიერთობა ყველა არსებული საშუალებით 

და მათი პრობლემების მოსმენა. ასევე მნიშვნელოვა-

ნია შესაბამისი სახელფასო და წახალისების სისტე-

მების შემუშავება, კარიერული განვითარების პროგ-

რამების, ახალი ინფრაქსტუქტურისა და კომფორ-

ტული გარემოს შექმნა საბაჟო ადმინისტრაციის თა-

ნამშრომელთათვის. ყოველივე ზემოაღნიშნული წა-

რმატებით განხორციელდა საქართველოს საბაჟო სი-

სტემაში. განხორციელებული რეფორმების შედეგად 

საბაჟო სისტემა ჩამოყალიბდა სტაბილურად ფუნქ-

ციონირებად სახელმწიფო ინსტიტუტად, რომელსაც 

შეუძლია ქვეყნის ეკონომნიკური უსაფრთხოების 

დაცვა, თითქმის ყოველწლიურად იზრდება ქვეყნის 

ტრანზიტული და საგარეო-სავაჭრო ტვირთბრუნვა.  
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სინამდვილეში გამოყენების წინადადებათა შემუშა-

ვება, აგრეთვე არსებული, უკვე აპრობირებული ინო-

ვაციის ადაპტირება განსხვავებულ გარემოში (მაგა-

ლითად, სოფლის მეურნეობაში) და სხვადასხვა სა-

ხის ანალოგიური სამუშაოები, რომლებიც ხშირად 

არ არის ციტირების საგანი, მიუხედავად მათი პრაქ-
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ტიკული მნიშვნელობისა ქვეყნის განათლების, წარ-

მოების, სამეცნიერო და ინოვაციური საქმიანობის, 

ზოგადად ეკონომიკის ყველა სფეროს განვითარე-

ბისთვის. 

ყოველივე ეს, თავის მხრივ, წარმოშობდა მკვლე-

ვართა და მეცნიერმზომელობითი სფეროს წარმო-

მადგენელთა  სამეცნიერო შრომების გამოქვეყნების, 

გავრცელებისა და მათი შეფასების მიზნების შესა-

ბამისი ახალი საშუალებების შემუშავება-დანერგვის 

მოთხოვნას.  

როგორც ზემოთ აღინიშნა, სწრაფად განვითარება-

დი სამეცნიერო მიმართულებით მოღვაწე მკვლე-

ვრები ვერ კმაყოფილდებიან მხოლოდ ციტირების 

რაოდენობის მაჩვენებლებით. ამასთან დაკავშირებით 

უნდა აღინიშნოს, რომ ელექტრონული საინფორ-

მაციო ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, 

მეცნიერები (მ.შ. ანალიტიკოსები) ხშირად კოლეგების 

ინფორმირების მიზნით სოციალურ ქსელებში ავრ-

ცელებენ კვლევების მიღებულ შედეგებს, შეფასებებსა 

და სხვა სამეცნიერო ინფორმაციას [4], [5]. 

  

ძირითადი ნაწილი 

XXI საუკუნის დასაწყისში სამეცნიერო კვლევების 

შედეგების შეფასებისათვის დაიწყო მეცნიერთა, გან-

საკუთრებით ბიბლიომეტრული ანალიზის სპეცია-

ლისტთა, აქტიური მუშაობა სამეცნიერო პუბლიკაცი-

ების შეფასების მეთოდების განვითარების მიზნით.  

2010 წელს სამეცნიერო საზოგადოების მიერ მი-

ღებულ იქნა სამეცნიერო პუბლიკაციების (შრომე-

ბის) შეფასების ციტირების ინდექსის მეთოდის ალ-

ტერნატიული მაჩვენებლის ე.წ. ალტმეტრიის (Alt-

metrics) მანიფესტი [6]. ამ მანიფესტის მიზანი იყო 

სამეცნიერო შრომების სწრაფი და ობიექტური ანა-

ლიზისა და სამეცნიერო ლიტერატურის პოპულა-

რობის განსაზღვრის საშუალებების შემუშავება. ამ 

სამუშაოთა ძირითადი იდეა იყო არა მარტო სა-

მეცნიერო მონაცემთა ბაზებში სამეცნიერო შრომე-

ბის ციტირების რაოდენობა, არამედ მათი რეალუ-

რი გამოყენების ან ამ შრომებით დაინტერესების 

დონე, რომლის გაზომვა შესაძლებელი იქნებოდა 

და გამოიხატებოდა კონკრეტული მზომელობითი 

მაჩვენებლებით [6], [7]. ამისათვის აუცილებელი 

უნდა გამხდარიყო შესაბამისი სამეცნიერო ინფორ-

მაციის მოძიება, მისი წვდომა და მათი დამუშავების 

წარმართვა ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

საფუძველზე, რაც დაეყრდნობოდა ძლიერ, მრა-

ვალდარგოვან ინტერნეტ-საინფორმაციო წყაროებს, 

როგორიცაა: მრავალდარგობრივი ბიბლიოგრაფიუ-

ლი მონაცემთა ბაზები, მაგალითად Web of Science, 

Scopus და სხვ., აგრეთვე წამყვანი გამომცემლობების 

ონლაინპლატფორმის (Science Direct, Springer link) 

მონაცემებს. ანუ, ისეთ გამომცემლობებს, რომლე-

ბიც რეფერატების გარდა იძლევიან მათი შინაარსის 

შეფასებასაც [6] , [7].  

ალტმეტრია ციტირების ინდექსის საფუძველზე 

წარმოებული შეფასებების მაჩვენებლების გარდა, 

ძირითადად მხედველობაში იღებს შემდეგი სახის 

ინფორმაციასა და მათი მოპოვების წყაროებს: ცი-

ტირების ანალიზის ე.წ. მენეჯერებში ჩატვირთულ 

შრომებს, სოციალური ქსელების სამეცნიერო ბლო-

გებში სამეცნიერო ჟურნალების საიტების მკითხ-

ველთა განხილვის, რეკომენდაციების და კოლეგე-

ბის მიერ გამოთქმულ შეფასებებს. ეს ქსელები შეიძ-

ლება იყოს ისეთი როგორიცაა Facebook, Twitter და 

სხვ. ამასთანავე, დამატებით გამოარჩევენ  ვიკიპე-

დიაში ჩატვირთული შრომების რაოდენობას და 
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საზოგადოებრივი მასობრივი ინფორმაციის სისტე-

მაში იმ პუბლიკაციების რეიტინგებს, რომლებიც 

მონიშნულია „მოწონებით“ (like-ით) [8], [4].  

ალტმეტრიის განვითარება წარმოქმნის სამეც-

ნიერო პუბლიკაციების საზოგადოებრივი ექსპერ-

ტების სისტემის შექმნის წინაპირობას, რაც უკვე 

მიმდინარეობს ღია წვდომის ისეთ ჟურნალებში, 

როგორიცაა PLoS One, BMC Research Notes, ან 

BMJOpen [8], [3].  

იმპაქტფაქტორიანი ჟურნალისაგან განსხვავე-

ბით ალტმეტრია აჩვენებს თვით სტატიის მნიშვნე-

ლობას, ჟურნალის პრესტიჟულობის გარეშე. ეს სა-

შუალებას იძლევა, რომ  ამ სტატიის გავლენის შეფა-

სება შესაძლებელია ჩაკეტილი აკადემიური საზო-

გადოებისა და, აგრეთვე, ყოველგვარი ციტირების 

განხილვის გარეშე. ამის გამო, ასეთი შეფასება შე-

საძლებელია უფრო ობიექტური (მნიშვნელოვანი) 

იყოს ვიდრე სტანდარტული შეფასებები. 

ალტმეტრიის ძირითადი იდეა ამბობს, რომ სა-

მეცნიერო მოღვაწეობის შედეგების შეფასება უნდა 

ემყარებოდეს არა მარტო გამოქვეყნებული სტატიე-

ბის და მათი ციტირების რაოდენობას, არამედ, აგ-

რეთვე, ამ შრომების შესახებ სხვადასხვა წყაროში 

გამოქვეყნებულ გამოხმაურებებს. ეს პრინციპი და 

ზემოთ დასახელებული ინფორმაციის წყაროების 

მაგალითები წარმოშობს მოსაზრებას, რომ ალტმეტ-

რიის ინფორმაციული უზრუნველყოფის მეთოდო-

ლოგიის საფუძველზე შესაძლებელია სამეცნიერო 

მოღვაწეობის პროცესში წამოჭრილი სხვადასხვა 

პრობლემის გადაჭრაში მათ გადამწყვეტი როლი 

შასრულონ. 

სწორედ აქ, ამ ეტაპზე კრიზისის დაძლევის პრო-

ცესში მიზანშეწონილია ინფორმაციული უზრუნ-

ველყოფა მოხდეს ალტმეტრიის მეთოდოლოგიის 

(იდეის) საფუძველზე, რომლის თანახმად, ზემოაღ-

ნიშნულ ღონისძიებებთან ერთად, საინფორმაციო 

წყაროებად, გარდა ცნობილი სამეცნიერო მონაცემ-

თა ბაზებისა, ჩართული უნდა იყოს როგორც სო-

ციალური ქსელების, ისე რუხი ლიტერატურისა და 

დოკუმენტების საინფორმაციო წყაროები. ინფორ-

მაციის ამ წყაროებთან ერთად შესაძლებელია საჭი-

რო გახდეს სხვა, განსახილველი ამოცანების მიმართ 

რელევანტური მონაცემების მქონე საინფორმაციო 

წყაროების ჩართვაც, რასაც მოითხოვს ალტმეტრიის 

მეთოდოლოგია. მაგალითად, თუ სამეცნიერო რუ-

ხი ლიტერატურის ზოგიერთი სახეობის შესახებ ინ-

ფორმაციის მოპოვება ოფიციალური წყაროებით 

არის შესაძლებელი (როგორიცაა გამოუქვეყნებელი 

დეპონირებული შრომები, დისერტაციები და მათი 

ავტორეფერატები და ა.შ.), სხვა სახის დოკუმენტე-

ბისთვის ინფორმაციის მოპოვება ძალიან რთულია, 

ზოგჯერ – შეუძლებელიც. 

როგორც წესი, ხშირად ასეთი საინფორმაციო მა-

სალის წვდომის შესაძლებლობა აქვს მხოლოდ 

თვით მეცნიერს, როგორც ავტორს ან როგორც დო-

კუმენტის ფიგურანტს. აქედან გამომდინარე, საჭი-

როა შეიქმნას მეცნიერთა საქმიანობის აღმწერი პი-

რადი, პირველადი დოკუმენტების „კალათა“, რო-

მელშიც მოხვდება ის ინფორმაციული მასალები, 

რომლებსაც თვით მეცნიერი მიიჩნევს თავისი საქ-

მიანობის მნიშვნელოვან შედეგად და გახდის მათ 

საჯარო განხილვის საგნად.  

ამიტომ, აუცილებელი ხდება ამ პრობლემასთან 

დაკავშირებული მაქსიმალურად შესაძლებელი ყვე-

ლა სახის ინფორმაციის მოპოვება-დამუშავება. შე-

დეგად, მკვლევარი იძულებულია განიხილოს სხვა-
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დასხვა სახის, ფორმის, შინაარსის და დანიშნუ-

ლების ინფორმაციის წყაროები და მაჩვენებლები. აქ 

იგულისხმება როგორც მონაცემთა ბაზები, მაგალი-

თად რუხი ლიტერატურის, მიმდინარე და დას-

რულებული სამეცნიერო კვლევების (პროექტების), 

სამეცნიერო პუბლიკაციების და სხვა სამეცნიერო 

პროდუქციის მონაცემთა ბაზები, ასევე სხვადასხვა 

სახეობის (ტექსტი, ფოტო, ვიდეო, აუდიო და სხვ.) 

ინფორმაციის წყაროები და მაჩვენებლები, რომლე-

ბიც მიმართულია ქვეყნის სამეცნიერო და ინოვა-

ციური საქმიანობისა და უმაღლესი განათლების 

სისტემის განვითარებისკენ. შედეგად, საჭირო ხდე-

ბა ერთ ელექტრონულ საინფორმაციო სივრცეში 

სხვადასხვა ტიპის მაჩვენებლებით ოპერირება.  

ამის საშუალებას იძლევა მსოფლიოს მასშტაბით 

ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული Eprints სის-

ტემა, რომელიც გამოიყენება სამეცნიერო კვლევე-

ბის, კონფერენციების მონაცემების, ფოტოებისა და 

სხვა ვიდეო- და აუდიოტიპის დოკუმენტების ელე-

ქტრონული ინფორმაციის ღია წვდომის არქივების 

შესაქმნელად და სამართავად [9]. იგი უზრუნველ-

ყოფს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას და ძიებას 

გლობალურ ელექტრონულ საინფორმაციო სისტე-

მებში. ამასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, 

რომ ამჟამად საქართველოს უმაღლეს სასწავლებ-

ლებში დაწყებულია Eprints სისტემის საფუძველზე 

სამეცნიერო ნაშრომების არქივების შექმნა. საქართ-

ველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში არსებული 

დეპონირებული შრომების ელექტრონული ფონ-

დის განახლების შემდეგ, Eprints სისტემის 

საფუძველზე იქმნება სამეცნიერო რუხი ლიტერა-

ტურისა და დოკუმენტების ელექტრონული საცა-

ვის ღია წვდომის ფონდი, რომელშიც აგრეთვე გაერ-

თიანებული იქნება უნივერსიტეტის მეცნიერთა 

საქმიანობის შედეგების ზემოთ ხსენებული ე. წ. 

მეცნიერთა „კალათები“.  

  

დასკვნა 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ქვეყნის სა-

მეცნიერო სფეროში, მეცნიერთა საქმიანობის შეფა-

სების სრულყოფისთვის მიზანშეწონილია ალტ-

მეტრიის მეთოდოლოგიის გამოყენება, რადგან ნაშ-

რომში აღწერილი ინფორმაციის წყაროების და მა-

თი მაჩვენებლების შემადგენლობა იძლევა სამეც-

ნიერო საქმიანობის შეფასების უფრო სრულყო-

ფილი მეთოდოლოგიების ერთობლივი გამოყენე-

ბის შესაძლებლობას, როგორიცაა: ალტმეტრიები, 

ციტირების ტრადიციული ინდექსი და ექსპერტუ-

ლი შეფასების ტექნოლოგიები.  

მანიფესტის საგზაო რუკაში ნათქვამია: „მუშაობა 

უნდა წარიმართოს ალტმეტრიებსა და არსებულ 

ღონისძიებებს შორის კორელაციაში, უნდა ხდებო-

დეს ციტირების პროგნოზირება ალტმეტრიების 

დახმარებით და ალტმეტრიების შედარება ექს-

პერტთა შეფასებებთან“. ალტმეტრიების პრაქტი-

კული რეალიზაციის პროცესში, მ.შ. Eprints სისტე-

მის გამოყენების შემთხვევაშიც, შესაბამისი საინ-

ფორმაციო სივრცის ფორმირებისას მეტად მნიშვნე-

ლოვანია ალტმეტრიების საგზაო რუკის ხსენებუ-

ლი თეზისის მხედველობაში მიღება. კონკრეტუ-

ლად აუცილებელია ქვეყნის სამეცნიერო საქმიანო-

ბით მიღებული შედეგების აღმწერ მონაცემთა 

ბაზების ფლობა და მათი პერმანენტული აქტივაცია 

(ესენია: მიმდინარე და დასრულებული კვლევითი 

სამუშაოები (პროექტები), საქართველოს და მაღალი 

რეიტინგის მქონე უცხოურ ჟურნალებში საქართვე-
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ლოს მეცნიერთა პუბლიკაციები, რეცენზირებული 

გამოუქვეყნებელი დეპონირებული შრომები და 

სხვ.). ასევე მნიშვნელოვანია, განსახილველი ობიექ-

ტების (კვლევების შედეგების) ექსპერტული შე-

ფასებების არსებობის შემთხვევაში მათი ფლობა, 

ხოლო მათი არარსებობის შემთხვევაში სოციალურ 

ქსელებში სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შე-

დეგების შესახებ გამოთქმული ანალიზური შინა-

არსის განხილვები და შეფასებები, რაც ალტმეტ-

რიული შეფასებების მნიშვნელოვან საინფორმაციო 

წყაროს წარმოადგენს. ეს, თავის მხრივ, ფაქტობრი-

ვად ნიშნავს პუბლიკაციების შეფასების საზოგა-

დოებრივი ექსპერტიზის წყაროს შექმნას. ამას 

ადასტურებს ზემოთ მოყვანილი ციტირებული მა-

სალები [6], [7], [8], [3]. აქედან გამომდინარე, სა-

ქართველოს მეცნიერების განვითარების, მ.შ. ქვე-

ყანაში შექმნილი სამეცნიერო საკადრო კრიზისის 

დაძლევის მიზნით, მიზანშეწონილია აქ ხსენებუ-

ლი ე.წ. საზოგადოებრივი ექსპერტიზის ინფორმა-

ციული უზრუნველყოფისათვის დაიწყოს ელექ-

ტრონული ოპერატიული ჟურნალების ან საინტერ-

ნეტო სამეცნიერო ინფორმაციული „ბლოგების“ სა-

ხით ინფორმაციის წყაროს ფორმირება, რომელიც 

გაავრცელებს ანალიტიკოსთა შეფასებებს მათთვის 

საინტერესო ახალი პუბლიკაციების შესახებ. აუცი-

ლებელია აღინიშნოს, რომ საქართველოში XX 

საუკუნის სამოცდათიან და ოთხმოციან წლებში 

სამეცნიერო-ტექნიკური კვლევითი ინსიტუტი ტექ-

ინფორმი გამოსცემდა ასეთი ტიპის საინფორმაციო-

ანალიზურ ბროშურებს, რომლებშიც საქართველო-

ში ტექნიკის და ტექნოლოგიების სფეროებში შემუ-

შავებულ სიახლეებთან ერთად მოცემული იყო 

მათი დახასიათებებიც. 
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Abstract. The problems of evaluating the research conducted by the scientific organization, groups of scientists 

and individual scientists and other actions related to their scientific activities have always been and still remain a 

serious challenge in modern scientific circles.  

Dataware and software issues for evaluating the scientific activities are discussed in this paper. Along with the 

traditional methods of evaluation, altmetrics – a new way of assessing research beyond citation, is taken into account. 

According to the basic idea of altmetrics, the evaluation of the scientific results should be based not only on the 

number of published articles and their citations, but also on the responses to the papers published in various sources. 
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This principle gives rise to the idea that the altmetric methodology of dataware can play a crucial role in solving 

various problems arising in the process of scientific work. Therefore, for overcoming the existing problems in the 

sphere of research and evaluating scientific results, the information on the involvement of scientists in the context 

of emerging/existing problems, for which the appropriate recommendations have been elaborated, should be taken 

into account. Resume:  
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არაერთი კრიტერიუმი. ჩვენ მიერ განხილულია 

მათგან რამდენიმე, რომელთა მიხედვითაც შეფასდა 

საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული ლი-

ოსისებური ქანების დაჯდომადი თვისებები და 

რომლის მიხედვითაც ჩვენი პირობებისათვის ყვე-

ლაზე ხელსაყრელად მიჩნეულ იქნა სამშენებლო 

ნორმებისა და წესების (სნ და წ 2.02.01-83) მიხედ-

ვით მიღებული კრიტერიუმი და, რომელიც ემყარე-

ბა გრუნტის ნიმუშებზე ჩატარებულ სრულ გეოტექ-

ნიკური კვლევების მრავალწლიან გამოცდილებას. 
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სტატიაში წარმოდგენილია საქართველოს ტერი-

ტორიაზე გავრცელებული ლიოსისებური ქანების 

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგები. ამ 

ფარგლებში ისინი ძირითადად ელუვიური, ელუ-

ვიურ-დელუვიური, ალუვიური და ალუვიურ-

პროლუვიური გენეზისისაა. მათი გავრცელება არაა 

უწყვეტი და მთლიან მორფოლოგიურ სტრუქტუ-

რას არ ქმნის, ისინი ნაწყვეტებად, უბნების სახითაა 

წარმოდგენილი. მათი სიმძლავრე დიდი არაა და 1.0 

მეტრიდან 4-5 მეტრს აღწევს, იშვიათად 15,0 მეტრს 

აჭარბებს. 

  

საკვანძო სიტყვები: დაჯდომადი თვისებები; 

ლიოსისებური ქანები; შეფასების კრიტერიუმი. 

 

შესავალი 

ლიოსი ერთგვაროვანი, მაკროფორიანი, სუსტად 

შეჭიდული, მოყვითალო-ღია მოყავისფრო ფერის, 

მტვროვანი, ხშირად კარბონატული ქანია. 

ცნობილია, რომ დედამიწის ზედაპირის დაახ-

ლოებით 10% ამ ნალექებითაა დაფარული. ისინი 

დაჯდომადი თვისებებით ხასიათდებიან და ხშირად 

პრობლემებს ქმნიან ადამიანის სამოქმედო არეალში. 

უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში გავრცე-

ლებულია მხოლოდ მეორადი ლიოსები ანუ ლიო-

სისებური (ლიოსური) ქანები. 

  

 ძირითადი ნაწილი 

ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევის მთავარი ამო-

ცანა იყო ამ გრუნტების ფიზიკური და წყლოვანი 

თვისებების განსაზღვრა მათი დაჯდომადი თვისე-

ბების შეფასების დასახვეწად. ამ მიზნით განვიხი-

ლეთ ქანების დაჯდომადი თვისებების შეფასების 

არსებული კრიტერიუმები და შეირჩა მისაღები მო-

დელი საქართველოში გავრცელებული ლიოსისე-

ბური გრუნტებისთვის. 

საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ლიო-

სისებური ქანები გავრცელებულია მხოლოდ აღმო-

სავლეთ საქართველოს არეალში და მოიცავს აჭარა-

თრიალეთის ნაოჭა სისტემისა და საქართველოს 

ბელტის აღმოსავლეთ ოლქებს [1]. 

თავის მხრივ, აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა სისტე-

მის ფარგლებში ეს ნალექები წარმოდგენილია პა-

ლეოგენური ასაკის (P23) ქვიშაქვა-არგილიტებისა 

და პიროკლასტოლითური ნახევრად კლდოვანი და 

კლდოვანი ქანების ასპინძის ქვერაიონში. ხოლო სა-

ქართველოს ბელტის აღმოსავლეთ დაძირვის ზონა-

ში ისინი გვხვდება მეოთხეული ასაკის ალუვიურ-

პროლუვიური გენეზისის ფხვიერი და პლასტიკუ-

რი ქანების მტკვარ-ალაზნის დაბლობის ფარგლებ-

ში, რომელიც მოიცავს ხაშური-ზემო ავჭალის, რუს-

თავი-მარნეულის, იორის ზეგნისა და ალაზნის 

დაბლობის ქვერაიონებს [1]. 

ზემოთ აღნიშნული საინჟინრო-გეოლოგიური 

ერთეულების ფარგლებში ლიოსისებური ქანების 

გავრცელების რამდენიმე მეტ-ნაკლებად მსხვილი 

უბანი შეიძლება გამოიყოს, მაგ: მდ. მტკვრის ქვემო 

დინება, სადაც ამ ქანების გავრცელება შედარებით 

უწყვეტია და სიმძლავრეც 15 მეტრს აჭარბებს [1]. 

ასევე შესაძლოა გამოვყოთ ივრის ზეგანი. აქ გა-

ვრცელებული ლიოსისებური ქანები დანაწევრებუ-

ლია და მცირე ლოკალურ უბნებს ქმნის. ისინი 

ელუვიურ-დელუვიური წარმოშობისაა და დიდი 

სიმძლავრეებით არ ხასიათდება h<5,0 მ.  
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რაც შეეხება მდ. მტკვრის შუა წელში არსებულ 

ლიოსისებური ქანების გავრცელების არეალს, უნდა 

აღინიშნოს მისი მარცხენა სანაპიროს ფერდობები, 

სადაც მათ ფიზიკურ-მექანიკურ მაჩვენებლებში 

ყველაზე მკაფიოდ იკვეთება ამ ქანებისათვის და-

მახასიათებელი თვისებები: დაბალი სიმკვრივე, ტე-

ნიანობის სიმცირე, მაღალი ფორიანობა და მტვრო-

ვანი ნაწილაკების სიჭარბე [2]. 

თბილისის ტერიტორიაზე ლიოსისმაგვარი თი-

ხნარები მნიშვნელოვანი გავრცელებით სარგებ-

ლობს და, ძირითადად, ძველ ტერასებთან და ალუ-

ვიურ-პროლუვიურ გამონატანებთანაა დაკავშირე-

ბული. მათგან შეიძლება გამოიყოს თბილისის 

ზღვის შემოგარენი და ქალაქის აღმოსავლეთი პე-

რიფერიები. ისინი მაკროფორიანი, დამარილიანე-

ბული და საშუალოზე მაღალი დაჯდომადი თვისე-

ბებით ხასიათდება [3]. 

ლიოსური ნალექების დაჯდომადი თვისებების 

შეფასებისთვის მსოფლიოს მასშტაბით შექმნილია 

არაერთი კრიტერიუმი. ქვემოთ განხილულია მათგან 

რამდენიმე ასეთი, რომელთა მიხედვითაც შეფასდა 

საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული ლი-

ოსისებური ქანების დაჯდომადი თვისებები. კრი-

ტერიუმები, ძირითადად, ეფუძნება ქანის ფიზიკურ 

თვისებებს და მათ ურთიერთდამოკიდებულებას. 

პირველი განსახილველი კრიტერიუმი ეკუთვ-

ნის კლევანჟერს, რომლის მიხედვითაც თუ მშრალი 

გრუნტის ხვედრითი წონა 1.28 გ/სმ3-ზე ნაკლებია, 

ქანი დაჯდომადია, თუ ეს მაჩვენებელი 1.28 გ/სმ3-

დან 1.44 გ/სმ3-მდე იცვლება, ქანი სუსტად დაჯდო-

მადია (ან შეიძლება არ იყოს დაჯდომადი), ხოლო 

თუ 1.44 გ/სმ3-ზე მეტია, ქანი ითვლება არადაჯდო-

მადად. პრიკლონსკის მიხედვით, ქანი დაჯდომა-

დია თუ პლასტიკურობის ზღვარი ნაკლებია ბუნებ-

რივ ტენიანობაზე [4]. 

ბუნებრივ და დენად მდგომარეობაში ქანის ფო-

რიანობის კოეფიციენტებსა და მათ კორელაციაზე 

გააკეთა აქცენტი დენისოვმა. მან წარმოადგინა ორი 

კრიტერიუმი – პირველის მიხედვით ქანი დაჯდო-

მადია, თუ მისი ბუნებრივი ფორიანობის კოეფი-

ციენტის ფარდობა ამავე მაჩვენებელთან დენად 

მდგომარეობაში ნაკლებია 0.75-ზე; მეორე კრიტე-

რიუმის მიხედვით, თუ ფორიანობის კოეფიციენ-

ტის ფარდობა ფორიანობის კოეფიციენტთან დენად 

მდგომარეობაში მეტია 1-ზე, ქანი მიდრეკილია 

დაჯდომისაკენ [4]. 

უფრო მეტად კომპლექსურია ფედას კრიტერიუ-

მი, რომელიც მოიცავს ბუნებრივი ტენიანობის, ტე-

ნიანობის ხარისხის, პლასტიკურობის ზღვრისა და 

პლასტიკურობის რიცხვის მონაცემების ურთიერთ-

დამოკიდებულებას [4]. 

საინტერესო კრიტერიუმი იქნა შემოთავაზებუ-

ლი სტეფანოვისა და კრემაკოვას მიერ, რომელიც ემ-

ყარება მხოლოდ ორ ფიზიკურ მახასიათებელს: ფო-

რიანობასა და ბუნებრივ ტენიანობას. აღსანიშნავია 

ისიც, რომ გამოსათვლელ ფორმულაში δ= (n-40) (30-

Wბუნ), შემოდის K კოეფიციენტი, რომელიც ლიოსი-

სებური თიხნარებისთვის 0.08-ის ტოლია, ხოლო 

თუ K-ს მნიშვნელობა მეტია 2%-ზე, ქანი ითვლება 

დაჯდომადად [4]. 

გიბსისა და ბარას მიერ წარმოდგენილი კრიტე-

რიუმი ეფუძნება ქანის ჩონჩხის სიმკვირივესა და 

დენადობის ზღვრის მონაცემების კორელაციას, 

რომლის საფუძველზეც იგება გრაფიკი, სადაც ემ-

პირიული მრუდის ერთ მხარეს მოხვედრილი ქანი 

ითვლება დაჯდომადად, ხოლო მეორე მხარეს გან-

ლაგებული – არადაჯდომადად [4]. 
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აღნიშვნის ღირსია ასევე ადრეული წლებიდანვე 

საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი სნ და წ 

2.02.01-83 კრიტერიუმი, რომლის მიხედვითაც დაჯ-

დომადს მიეკუთვნება G<0,8 გატენიანების ხარისხის 

მქონე გრუნტი, როდესაც მისი მახასიათებელი 

Lss=(eL-e)/(1+e) ნაკლებია 0,1 და პლასტიკურობის 

რიცხვი შეესაბამება 1<Ip<10; ასევე, როდესაც მახა-

სიათებელი Lss=(eL-e)/(1+e) ნაკლებია 0,17 და პლასტი-

კურობის რიცხვი შეესაბამება 10<Ip<14 და, როდესაც 

მახასიათებელი Lss=(eL-e)/(1+e) ნაკლებია 0,24 და 

პლასტიკურობის რიცხვი შეესაბამება 14<Ip<24 [5]. 
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Abstract. Loose rocks on the territory of Georgia are spread only in the area of Eastern Georgia and include the 

Adjara-Trialeti fold system and the eastern districts of the Georgian Belt. 



დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია – Earth and Planetary Sciences 

 

_____________________________________ 
ISSN 1512-0996  სტუ-ის შრომები – Works of GTU  
www.shromebi.gtu.ge 83  №3 (525), 2022 

Numerous criteria have been developed worldwide to evaluate the settling properties of loose rocks and we have 

reviewed some of them. The settling properties of loess rocks spread on the territory of Georgia were evaluated 

according to these criteria. For our conditions, the criterion adopted according to SN and 2.02.01-83, and based on 

many years of experience of complete geotechnical studies conducted on soil samples was considered the most 

favorable. 

The results of engineering-geological research of loose rocks spread on the territory of Georgia are presented in 

the article. Within this framework they are mainly of eluvial, eluvial-deluvial, alluvial and alluvial-proluvial genesis. 

Their distribution is not continuous and does not form the whole morphological structure, they are presented as 

fragments, in the form of precincts. Their capacity is not large and ranges from 1.0 m to 4-5 m, rarely exceeding to 

15.0 m. 

 Resume:  
 

Keywords: evaluation criteria; landing properties; loose rocks. 
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გავლენა საინჟინრო-გეოლოგიურ და ჰიდროგეო-

ლოგიურ პირობებზე.  

 

საკვანძო სიტყვები: ატმოსფერული ნალექები; 

დედოფლისწყარო; კლიმატის ცვლილება; ჰიდრო-

გეოლოგია.

 

შესავალი 

კლიმატის ცვლილების შესაფასებლად აუცილე-

ბელია იმის პროგნოზირება, თუ როგორ შეიცვლება 

მომავალში ანთროპოგენური საქმიანობით გამოწ-

ვეული სათბურის გაზების ემისია ატმოსფეროში. 

კლიმატის ცვლილების სამთავრობათშორისო საბ-

ჭომ (IPCC) დაამუშავა ემისიის არაერთი სცენარი, 

რომლებიც დაფუძნებულია მსოფლიოს სოცია-

ლურ-ეკონომიკური განვითარების სცენარებზე (A1, 

A2, B1, B2) [1], სადაც მოცემულია დეტალური 

მათემატიკური აღწერა იმ მნიშვნელოვანი ფი-

ზიკური მოვლენების და ატმოსფეროში, ოკეანესა 

და ხმელეთის ზედაპირზე მიმდინარე პროცესები-

სა, როგორიცაა ქარები და ოკეანური დინებები, 

ღრუბლები, ნალექები, ნიადაგები. გარკვეული საი-

მედოობით ამ მოდელების გამოყენება შესაძლებე-

ლია ადამიანის საქმიანობაზე კლიმატური სისტე-

მის რეაქციის შესაფასებლად. მაგრამ, გლობალური 

ცირკულაციური მოდელები არასაიმედოა ლოკა-

ლურ დონეზე მიმდინარე პროცესების აღსაწერად 

და, ამიტომ, საჭიროა მოდელების რეგიონალიზა-

ცია ლოკალურ დონემდე.  

რეგიონული კლიმატური მოდელის (PRECIS) სა-

თვლელი არე მოცავს 25x25კმ ზომის 110X96 უჯრას, 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სხვადასხვა 

სცენარისა და გლობალური ცირკულაციური მოდე-

ლის გამოყენებით [2]. PRECIS-ი გაშვებულ იქნა სამხ-

რეთ კავკასიის რამდენიმე ქვეყანაში. საქართველოს 

ფარგლებში შეფასდა ორჯერ: პირველი – საბაზისო 

პერიოდის (1961-1990) შეფასება ევროპის ამინდის 

საშუალოვადიანი პროგნოზების ცენტრის დაკვირვე-

ბის მონაცემების და ამავე ცენტრის გლობალური მო-

დელის მიერ გამოთვლილი პარამეტრების შეჯერების 

შედეგად მიღებული არქივის (ERA40) მონაცემთა ბა-

ზის გამოყენებით და მეორე – 2020-2050 წლების სცე-

ნარის აგება ECHAM4 გლობალური მოდელის და B2 

სცენარის გამოყენებით. შერჩეული დედოფლისწყა-

როს რეგიონისათვის, შეფასდა ძირითადი კლიმა-

ტური პარამეტრების მომავალი ცვლილებები და ამ 

ცვლილების გავლენა ჰიდროგეოლოგიურ და საინ-

ჟინრო-გეოლოგიურ პროცესებზე. 

კონკრეტული ლოკალური ადგილისთვის საუ-

კეთესო მოდელის შესარჩევად ჩატარდა ტესტირება 
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დაკვირვებათა რეალურ მასივებზე და კონკრეტუ-

ლი ადგილისთვის საუკეთესო მეთოდის შერჩევა. 

ამ შემთხვევაში შეირჩა დაკალიბრების საუკეთესო 

მეთოდი: ფარდობითობის, სხვაობითი და კორელა-

ციური მეთოდებიდან. თითოეულ შერჩევას წინ 

უძღვოდა სამი ეტაპი. პირველ ეტაპზე საბაზისო პე-

რიოდის (1961-1990 წწ.) თითოეული თვისათვის გა-

მოითვლება 30-წლიანი დაკვირვებების საშუალო 

მნიშვნელობა და საშუალო სტანდარტული გადახ-

რა, ასევე HadAM3P და ECHAM4 მოდელებით გა-

მოთვლილი შედეგებისთვის [3]. მეორე ეტაპზე, 

საბაზისო პერიოდისათვის გამოთვლილი საშუალო 

და საშუალო კვადრატული გადახრები დარდება 

დაკვირვებების მონაცემებით გამოთვლილ იმავე 

პარამეტრებს. ამ პარამეტრებზე დაყრდნობით მო-

დელის მიერ სიმულირებულ მონაცემებსა და რეა-

ლურ დაკვირვებებს შორის დგინდება ურთიერთ-

კავშირი, რომელიც შემდეგ მომავლის კლიმატის 

სცენარის დასაკორექტირებლად იქნება გამოყენე-

ბული. მესამე ეტაპზე ერთ-ერთი მეთოდით (ფარ-

დობითი, კორელაციური, სხვაობითი) ხელოვნუ-

რად აგებული მასივი კვლავ დარდება საბაზისო პე-

რიოდის რეალურ დაკვირვებებს და გამოითვლება 

საშუალო მნიშვნელობა, სტანდარტული და მაქსი-

მალური ცდომილება. ამ კრიტერიუმებზე დაყრდ-

ნობით შერჩეული იქნება დაკალიბრების ის მეთო-

დი, რომელსაც მინიმალური ცდომილება ექნება [4]. 

   

ძირითადი ნაწილი 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერი-

ტორიაზე, რომელიც საქართველოს უკიდურეს აღ-

მოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს, გაანგარიშებულ 

იქნა კლიმატის ცვლილება. მუნიციპალიტეტის 

ფართობია 2532 კმ2. მდებარეობს მდ. ალაზნისა და 

მდ. იორის კალაპოტებს შორის ამაღლებულ ზეგან-

ზე, რომლის ყველაზე დაბალი ნიშნული (90 მ) მინ-

გეჩაურის წყალსაცავია, მდ. იორის შესართავის მახ-

ლობლად, ხოლო მაღალი ნიშნული – მთა ნიკორცი-

ხე (1001 მ) [5]. მუნიციპალიტეტის რელიეფის აბსო-

ლუტური ნიშნული საშუალოდ 400–650 მეტრია.  

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტს დასავ-

ლეთით და ჩრდილო-დასავლეთით სიღნაღის მუ-

ნიციპალიტეტი ესაზღვრება, ხოლო სამხრეთით, 

აღმოსავლეთით და ჩრდილო-აღმოსავლეთით – სა-

ქართველო-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვარი. 

მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთი ნაწილი გომბო-

რის ქედის მონაკვეთს უჭირავს, ხოლო ჩრდილო-

აღმოსავლეთი – ალაზნის ვაკის უკიდურეს სამხ-

რეთ-აღმოსავლეთ მონაკვეთს.  

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მოკლებულია 

მუდმივ მდინარეებს ცხელი და მშრალი კლიმატის 

გამო. ჰიდროლოგიური ქსელი მეჩხერია, ძირითა-

დად მშრალი ხევებით არის წარმოდგენილი და 

გავრცელებულია მხოლოდ პატარა, მოკლე პერიო-

დული ხასიათის მდინარეები, რომლებიც იორამდე 

და ალაზნამდე ვერ აღწევენ. ტერიტორიაზე შემდე-
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გი მდინარეებია: ველიჯვარი, ლეკისწყალი, უზუნ-

დარასხევი, ქუშისხევი, ღორისწყლისხევი, ყუმუ-

რისხევი, პანტიშარისხევი და სხვა მცირე მდინა-

რეები, რომლებიც ძირითადად იკვებებიან წვიმის 

წყლით, ზოგჯერ მიწისქვეშა წყლებითაც. მდ. იორი 

და ალაზანი ტრანზიტული მდინარეებია [6].  

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერი-

ტორიაზე მდებარეობს რამდენიმე ტბა, რომელთაგან 

აღსანიშნავია ჯაფარიძის (ქოჩების) ტბა და პატარა 

ტბა. ქოჩების ტბის აბსოლუტური ნიშნული 775 მეტ-

რია, ტბის აუზის ფართობია 1,3 კმ². ქოჩების ტბის 

ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარეობს პატარა ტბა, 

რომლის ნაპირები ძალზე შეჭრილ-შემოჭრილია. 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კლიმა-

ტური დახასიათება მოხდა დედოფლისწყაროს მე-

ტეოსადგურის მონაცემებით.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, 1951-1960 წწ. 

პერიოდის მონაცემებით, საშუალო წლიური ტემპე-

რატურა 10.10C-ია, ტემპერატურის აბსოლუტური 

მაქსიმუმი – (+350C), ხოლო აბსოლუტური მუნიმუმი 

– (-260C). კონტინენტური კლიმატის გამო ტემპე-

რატურის წლიური ამპლიტუდა უდიდესია მთელ 

საქართველოში და დაახლოებით 250C-ს უდრის. ნა-

ლექების წლიური რაოდენობა მუნიციპალიტეტში 

300–648 მმ საზღვრებში მერყეობს. ნალექების წლიუ-

რი ჯამი 648 მმ-ია, ნალექების მაქსიმალური რაოდე-

ნობა მოდის მაისში და 109 მმ-ს შეადგენს. წლის 

განმავლობაში გაბატონებულია ჩრდილო-დასავლე-

თის და დასავლეთის ქარები (57%). წლის თბილ პე-

რიოდში რამდენადმე ხშირდება სამხრეთის მიმარ-

თულების ქარები. გაბატონებული ქარების საშუალო 

სიჩქარე 5–8 მ/წმ-ია, ხოლო დანარჩენი მიმართუ-

ლების ქარებისა არის 1.5–2.5 მ/წმ. ძლიერი ქარები 

იცის თებერვლიდან აპრილამდე.  

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერი-

ტორია შედის მშრალ სუბტროპიკულ (სტეპების) 

კლიმატურ ზონაში ზომიერად ცივი ზამთრით და 

ცხელი ზაფხულით და ტენის საკმაოდ ძლიერი დე-

ფიციტით (განსაკუთრებით წლის ცივ პერიოდში 

და ზაფხულის ორ უკანასკნელ თვეში – ივლისსა და 

აგვისტოში) [7].  

 

მიმდინარე ცვლილებების შეფასების მეთოდო-

ლოგია. დაკვირვებათა მასივის და მოდელით 1960-

1990 საბაზისო პერიოდისათვის სიმულირებული 

მასივების ერთმანეთთან შესადარებლად გამოყენე-

ბულია ფარდობითი, კორელაციური და სხვაობითი 

მეთოდები. სამივე მეთოდით შედარებული და და-

კალიბრებული იყო ტემპერატურის საშუალო, სა-

შუალო მაქსიმალური და მინიმალური ტემპერატუ-

რისა და ნელექების ჯამის ყოველთვიური მნიშვნე-

ლობები [3, 4]. ზემოაღნიშნული სამივე მეთოდის 

არსი შემდეგია:  

ფარდობითი მეთოდი: გამოითვლება ფარდობა 

მოდელის მიერ გამოთვლილ ყოველი თვის 30-

წლიან საშუალო მნიშვნელობასა და დაკვირვებების 

შესაბამის სიდიდეს შორის. მოდელის მიერ საბაზი-

სო პერიოდისათვის სიმულირებული მნიშვნელო-

ბის (ყოველი წლის, ყოველი თვის მნიშვნელობა 30-

წლიანი პერიოდისათვის) გამოთვლილ ფარდობა-

ზე გამრავლებით აიგო კლიმატური პარამეტრების 

(ტემპერატურის საშუალო, ტემპერატურის მაქსიმა-

ლური და მინიმალური და ატმოსფერული ნალექე-

ბის ჯამი) 30-წლიანი მასივი, ისევ საბაზისო პერიო-

დისათვის, თითოეული პარამეტრის, ყოველი წლი-
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სა და ყოველი თვისათვის. ხელოვნურად შექმნილი 

მასივი დარდება რეალურ დაკვირვებათა მასივს მო-

ცემული კრიტერიუმების გამოყენებით. 

კორელაციური მეთოდი: დგინდება კორელაცი-

ური კავშირი მოდელის მიერ გამოთვლილ ყოველი 

წლის ყოველი თვის მნიშვნელობებსა (საშუალო ან 

ჯამი) და დაკვირვებების შესაბამის სიდიდეს შო-

რის. მოდელის მიერ საბაზისო პერიოდისათვის სი-

მულირებული მნიშვნელობების (ყოველი წლის, 

ყოველი თვის მნიშვნელობა) რეგრესიის წრფივ გან-

ტოლებაში ჩასმით აიგება კლიმატური პარამეტრე-

ბის (ტემპერატურის საშუალო, საშუალო მაქსიმა-

ლური და მინიმალური და ნალექების ჯამი) 30-

წლიანი მასივი, ისევ საბაზისო პერიოდისათვის, 

თითოეული პარამეტრის, ყოველი წლისა და ყო-

ველი თვისათვის. ხელოვნურად შექმნილი მასივი 

დარდება რეალურ დაკვირვებათა მასივს ზემოთ 

მოცემული კრიტერიუმების გამოყენებით. 

სხვაობითი მეთოდი: გამოითვლება სხვაობა 

მოდელის მიერ სიმულირებულ ყოველი თვის 30-

წლიან საშუალო მნიშვნელობასა და დაკვირვებების 

შესაბამის სიდიდეს შორის. მოდელის მიერ საბა-

ზისო პერიოდისათვის სიმულირებულ მნიშვნე-

ლობაზე (ყოველი წლის, ყოველი თვის მნიშვნელო-

ბა 30-წლიანი პერიოდისათვის) გამოთვლილი სხვა-

ობის დამატებით აიგო კლიმატური პარამეტრების 

(ტემპერატურის საშუალო, საშუალო მაქსიმალური 

და მინიმალური და ნალექების ჯამი) 30-წლიანი მა-

სივი, ისევ საბაზისო პერიოდისათვის, თითოეული 

პარამეტრის, ყოველი წლისა და ყოველი თვისათ-

ვის. ხელოვნურად შექმნილი მასივი დარდება რეა-

ლურ დაკვირვებათა მასივს ზემოთ მოცემული კრი-

ტერიუმების გამოყენებით. 

კლიმატური პარამეტრების ცვლილებების გამო-

სავლენად დედოფლისწყაროს მეტეოსადგურის მო-

ნაცემების მიხედვით შეფასდა შემდეგი პარამეტ-

რების სეზონური და წლიური მნიშვნელობები:  

 საშუალო ტემპერატურა; 

 ტემპერატურის საშუალო მინიმუმი და მაქსი-

მუმი (ყოველდღიური მაქსიმუმებისა და მინი-

მუმების სეზონური და წლიური საშუალო); 

 ტემპერატურის აბსოლუტური მინიმუმი და 

მაქსიმუმი (ამორჩეულია ერთი რიცხვი 25-

წლიან პერიოდში წლიური მაქსიმუმებიდან); 

 ნალექების ჯამი;  

 ნალექების დღეღამური მაქსიმუმი (ინტენსი-

ვობა); 

 ქარის საშუალო და მაქსიმალური სიჩქარეები. 

აღნიშნული პარამეტრებისათვის (გარდა ქარისა) 

შეფასდა ექსტრემალური კლიმატური ინდექსები 

და თითოეული პარამეტრისათვის 1956-2005 წლებ-

ში ცვლილების ტრენდების გამოვლენა.  

მიღებული შედეგების საიმედოობის გაზრდის 

მიზნით დამატებით გამოთვლილ იქნა კლიმატის 

ექსტრემალური ინდექსები, რომელთა საშუალები-

თაც დგინდება ჰაერის ყოველდღიური მაქსიმალუ-

რი და მინიმალური ტემპერატურისა და ატმოსფე-

რული ნალექების ექსტრემალური მნიშვნელობების 

სიდიდის, სიხშირისა და ინტენსივობის ცვლილე-

ბის კანონზომიერებები. ამ ინდექსების აღწერა და 

მათი მნიშვნელობები მოცემულია ქვემოთ [2;3;4]. 

- FD0 – ყინვიან დღეთა რიცხვი წელიწადში: 

იმ დღეთა რიცხვი წელიწადში, როცა დღის 

მინიმუმი TNij<0°C;  
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- U25 – ზაფხულის დღეები: იმ დღეთა 

რიცხვი წელიწადში, როცა დღის მაქსიმუმი 

TXij>25°C;  

- ID0 – ყინვიან დღეთა რიცხვი: იმ დღეთა 

რიცხვი წელიწადში, როცა დღის მაქსიმუმი 

TXij<0°C; 

- TR20 – ტროპიკული ღამეები: იმ დღეთა 

რიცხვი წელიწადში, როცა დღის მინიმუმი 

TNij>20°C; 

- GSL – სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლი-

ვობა Tj>5°C ;Tj<5°C ; 

- WSDI – წელიწადში იმ დღეთა რიცხვი, რო-

ცა მინიმუმ 6 დღის განმავლობაში თანმიმ-

დევრობით Txij>Txin90 (სითბური ტალღის 

მსგავსი); 

- CSDI – წელიწადში იმ დღეთა რიცხვი, როცა 

მინიმუმ 6 დღის განმავლობაში თანმიმ-

დევრობით Tnij<Tnin10;  

- DTR – დღიური ტემპერატურის დიაპაზო-

ნია. თუ Txij დღის მაქსიმალური და Tnij 

დღის მინიმალური ტემპერატურაა i დღესა 

და j პერიოდში, მაშინ DTRj= 1

( )
I

ij ij
i

Tx Tn

I



; 

- RX1day – ნალექის რაოდენობის 1 დღიანი 

მაქსიმუმი, RX1i=max(RRij); 

- RX5day – ნალექის რაოდენობის 5 დღიანი 

მაქსიმუმი RX5i=max(RRij); 

- SDII – მარტივი დღიური ინტენსივობის ინ-

დექსი, ნალექების წლიური ჯამის შეფარ-

დება ნალექებიან დღეთა რიცხვთან წელი-

წადში. SDIIi = 1

W

wj
w

RR

W



; 

- R10 – თავსხმა ნალექების რიცხვი წელი-

წადში, RRij 10 მმ; 

- R20 – თქეში ნალექების რიცხვი წელიწად-

ში, RRij 20 მმ; 

- R50 – იმ დღეთა რიცხვი წელიწადში, როცა 

RRij 50 მმ; 

- CDD – მშრალ დღეთა რივხვი: იმ დღეთა 

მაქსიმალური რაოდენობა, როცა თანმიმ-

დევრობით დღიური ნალექების რაოდენო-

ბა RRij<1მმ; 

- CWD – ნალექიან დღეთა რიცხვი: იმ დღეთა 

მაქსიმალური რაოდენობა, როცა თანმიმ-

დევრობით დღიური ნალექების რაოდენო-

ბა RRij1მმ. 

 

მიღებული შედეგების ანალიზი. 1–5 სურ-ებზე 

წარმოდგენილია ორი 25-წლიანი პერიოდის განმავ-

ლობაში დაკვირვების მონაცემთა სხვადასხვა კლი-

მატური პარამეტრის გასაშუალოებული მნიშვნე-

ლობები.  
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სურ. 1.  25-წლიანი საშუალო ტემპერატურის წლიური და  

სეზონური მნიშვნელობები (დედოფლისწყარო, 0C) 

 

საშუალო ტემპერატურა. პირველი სურათიდან 

ჩანს, რომ საშუალო წლიური ტემპერატურა დედო-

ფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მომატებულია (+0.40C). დათბობა აღინიშნება ყველა 

სეზონზე, განსაკუთრებით ზაფხულში (+0.80C), რაც 

დასტურდება წრფივი ტრენდების კოეფიციენტები-

თაც. ყველაზე შესამჩნევი დათბობა, მთელი პერიო-

დის განმავლობაში, არის ზაფხული-შემოდგომის 

სეზონზე.  

ტემპერატურის აბსოლუტური მაქსიმუმი. ბო-

ლო 25-წლიან პერიოდში ყველა სეზონზე, ზამთრის 

გარდა, დაფიქსირდა აბსოლუტური მაქსიმუმების 

მატება (ყველაზე დიდი სხვაობით – ზაფხულში 

+30C). განხილული პერიოდის (1956–2005 წწ.) გან-

მავლობაში აღნიშნული პარამეტრი ხასიათდება აღ-

მავალი წრფივი ტრენდებით. ყველაზე მდგრადი 

ტრენდი ისევ ზაფხულისათვის გამოვლინდა.  

 

  

 

სურ. 2. 25-წლიანი პერიოდის ტემპერატურების აბსოლუტური მაქსიმუმისა და აბსოლუტური მინიმუმის წლიური და 

სეზონური მნიშვნელობები (დედოფლისწყარო, 0C)  
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ტემპერატურის აბსოლუტური მინიმუმი. აბსო-

ლუტური მინიმუმის მნიშვნელობა იკლებს, აგრი-

ლება მეორე 25-წლიან პერიოდში აღინიშნა მხო-

ლოდ გაზაფხულზე, ყველა დანარჩენ სეზონზე და 

წლიურად ეს პარამეტრი იზრდება. ამ პარამეტრის 

ცვლილება ყველაზე მდგრადი ზაფხულშია.  

 

 

 

სურ. 3. საშუალო მაქსიმალური და საშუალო მინიმალური ტემპერატურების წლიური და  

სეზონური მნიშვნელობები (25-წლიანი პერიოდებისათვის) (დედოფლისწყარო, 0C) 

 

 

 

 

 

სურ. 4. ნალექების ჯამი და დღე-ღამეში მოსული ნალექების მაქსიმალური რაოდენობა  

წლისა და სეზონების მიხედვით (დედოფლისწყარო, მმ) 
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დღე-ღამეში მოსული ატმოსფერული ნალექების 

მაქსიმალური მნიშვნელობა. მეორე 25-წლიან პე-

რიოდში აღინიშნა ამ პარამეტრის სეზონური მნი-

შვნელობების მატება წლის პირველ ნახევარში – 

გაზაფხულზე, საკმაოდ მნიშვნელოვნად (26 მმ, 38%). 

ნალექების დღეღამური მაქსიმუმების საშუალო 

წლიური მნიშვნელობების დადებითი ნაზარდებიც, 

ძირითადად, გაზაფხულზე ამ მახასიათებლის მატე-

ბითაა განპირობებული (+4.4 მმ-ით). წრფივი ტრენ-

დების შესაბამისად, სეზონების მიხედვით დღეღა-

მური მაქსიმალური ნალექების როგორც საშუალო, 

ისე მაქსიმალური რაოდენობა ყველაზე მნიშვნე-

ლოვნად ისევ გაზაფხულზე იზრდება. ზაფხულში 

აღინიშნება დღე-ღამეში მოსული ნალექების რაოდე-

ნობის, ისევე როგორც სეზონური ჯამების, შემცირე-

ბა, რასაც გაზრდილი ტემპერატურების და ქარების 

ფონზე სერიოზული გავლენა აქვს.  

ქარის საშუალო სიჩქარე შემცირებულია ყველა 

სეზონზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი კლება გამოვ-

ლენილია გაზაფხულსა და ზაფხულში (-0.6 მ/წმ), 

წლიური კლება შეადგენს 0.4 მ/წმ-ს. ტრენდებიც 

ყველგან დაღმავალი და მდგრადია.  

მაქსიმალური სიჩქარის ქარების სიძლიერე, 

სხვაობის მეთოდის მიხედვით, ყველა სეზონზე 

იზრდება. ამას ადასტურებს წრფივი ტრენდები 

წლის ყველა დროისათვის. ყველაზე საიმედო 

ზრდას კი წლის ცივი პერიოდის ტენდენციები ავ-

ლენს. ამასვე აჩვენებს, ორივე მეთოდით გამოვლე-

ნილი, ქარების საშუალო მაქსიმალური სიჩქარის 

ცვლილების ხასიათი. ორ პერიოდს შორის ქარის 

მაქსიმალური სიჩქარის საშუალო წლიური მატება 

+1.6 მ/წმ-ია, ზამთრის სეზონისთვის კი სხვაობა 

ორი პერიოდის საშუალო სიდიდეებს შორის +2.9 

მ/წმ-ს აღწევს.  

 

 

  

 

სურ. 5.  ქარის საშუალო და მაქსიმალური სიჩქარე წლისა და სეზონების მიხედვით (დედოფლისწყარო, მ/წმ) 
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ცხრილი 1 

კლიმატური პარამეტრების ცვლილების წრფივი ტრენდის დახრის კუთხეები 
(უარყოფითი სიდიდეები ცვლილების უარყოფით ხასიათს აღწერს) 
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ზამთარი 0.0085 0.0029 -0.0044 0.0029 0.0302 0.0874 0.0433 

გაზაფხული 0.0105 0.0174 0.0151 -0.0012 0.0190 0.8493 0.1084 

ზაფხული 0.0335 0.0536 0.0612 0.0212 0.0184 -0.4023 0.1235 

შემოდგომა 0.0331 0.0429 0.0587 0.0111 0.0021 0.4924 0.0058 

წელი 0.0188 0.0270 0.0608 0.0055 0.0135 1.2096 0.2218 

 

ზამთარი, ბოლო 25 წლის მონაცემებზე დაყრდ-

ნობით, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში წი-

ნა 25 წელთან შედარებით დამთბარია (ძირითადად, 

მაქსიმალური ტემპერატურების აწევის ხარჯზე). 

აღნიშნულის გამო გაზრდილია საშუალო დღეღა-

მური ამპლიტუდა (+0.20C). ტრენდები აღმავალია, 

მხოლოდ აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატუ-

რის ცვლილების ტენდენცია არის ოდნავ უარყოფი-

თი და ნაკლებად ნიშნადი. შესაბამისად, პირველ 

პერიოდთან შედარებით, ცივი დღეებისა (FD0) და 

ყინვიანი დღეების (ID0) რაოდენობა მცირდება 13 

და 18 დღით, შესაბამისად (5 და 3%-ით). ამ სეზონ-

ზე იზრდება დღე-ღამეში მოსული ნალექის მაქსი-

მალური რაოდენობა, ასევე, დღეთა რიცხვი 10 მმ-

ზე მეტი ნალექით, თუმცა მეორე პერიოდში მოსუ-

ლი ჯამური ნალექის რაოდენობა 2%-ით ნაკლებია. 

სავარაუდოდ, შემცირებულია მცრენალექიან დღე-

თა რიცხვი. უმნიშვნელოდ მცირდება ქარის საშუა-

ლო სიჩქარე, მაქსიმალური ქარების ტენდენცია კი 

დადებითია. ზამთარი ხდება უფრო თბილი, გახში-

რებულია ექსტრემალური ნალექები, ხოლო მცირე-

ნალექიანი დღეების ხდომილობა ნაკლებია და მა-

ტულობს მასიმალური ქარების სიჩქარე. 

გაზაფხულზე, მაქსიმალური ტემპერატურის 

აწევის (+0.30C) შედეგად, საშუალო ტემპერატურა 

სხვა სეზონებთან შედარებით უმნიშვნელოდაა მო-

მატებული (+0.10C). მაქსიმალური ტემპერატურის 

წრფივი ტრენდები ყველაზე საიმედოა სხვა მახასია-

თებლებთან შედარებით. საშუალო მინიმალური 

ტემპერატურა შემცირებულია (-0.30C). აღსანიშნა-

ვია, რომ ეს ერთადერთი ტემპერატურული მახასია-

თებელია, რომელიც შემცირებულია ორ პერიოდს 

შორის. შედეგად, გაზრდილია ტემპერატურის 

დღეღამური ამპლიტუდა (+0.50C-ით). ბოლო 25-

წლიან პერიოდში ადგილი ჰქონდა მინიმალური 

ტემპერატურის აბსოლუტური მნიშვნელობის მა-

ტებას, გაზაფხულზე თბილი ღამეებია: ორ განხი-

ლულ პერიოდს შორის 5-ში შემთხვევით შემცი-

რებულია ისეთი ღამეების რაოდენობა, როდესაც 

Tmin<0 (FD0), ხოლო ყინვიან დღეთა რიცხვი, როდე-
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საც Tmax<0 (ID0), პირიქით, 16 დღით არის მომატე-

ბული, თუმცა ამ უკანასკნელის ტენდენცია არცთუ 

საიმედოა. ამავე დროს, შედარებით საიმედო მატე-

ბას აჩვენებს ცხელი დღეების ინდექსი (SU25) (18 

დღით). ნალექების სეზონური ჯამი მეორე პერიოდ-

ში სწორედ გაზაფხულზეა ყველაზე მეტად მომატე-

ბული (+14%). დღე-ღამეში მოსული ნალექის უდი-

დესი რაოდენობა +26 მმ-ით მეტია ამ სეზონზე. მთე-

ლი პერიოდის განმავლობაში წრფივი ტრენდები ნა-

ლექის ყველა მახასიათებლისთვის მატებას აჩვე-

ნებს. შესამჩნევად იმატებს დღეთა რიცხვი 10 და 20 

მმ-ზე მეტი ნალექით ანუ გაზაფხული ხდება უფრო 

თბილი და ნოტიო. წაყინვების საშიშროება იკლებს, 

თუმცა უმნიშვნელოდ, რასაც ადასტურებს FD0 ინ-

დექსის კლება. სავეგეტაციო პერიოდის (<5 0C; >5 0C) 

ხანგრძლივობა მცირდება საშუალოდ 3 დღით, თუ-

მცა ტრენდი არ ადასტურებს ამას.  

ზაფხულის ტემპერატურა სხვა სეზონებთან შე-

დარებით ყველაზე მეტადაა მომატებული. ექსტრე-

მუმებიც (აბსოლუტური მაქსიმუმი და მინიმუმი) 

დამთბარია. ზაფხულში ცხელი დღეების რაოდენო-

ბა (ინდექსი SU25) 227-ით, ხოლო ტროპიკული ღა-

მეების (Tmin>200C TR20,) 29 დღით არის გაზრდი-

ლი. აღსანიშნავია, რომ მთელი პერიოდისათვის გა-

მოვლენილი წრფივი ტრენდები ყველაზე მდგრადი 

და აღმავალია სწორედ ამ სეზონისათვის. მთელი 

განხილული პერიოდის განმავლობაში ნალექების 

საზონური ჯამი იკლებს (4%-ით), ისევე როგორც 

დღეღამური მაქსიმუმები. ნალექების შემცირებას 

აჩვენებს ექსტრემალური ინდექსებიც. იზრდება 

მხოლოდ თავსხმა ნალექიანი დღეების (50 მმ-ზე 

მეტი ნალექით) რაოდენობა 3 დღით ორ პერიოდს 

შორის. ქარის სიჩქარე შემცირებულია სხვა სეზო-

ნებზე მეტად (-0.6 მ/წმ), მაქსიმალური ქარების 

ცვლილებაში კი მდგრადი ტენდენცია არ არის გა-

მოვლენილი. ამრიგად, ზაფხულისთვის, მომატე-

ბული ტემპერატურისა და ნალექების შემცირების 

ფონზე, რისკია გვალვების გახშირება. 

შემოდგომა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტე-

ტის ტერიტორიაზე მაქსიმალური ტემპერატურე-

ბის მომატების ხარჯზე არის დამთბარი. თუმცა 

ზაფხულთან შედარებით დათბობა ნაკლებია 

(0.70C). დამთბარია ექსტრემუმები. აბსოლუტური 

მაქსიმუმი გაზრდილია 10C-ით. მეორე პერიოდში 

124 დღით მომატებულია ცხელი დღეების (SU25) 

რაოდენობა, 2-ჯერ აღინიშნა ტროპიკული ღამე-

ებიც, რაც პირველ პერიოდში არ დაფიქსირებულა. 

ყინვიანი დღეები, როდესაც დღის მაქსიმუმი უარ-

ყოფითია (ID0), შემცირებულია 3 დღით, ხოლო 

ყინვიანი ღამეები (FD0) ასევე 3 შემთხვევით არის 

მომატებული. შედეგად, საშუალო მინიმალური 

ტემპერატურა უცვლელია, რის გამოც შემოდგომის 

გაყინვების საშიშროება კვლავ არსებობს. ტემპერა-

ტურის დღეღამური რყევადობა ყველაზე მეტად 

შემოდგომაზე იზრდება (0.90C-ით). ასეთი ცვლი-

ლებები დასტურდება წრფივი ტრენდითაც. ნალე-

ქების სეზონური ჯამები, ზაფხულისგან განსხვავე-

ბით, მატულობს (+11%). ნალექებთან დაკავშირე-

ბული ექსტრემალური კლიმატური ინდექსები 

(R10mm, R20mm, R50mm და სხვ.) ადასტურებს ერთ 

დღეში მოსული ნალექების რაოდენობის ოდნავ 

ზრდას. შემოდგომა დედოფლისწყაროს მუნიციპა-

ლიტეტში ხდება უფრო თბილი და ნოტიო. ქარის 

საშუალო სიჩქარე შემცირებულია (-0.4 მ/წმ), ქარე-

ბის ინტენსივობა კი – გაზრდილი.  
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ცხრილი 2 

ექსტრემალური კლიმატური ინდექსების ცვლილება  

(ტრენდი აგებულია დაკვირვების მთელი პერიოდისათვის),  

სხვაობა აღებულია ორ 25-წლიან პერიოდს შორის 

ექსტრემალური 
ინდექსი 

ტრენდის 
კოეფიციენტი 

ცვლილება  ექსტრემალური 
ინდექსი 

ტრენდის 
კოეფიციენტი 

ცვლილება  

tr20 (დღ. რ.)* 0.034 0.2 rx1day (მმ) 0.368 5.7 
su25 (დღ. რ.) 0.595*** 14.1 rx5day (მმ) -0.08 7.0 
id0 (დღ. რ.) -0.049 0 sdii (მმ/დღე) 0.022 0.5 
fd0 (დღ. რ.) -0.053 0 R10mm (დღ. რ.) 0.065 1.4 
gsl (პ.ხ)** 0.073 -3.3 R20mm (დღ. რ.) 0.029 0.9 
wsdi (პ.ხ) 0.368 9.8 R50mm (დღ. რ.) 0.012 0.3 
csdi (პ.ხ) -0.08 -0.5 cdd (პ.ხ) 0.041 0.04 
dtr ( 0C) 0.022 0.6 cwd (პ.ხ) 0.013 0.4 

 * დღ. რ. – დღეთა რიცხვი 
 ** პ.ხ – პერიოდის ხანგრძლივობა
 

კლიმატის მოსალოდნელი ცვლილება 2020–2050 

წწ. აღნიშნული პერიოდისათვის კლიმატის ცვლი-

ლებების სცენარი შეფასდა რეგიონალური PRECIS 

მოდელით, რომელშიც გამოყენებულ იქნა ECHAM4 

გლობალური მოდელი და მსოფლიოს სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების ორი (A2, B2) სცენარი. 

მოდელის დაკალიბრება მოხდა დედოფლისწყაროს 

მეტეოსადგურის რეალური დაკვირვების მონაცემე-

ბით. მე-6 სურ-ზე მოცემულია საშუალო ტემპერა-

ტურებისა და ნალექების ჯამების 30-წლიანი დაკ-

ვირვების საშუალო მნიშვნელობები თითოეული 

თვისათვის და იმავე პარამეტრების მნიშვნელობები 

გამოთვლილი ECHAM4 და HADCM3 მოდელებით.  

 
 

 

სურ. 6. საშუალო ტემპერატურებისა და ნალექების ჯამების 30-წლიანი დაკვირვების საშუალო მნიშვნელობები 

(დედოფლისწყარო, 0C, მმ) 
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დედოფლისწყაროს მეტეოსადგურის დაკვირვე-

ბებისა და მოდელების მიერ გამოთვლილი თვის 

საშუალო ტემპერატურების შედარებისას ირკვევა, 

რომ მოდელები ყოველ თვეში გაცილებით მაღალ 

ტემპერატურს აჩვენებს. HADCM მოდელით დათვ-

ლილი ზაფხულის თვეების საშუალო ტემპერა-

ტურები უფრო მეტად ამახინჯებს რეალურ დაკ-

ვირვებებს. ნალექების სიმულირება არ ემთხვევა 

განხილული ორი მოდელის მონაცემებს. კერძოდ, 

1,2,9,10,11,12 თვეებისათვის რეალური დაკვირვე-

ბების მნიშვნელობები უფრო მაღალია, მაგრამ ასევე 

უფრო მაღალია თბილი თვეებისათვის (3,4,5,6,7,8) 

მოდელებით დათვლილი მნიშვნელობები. ამასთან 

ერთად, ECHAM მოდელი III-IX თვეებისათვის უფ-

რო ახლოსაა დაკვირვებულ მონაცემებთან. ორივე 

სიმულაციის დაკალიბრების შედეგები მოცემულია 

მე-7 და მე-8 სურ-ებზე. 

 

  

სურ. 7. ნალექების თვის ჯამების 30-წლიანი საშუალო მნიშვნელობები სამი სხვადასხვა  

მეთოდით დაკალიბრების შემდეგ (დედოფლისწყარო, მმ,) 

 

 

  

სურ. 8. საშუალო თვიური ტემპერატურის 30-წლიანი საშუალო მნიშვნელობები სამი სხვადასხვა  

მეთოდით დაკალიბრების შემდეგ (დედოფლისწყარო, 0C) 
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მოდელის შედეგების კალიბრაციის საუკეთესო 

მეთოდის შესარჩევად გამოყენებულ იქნა შემდეგი 

კრიტერიუმები: საშუალო მნიშვნელობა, საშუალო 

ცდომილება და მაქსიმალური ცდომილება. ამ კრი-

ტერიუმების ანალიზის მიხედვით, გამოტანილია 

დასკვნა, რომ ტემპერატურისათვის ორივე მოდე-

ლით (ECHAM4, HaDCM3) დაკალიბრების ყველაზე 

კარგი საშუალება სხვაობის მეთოდია, კორელაციუ-

რი კავშირი მოდელის ორივე პროგნოზსა და დაკ-

ვირვებას შორის საკმაოდ მაღალია (≈0.9). ამ მეთო-

დით დაკალიბრებული მოდელის მნიშვნელობები 

ECHAM4 კარგ თანხვედრაშია დაკვირვებულ მონა-

ცემებთან. ნალექებისათვის ფარდობის მეთოდის 

საშუალებით მოხდა კალიბრება, რადგან მომავალ-

ში ზოგიერთი თვისათვის მოდელით პროგნიზირე-

ბული ნალექების ჯამი იმდენად მცირეა, რომ სხვა-

ობის მეთოდის გამოყენება შეუძლებელი ხდება. 

ამდენად, მომავლის სცენარის აგებისას გამოყენე-

ბული იქნება სხვაობითი მეთოდი ტემპერატური-

სათვის და ფარდობითი ნალექებისათვის. 

ექსტრემალური მოვლენები. ნალექების ინდექ-

სები გვიჩვენებს, რომ უხვნალექიან დღეთა რიცხვი, 

როცა ნალექების დღეღამური ჯამი მეტია 10, 20 და 

50 მმ-ზე, ასევე თანმიმდევრულად ნალექიანი პერი-

ოდის ხანგრძლივობა გაზრდილია. ექსტრემალური 

ინდექსის (SDII) მატება აჩვენებს, რომ იზრდება ინ-

ტენსივობა ანუ ნალექების წლიური ჯამის შეფარ-

დება ნალექიან დღეთა რიცხვთან წლის განმავლო-

ბაში, რაც განპირობებულია ნალექების წლიური 

რაოდენობის ზრდით. ეს რეგიონი კლიმატურად არ 

არის უხვნალექიანი, დღის განმავლობაში 50 მმ-ზე 

მეტი ნალექი ბოლო 50-წლიან პერიოდში 23-ჯერაა 

დაკვირვებული [8, 9]. აქედან 9-ჯერ პირველ და 14-

ჯერ მეორე 25-წლიან პერიოდში, ხოლო 90მმ-ზე 

მეტი ნალექი თითო-თითოჯერ ორივე პერიოდში. 

ამ რაიონში მეწყრებისა და ღვარცოფების საშიშროე-

ბა არ არსებობს. ექსტრემალურმა ნალექებმა შესაძ-

ლოა გამოიწვიოს ნიაღვრების გაჩენა. აქვე აღვნიშ-

ნავთ, რომ ნალექთა წლიური ჯამის 200 მმ და მე-

ტით გადამეტების შემთხვევები, პირველ პერიოდ-

ში მხოლოდ ერთხელ დაფიქსირდა, ხოლო მეორეში 

ასეთი იყო 2 შემთხვევა (ცხრილი 3).  

გვალვა ისევე, როგორც სხვა რეგიონებისათვის 

შეფასდა ნალექების სტანდარტიზებული ინდექ-

სით (SPI). ცხრილში მოყვანილია მკაცრი და ექსტ-

რემალური გვალვების განმეორებადობათა რიცხ-

ვის ცვლილება ორ პერიოდს შორის. 

  ცხრილი 3  

ექსტრემალური ნალექების რაოდენობის ცვლილება 

 

 დღეღამურად მოსული 

ნალექების 

ჯამი > 50 მმ-ზე 

დღეღამურად მოსული 

ნალექების  

ჯამი > 90 მმ-ზე 

ნალექების წლიური ჯამის 200 და 

მეტი მმ-ით გადაჭარბების 

შემთხვევები 

შემთხვევათა რიცხვის 

ცვლილება 
+5 0 +1 
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ცხრილი 4   

სხვადასხვა პერიოდის მკაცრი გვალვების საშუალო რაოდენობა  

პერიოდების მიხედვით

მკაცრი გვალვა (SPI>-1.5) 1-თვიანი 3-თვიანი 6-თვიანი 9-თვიანი 12-თვიანი 

1956-1980 17 23 23 27 30 

1981-2005 20 18 17 10 11 

სხვაობა 3 -5 -6 -17 -19 

 

ცხრილი 5  

სხვადასხვა პერიოდის ექსტრემალური გვალვების საშუალო რაოდენობა 

პერიოდების მიხედვით 

ექსტრემალური გვალვა 

(SPI>-2.0) 
1-თვიანი 3-თვიანი 6-თვიანი 9-თვიანი 12-თვიანი 

1956-1980 7 8 12 15 15 

1981-2005 13 8 8 4 1 

სხვაობა 6 0 -4 -11 -14 

 

ცხრილებიდან ჩანს, რომ როგორც მკაცრი, ისე 

ექსტრემალური გვალვების ცდომილების ალბათო-

ბა შემცირებულია ყველა დროითი მასშტაბით, რაც 

განპირობებული უნდა იყოს ამ რაიონში ნალე-

ქიანობის მომატების ტენდენციით. გახშირებულია 

მხოლოდ 1-თვიანი გვალვები, რაც ძირითადად, 

ზაფხულის სეზონის ხარჯზე უნდა ხდებოდეს. 

ღვარცოფი და მეწყერსაშიში პროცესები: ნალექე-

ბის ინდექსები გვიჩვენებს, რომ ნალექის დღეღამუ-

რი მაქსიმალური რაოდენობა (rx1day), ისევე რო-

გორც 5 დღის განმავლობაში მოსული ნალექის მაქ-

სიმალური რაოდენობა (rx5day) გაიზრდება. შემ-

ცირდება წელიწადში იმ დღეთა რიცხვი, როცა ნა-

ლექების დღიური ჯამი მეტია 10, 20 და 25 მმ-ზე. 

გაიზრდება როგორც უწყვეტად ნალექიანი პერიო-

დები (CWD), ასევე უწყვეტად მშრალი პერიოდის 

ხანგრძლივობა (CDD). ექსტრემალური ინდექსის 

(SDII) შემცირება აჩვენებს, რომ მცირდება ნალექე-

ბის წლიური ჯამის შეფარდება ნალექიან დღეთა 

რიცხვთან წლის განმავლობაში, რაც განპირობებუ-

ლი უნდა იყოს, ძირითადად, ნალექიან დღეთა 

წლიური რიცხვის ზრდით, ე.ი. საშუალოდ ერთ 

დღეზე მოსული ნალექების რაოდენობა შემცირე-

ბულია. მომავალი 2020-2050 წწ. პერიოდისთვის 

ღვარცოფსაშიში დღეების რაოდენობა, 50 მმ-ზე 

მეტი ნალექით თითქმის იმდენივეა, რაც იყო დაკ-

ვირვების მეორე პერიოდში [10, 11].  
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ცხრილი 7   

ღვარცოფისა და მეწყრისათვის საშიში ნალექების რაოდენობის 

ცვლილება 2020–2050 წწ პერიოდში 

ღვარცოფ- და 
მეწყერსაშიში პროცესები 

დღეღამურად მოსული 
ნალექების  

ჯამი > 50 მმ-ზე 

დღეღამურად მოსული 
ნალექების  

ჯამი > 90 მმ-ზე 

ნალექების წლიური ჯამის 
200 მმ და მეტის 

შემთხვევები 
შემთხვევათა რიცხვის 

ცვლილება სცენარსა და 
დაკვირვების პირველ 

პერიოდს შორის 

+6 -1 -1 

 

მე-7 ცხრილი აჩვენებს, რომ ღვარცოფის რისკი 

დედოფლისწყაროს რაიონში იზრდება, ხოლო მეწ-

ყერსაშიში პროცესები ამ რაიონში არ არსებობს.  

გვალვა შეფასდა ნალექების სტანდარტიზებუ-

ლი ინდექსით (SPI). მე-8 ცხრილში მოყვანილია 

მკაცრი და ექსტრემალური გვალვების განმეორება-

დობათა რიცხვი განხილული სამივე პერიოდის 

განმავლობაში. 

 

              ცხრილი 8    

ხვადასხვა ხანგრძლივობის „მკაცრი გვალვების“ განმეორებადობის  

ჯამური რაოდენობა განხილულ პერიოდში 

მკაცრი გვალვა  
(SPI>-1.5) 

1-თვიანი 3-თვიანი 6-თვიანი 9-თვიანი 12-თვიანი 

1957-1981 17 23 23 27 30 

1982-2006 20 18 17 10 11 

2020-2050 23 28 30 28 27 

 

 

ცხრილი 9  

სხვადასხვა ხანგრძლივობის „ექსტრემალური გვალვების“ განმეორებადობის  

ჯამური რაოდენობა განხილულ პერიოდში 

ექსტრემალური გვალვა 
(SPI>-2.0) 

1-თვიანი 3-თვიანი 6-თვიანი 9-თვიანი 12-თვიანი 

1956-1980 7 8 12 15 15 
1981-2005 13 8 8 4 1 
2020-2050 7 10 8 9 8 

 

ცხრილების თანახმად, 1-, 3- და 6-თვიანი მკაცრი 

გვალვების რიცხვი იზრდება, უფრო ხანგრძლივი 

მკაცრი გვალვებისა და თითქმის ყველა ხანგრძლი-

ვობის ექსტრემალური გვალვების რიცხვი იკლებს. 
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დასკვნა 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერი-

ტორიაზე 2020 – 2050 წლების პერიოდში კლიმატის 

ცვლილების პროგნოზის შედეგად, ძირითადი დას-

კვნა ისაა, რომ შენარჩუნდება დათბობის ტენდენ-

ცია, რაც +30C-ს შეადგენს საშუალო წლიური ტემპე-

რატურის ამჟამად არსებულ სიდიდესთან შედარე-

ბით. როგორ აისახება ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი 

განსახილველი ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლო-

გიურ და ჰიდროგეოლოგიურ პირობებზე?  

საინჟინრო-გეოლოგიური პროცესებიდან კლი-

მატის ცვალებადობის მიმართ, როგორც ცნობილია, 

განსაკუთრებით სენსიტიურია ღვარცოფები, წყალ-

მოვარდნები და მეწყრები. დედოფლისწყაროს მუ-

ნიციპალიტეტის ტერიტორია, რომელიც საქართვე-

ლოს უკიდურეს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილს მო-

იცავს, მშრალი კონტინენტური კლიმატით ხასიათ-

დება, აორთქლების წლიური ნორმის მკვეთრი აღ-

მატებით ნალექების საშუალო წლიურ რაოდენო-

ბაზე. ტერიტორიის დანაწევრებული რელიეფის 

უბნები ფაქტობრივად მხოლოდ მშრალი ხევებით 

არის დასერილი, რომელთა კალაპოტში ნაკადი 

ძალზე იშვიათად ჩნდება, ისიც ხანმოკლე, ძლიერი 

წვიმის შემთხვევაში, რაც აგრეთვე ძალზე იშვიათი 

მოვლენაა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე [12, 13]. მიუხედავად იმისა, რომ 

გეოლოგიურად განსახილველი ტერიტორია ახალ-

გაზრდა (პლიოცენი - მეოთხეული) ფხვიერი წარ-

მონაქმნებით არის აგებული (კონგლომერატები, 

თიხები, თიხნარები), რაც თავისთავად ღვარცოფის 

ჩასახვის და განვითარების ერთ-ერთი წინაპირობაა, 

მშრალი კონტინენტური კლიმატი და ატმოსფერუ-

ლი ნალექების უმნიშვნელო რაოდენობა ღვარცო-

ფების წარმოქმნის რისკს გამორიცხავს როგორც ამ-

ჟამად, ისე მომავალში, მით უმეტეს, რომ სცენარის 

მიხედვით, ნავარაუდები საშუალო წლიური ტემპე-

რატურის +30C-ით მატება, კიდევ უფრო აძლიერებს 

მშრალი კონტინენტური კლიმატის თვისებებს.  

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ჩვენ 

მიერ ჩატარებული მრავალჯერადი საველე კვლევ-

ის საფუძველზე, აგრეთვე საფონდო და ლიტერა-

ტურული მასალების პერიოდულად დამუშავების 

შედეგად, უნდა აღვნიშნოთ, რომ განსახილველ ტე-

რიტორიაზე მეწყრული მოვლენები პრაქტიკულად 

არ ხდება. ისეთ უბნებზე, სადაც დელუვიონის სიმძ-

ლავრე 10 მეტრს აღემატება, რაც ხშირად ფერდობზე 

მეწყრის წარმოქმნის მიზეზად გვევლინება, რელიე-

ფი რბილია და ფერდობის უმნიშვნელო დახრილო-

ბა ( 08  ) მის დინამიკურობას გამორიცხავს. მაშა-

სადამე, მეწყრების და ღვარცოფების საშიშროების 

რისკი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტე-

რიტორიაზე არც ამჟამად არსებობს და არც მომა-

ვალში არის სავარაუდო, როგორც უნდა განვითარ-

დეს კლიმატის ცვალებადობა.  

მოცემულ შემთხვევაში განსაკუთრებით სენსი-

ტიურად კლიმატის ელემენტების ცვალებადობი-

სადმი დედოფლისწყაროს რაიონის ჰიდროგეოლო-

გიური პირობები აღიქმება. როგორც კლასიკურ მა-

გალითს, მოკლედ განვიხილავთ მუნიციპალიტე-

ტის ერთ-ერთი ყველაზე ფართო და მნიშვნელოვა-

ნი რეგიონის დიდი შირაქის ველის ჰიდროგეოლო-

გიურ პირობებს. გეოლოგიურად შირაქის ველი ჩა-

კეტილი, დამრეცი და ფართო მულდისმაგვარი სინ-

კლინური სტრუქტურაა, რომელიც ე.წ. „წითელ-

წყაროს“ წყების (აღჩაგილ-აფშერონი) კონგლომერა-
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ტებით არის აგებული [13, 14]. ჩრდილოეთით ში-

რაქის ველი მკაფიოდ არის გამიჯნული ალაზნის 

დაბლობიდან 400 მ სიმაღლის ძლიერ ეროზირე-

ბული, ტექტონიკური საფეხურით, რომელიც ზემო 

ქედის ანტიკლინური სტრუქტურით არის ფორმი-

რებული. საფეხურის მთისძირებში საკმაოდ უხვ-

დებიტიანი (>10 ლ/წმ) დაღმავალი წყაროები გა-

მოდის – რუსის წყალი, ჩინარი, ქავთარაძის წყარო 

და სხვ. ეს წყაროები დედოფლისწყაროს წყებაში 

არსებული წნევიანი ჰორიზონტების (შირაქის არ-

ტეზიული აუზი) ბუნებრივ განტვირთვას წარმო-
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Abstract. It is likely that the climate of the 21st century will be quite different from the climate of the 20th 
century due to the impact of human agricultural activities. Society's sensitivity to climate change is determined by 
the frequency and severity of extreme events, as climate events can cause serious material damage and casualties. To 
assess the potential threat posed by climate change and manage the risks, it is necessary to create reliable models that 
will be able to construct climate change scenarios with high accuracy. It is especially important to anticipate the 
expected frequency and intensity of changes in extreme events in the process of climate change, such as heavy 
rainfall, associated floods and high temperatures. This prediction is essential for future planning of water resources, 
agriculture, irrigation and drainage, road, construction design, and other sectors such as tourism and etc., where 
weather and climate are the defining factors. 

Climate change scenario has been defined in the territory of Dedoplistskaro municipality as a result of the forecast 
of climate variability in the period of 2020-2050. It was concluded that the warming trend will be maintained, which 
in numerical expression equals +30C, compared to the current average annual temperature. The nature of the changes 
in the main climatic parameters and the impact of these changes on the engineering-geological and hydrogeological 
conditions for the selected regions of Dedoplistskaro were assessed. Resume:  
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მიღწეულ საექსპლუატაციო მაჩვენებლებთან [1].  

  

 ძირითადი ნაწილი 
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გზით“, რომელიც განხორციელდა გაეროს სამრეწ-

ველო განვითარების ორგანიზაციის (UNIDO), სა-

ქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარე-

ბის და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროების პარტნიორობით. გამოცდილების 

გაზიარების მიზნით, კითხვარი გაეგზავნა პროექტ-

ში მონაწილე კომპანიების ადგილობრივი ენერგოე-

ფექტურობის ექსპერტ-კონსულტანტებს, კითხვარი 

ინტერნეტით დარიგდა 2022 წლის 18 მარტს. პასუხი 

მიღებულ იქნა 5 კომპანიიდან, რაც საერთო რაოდე-

ნობაში პასუხების გამცემთა 83,3%-ს შეადგენს. ფარ-

დობითი საზომის თვალსაზრისით გამოკითხულ-

თა საერთო რაოდენობაში პასუხების გამცემთა ეს 

წილი მაღალია [2]. ვინაიდან რაოდენობრივი ინ-

ფორმაციის მისაღებად გამოყენებული მეთოდო-

ლოგია ადგილობრივი ენერგომენეჯმენტის სისტე-

მის კონსულტანტების პერსონალურ აღქმებს ეფუძ-

ნება, ის დაცული არ არის სუბიექტური ფაქტორე-

ბის ზემოქმედებისგან. 

კითხვარი შედგენილია ლაიკერტის სკალის გა-

მოყენებით. კითხვარში შედის ერთიდან ხუთამდე 

შეფასების მნიშვნელობები და ღია ტიპის პასუხები 
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[3]. ლაიკერტის სკალა ითვალისწინებს ხუთ ალ-

ტერნატივას თანხმობის შემდეგი ხუთი ხარისხით:  

(1) უმნიშვნელო;  

(2) ოდნავ მნიშვნელოვანი; 

(3) მნიშვნელოვანი;  

(4) ძალიან მნიშვნელოვანი;  

(5) სრულად მნიშვნელოვანი. 

 არსებობს მრავალი მეთოდი, რომელთა საშუა-

ლებითაც შესაძლებელია ლაიკერტის სკალის მიხე-

დვით შედგენილი კითხვარის რესპონდენტთა პასუ-

ხებიდან მიღებული მონაცემები დამუშავდეს და 

გარდაიქმნას პროცენტულ გამოსახულებაში [4]. ჩვენ 

ვირჩევთ მალკოლმ მურრეის (დურჰემის უნივერსი-

ტეტის პროფესორი, დიდი ბრიტანეთი) მიერ რეკო-

მენდებულ მეთოდს. მიღებული პასუხები დამუშა-

ვებულია თითოეული კითხვის მიხედვით. დათვ-

ლილია და გამოთვლილია საშუალო არითმეტიკუ-

ლი, რომელიც წარმოადგენს ჯამური პასუხის შეფარ-

დებას რესპონდენტთა რაოდენობასთან. მაგალი-

თად, ერთ-ერთ კითხვას: ენერგომენეჯმენტის სის-

ტემის (EnMS) დანერგვისთვის ორგანიზაციული 

სარგებლის კონტექსტში ენერგოდაზოგვას აქვს 

1,2,3,4, ან 5 ქულა. მიღებული პასუხების ანალიზის 

შემდეგ შედგა შესაბამისი ცხრილი 1.  

  

ცხრილი 1  

რესპონდენტთა პასუხები და ჯამური შედეგი 

  პასუხი ქულა  შედეგი (პასუხი×ქულა) 

1 უმნიშვნელო 0 1 0 
2 ოდნავ მნიშვნელოვანი 1 2 2 
3 მნიშვნელოვანი 2 3 6 
4 ძალიან მნიშვნელოვანი 2 4 8 
5 სრულად მნიშვნელოვანი 0 5 0 
  რესპონდ. რაოდენობა: n=5  ჯამური პასუხი: ∑16 

 

 

საშუალო არითმეტიკული= ჯამური პასუხი
რესპონდენტთა რაოდენობა

 

=  = 3,2. 

 შემდეგ ეტაპზე მიღებული შედეგების პროცენ-

ტულ გამოსახულებაში გადასაყვანად გამოითვლე-

ბა ქულების შესაძლო მაქსიმალური მნიშვნელობა: 
 

ქულების მაქსიმუმი = რესპონდენტთა რაოდენობა ∗

მაქსიმალური ქულა = 5*5=25. 

მიღებული შედეგებით შედგება განტოლება, სა-

დაც შეიძლება მიღებული ქულის პროცენტებით გა-

მოსახვა: 

ჯამური პასუხი
 მაქსიმალური ქულა

 *  =  *  = 64% . 

 ე.ი. ორგანიზაციული სარგებლის კონტექსტში 

ფაქტორს ,,ენერგოდაზოგვა“ აქვს 64%-იანი მნიშვ-

ნელობა [5]. ასევე დამუშავდა პასუხები კითხვარში 

შემავალ სხვა დანარჩენ კითხვებთან დაკავშირე-

ბით. გაზომილი ცვლადები იმ მოტივების თვალსა-

ზრისით, რომლებიც კომპანიებს სსო 50001-ის სერ-

ტიფიკაციისკენ უბიძგებს, გამოყენებული იყო ექს-

პლორატორული ფაქტორული ანალიზის საფუძვ-

ლად მოტივების, სირთულეეებისა და სარგებლის 
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ლატენტური კონსტრუქტების დასადგენად [6]. ეს 

ანალიზები იძლევა რამდენიმე ფაქტორს, რომლე-

ბითაც იხსნება თავდაპირველი დაკვირვებადი 

ცვლადები, რითაც შესაძლებელია ინტერპრეტაცია 

იმ ფაქტის გამო, რომ წინა ცვლადები მცირე რაო-

დენობის ცვლადებში იკრიბება [7]. შედეგად დად-

გინდა სამი ლატენტური კონსტრუქტი ანუ ფაქტო-

რი. ლატენტური კონსტრუქტები დაიყო: F1 „ორგა-

ნიზაციულ,“ F2 „საექსპლუატაციო“ და F3 „სოცია-

ლურ“ ფაქტორებად, ხოლო ,,განმარტებითი“ (Exp-

lanatory) ფაქტორები ჩამოყალიბდა თითოეული 

საკვლევი ობიექტის (მოტივი, სირთულე და სარგე-

ბელი) მიხედვით. ჩატარდა სამი დამოუკიდებელი 

ექსპლორატორული ფაქტორული ანალიზი (EFA) 

შემდეგის დასადგენად: რომელია საწარმოებისთ-

ვის სსო 50001 მიღების მოტივაციის ფაქტორები, 

სსო 50001 მიღების სირთულეები და სსო 50001 მი-

ღების სარგებელი [8].  

 ფაქტორები, რომლებიც საწარმოს სერტიფიკა-

ციისკენ უბიძგებს და დაკავშირებულია მოტივა-

ციათან არის: კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, 

ლეგიტიმაცია, კორპორაციული იმიჯის გაუმჯობე-

სება და წახალისება სახელმწიფოს მიერ [9]. კონკუ-

რენტული უპირატესობა – ISO 50001 სტანდარტის 

დანერგვა აუმჯობესებს ორგანიზაციების უნარს, 

მართონ ენერგეტიკული რისკები შესაძლო ზემოქ-

მედებასთან დაკავშირებით ეფექტური გზით. ლე-

გიტიმაცია არის რაიმე ქმედების ან ფაქტის სამართ-

ლიანობისა და კანონიერების აღიარება და სერტი-

ფიცირება. კორპორაციული იმიჯის გაუმჯობესება 

– ენერგიის მართვის სისტემების გამოყენება გამოი-

წვევს ენერგიის მოხმარების შემცირებას და, შესა-

ბამისად, უფრო ეკოლოგიურად კეთილსაიმედო 

პროცესებს [10]. წახალისება სახელმწიფოს მიერ - 

მიზანშეწონილია ცნობიერების ამაღლება, კერძოდ 

სახელმწიფოს ან არასამთავრობო ორგანიზაციების 

მიერ გარკვეული ინფორმაციის გავრცელება [11]. 

სამრეწველო სექტორის საწარმოებისთვის ემს-ის 

დანერგვის სარგებლიანობის შესახებ (სურ.1). 

 

 

 

 

სურ. 1. საწარმოებისთვის სსო 50001 მიღების მოტივაციის ფაქტორები 
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 სირთულეებთან დაკავშირებით დადგინდა შემ-

დეგი ცვლადები: უწყვეტი გამზომი ინსტრუმენტე-

ბის აუცილებლობა, მონაცემთა კომპლექსურობა, 

ხელმძღვანელობის უარყოფითი დამოკიდებულე-

ბა, სარგებლიანობის გაურკვევლობა [12]. უწყვეტი 

გამზომი ინსტრუმენტების აუცილებლობა – სხვა-

დასხვა პარამეტრის მონიტორინგი, წერტილოვანი 

ან უწყვეტი გაზომვებით, აუცილებელი წარმოების 

პროცესის თვალყურის დევნებისთვის და ნებისმიე-

რი საჭირო ჩარევის აუცილებლობის შესახებ ინ-

ფორმირებისთვის. მონაცემთა კომპლექსურობა – 

მონაცემთა ბაზა, რომელიც არის უზარმაზარი მო-

ცულობის, რომელიც დროთა განმავლობაში ექსპო-

ნენციალურად იზრდება. ხელმძღვანელობის უარ-

ყოფითი დამოკიდებულება – ზოგიერთი სამრეწ-

ველო საწარმოს ხელმძღვანელობა ეწინააღმდეგება 

სიახლის შემოტანას, ნეგატიური დამოკიდებულება 

თან ახლავს ცნობიერების ნაკლებობას [13]. სარგებ-

ლიანობის გაურკვევლობა – ზოგიერთი საწარმოს 

ხელმძღვანელობა ვერ აცნობიერებს ემს-ის დანერგ-

ვის შედეგად სავარაუდოდ მისაღებ სარგებელს და 

ეწინააღმდეგება ემს-ის დანერგვას (სურ. 2). 

 

 
სურ. 2. სსო 50001 სტანდარტის დანერგვის სირთულესთან დაკავშირებული ფაქტორები 

 

 სარგებელის თვალსაზრისით გამოყენებულია 

შემდეგი ცვლადები ენერგოდაზოგვა, ფინანსური 

სარგებელი, საწარმოო პროცესის ოპტიმიზაცია და 

ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის ამაღლება [14]. 

ენერგიის დაზოგვა – ნაკლები ენერგიის გამოყენება 

იმავე სამუშაოს შესასრულებლად და ამ პროცესში 

ენერგიის მოხმარებისა და გარემოს დაბინძურების 

შემცირება. ფინანსური სარგებელი – ISO 50001 სა-

შუალებას აძლევს ბიზნესს შეამციროს ენერგორე-

სურსების დანახარჯები, რომლებიც სულ უფრო 

მნიშვნელოვან დანახარჯად იქცა, განსაკუთრებით 

სამრეწველო ორგანიზაციებისათვის [15]. საწარმოო 

პროცესის ოპტიმიზაცია – როდესაც საწარმოო პრო-

ცესები ოპტიმიზებულია, შესაძლებელი ნარჩენების 

ადვილად იდენტიფიცირება, რაც შესაძლებელს 

გახდის შეცდომებს, ცუდად გამოყენებულ რესურ-
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სებს და ა.შ., ეს, თავის მხრივ, ხელს უწყობს ამ 

პრობლემების მოგვარებას და ხარჯების შემცირებას 

[16]. ეკოლოგიური ფაქტორების გაუმჯობესება – 

საწარმოების მხრიდან ენერგიის ყაირათიანი გამო-

ყენება და გაზრდილი ენერგოეფექტურობა შეამცი-

რებს სათბურის გაზების (GHG) და სხვა დამაბინძუ-

რებლების ემისიას და გარემოზე უარყოფით ზემო-

ქმედებას გარკვეულწილად შეამცირებს (სურ. 3).  

 

 

სურ. 3. ემს-ის დანერგვის შედეგად მიღებულ სარგებელთან დაკავშირებული ფაქტორები 

 

მეორე ეტაპზე ჩატარდა ექსპლორატორული ბი-

ლიკის ანალიზი, რაც სტრუქტურული განტოლებე-

ბით მოდელირების (SEM) მეშვეობით ტარდება, გა-

მოყენებულ იქნა სსო 50001 სტანდარტის მიღებასთან 

დაკავშირებულ მოტივაციას, სირთულეებსა და 

სარგებელს შორის არსებული კავშირ-ურთიერთო-

ბების გასაანალიზებლად. შემავალი ინფორმაციის 

შეყვანა სტატისტიკურ პროგრამა EQS-ში განხორცი-

ელდა [17]. EQS არის სტატისტიკური პროგრამული 

პაკეტი, რომელიც ნაწილდება Multivariate Software-

ის მიერ სტრუქტურული განტოლების მოდელების 

წარმოებისა და ანალიზისთვის (ცხრილი 2.).  

 

ცხრილი 2 

მოტივაციის ფაქტორების ექსპლორატორული ანალიზი 

მე-2 დონე ორგანიზაციული 
მოტივაცია F1 

საექსპლუატაციო 
მოტივაცია F2 

სოციალური 
მოტივაცია F3 

 

ხვედრითი წონა 0.43 0.25 0.33 
მე-3 დონე  კომბინირებ. 

ხვედრ. წონა 
კონკურენტუნარ. F4 0.14 0.22 0.20 0.178 

ლეგიტიმაცია F5 0.36 0.33 0.33 0.341 
კორპორაც.იმიჯი F6 0.26 0.27 0.30 0.276 
სახელმ.წახალის. F7 0.24 0.18 0.18 0.205 
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მოტივაციის ფაქტორების მიღებული შედეგების საფუძველზე შედგა გრაფიკები (სურ. 4 და სურ. 5). 

 

სურ. 4. მოტივაციის ფაქტორების მიღებული შედეგები 

 

 

სურ. 5. მოტივაციის ფაქტორების მიღებული შედეგები პროცენტულად 

 

ცხრილი 3 

სირთულეების ფაქტორების ექსპლორატორული ანალიზი 

მე-2 დონე ორგანიზაციული 

სირთულე F1 

საექსპლუატაციო 

სირთულე F2 

სოციალური 

სირთულე F3 

 

ხვედრითი წონა 0.23 0.61 0.16 

მე-3 დონე  კომბინირებ. 

ხვედრ. წონა 

გამზ. ინსტრუმ. F4 0.46 0.46 0.14 0.409 

მონაცემ.კომპლ. F5 0.30 0.28 0.19 0.272 

ხელმძ.უარყოფ. F6 0.11 0.12 0.35 0.155 

სარგებ. გაურკვ. F7 0.13 0.14 0.32 0.165 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

კონკურენტუნარ. ლეგიტიმაცია      კორპორაც.იმიჯი სახელმ.წახალის. 

მოტივაციის ფაქტორები

18%

34%28%

20% კონკურენტუნარ. 

ლეგიტიმაცია      

კორპორაც.იმიჯი

სახელმ.წახალის. 
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სირთულესთან დაკავშირებული ფაქტორების მიღებული შედეგების საფუძველზე შედგა გრაფიკები 

(სურ. 6 და სურ. 7). 

 

 
სურ. 6. სირთულესთან დაკავშირებული ფაქტორების მიღებული შედეგები 

 

 
სურ. 7. სირთულესთან დაკავშირებული ფაქტორები პროცენტულად 

 

ცხრილი 4 

სარგებლის ფაქტორების ექსპლორატორული ანალიზი 

მე-2 დონე ორგანიზაციული 

სარგებელი F1 

საექსპლუატაციო 

სარგებელი F2 

სოციალური 

სარგებელი F3 

 

ხვედრითი წონა 0.33 0.43 0.25 

მე-3 დონე  კომბინირებ. 

ხვედრ. წონა 

ენერგოდაზოგვა F4 0.28 0.24 0.10 0.220 

ფინანს.სარგებ. F5 0.36 0.17 0.29 0.260 

პროცესის ოპტიმ. F6 0.23 0.47 0.18 0.318 

ეკოლ.პასუხისმგ. F7 0.13 0.12 0.44 0.202 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

გამზ. ინსტრუმ. მონაცემ.კომპლ. ხელმძ.უარყოფ. სარგებ. გაურკვ. 

სირთულესთან დაკავშირებული ფაქტორები

41%

27%

16%

16%

სირთულესთან დაკავშირებული ფაქტორების პროცენტული 
განაწილება

გამზ. ინსტრუმ.

მონაცემ.კომპლ. 

ხელმძ.უარყოფ. 

სარგებ. გაურკვ. 
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სარგებელთან დაკავშირებული ფაქტორების მიღებული შედეგების საფუძველზე შედგა გრაფიკები 

(სურ. 8 და სურ. 9). 

 

 

სურ. 8. სარგებელთან დაკავშირებული ფაქტორების მიღებული შედეგები 

 

 
სურ. 9. სარგებელთან დაკავშირებული ფაქტორები პროცენტულად 

 

 

 

დასკვნა 

მიღებული შედეგების ანალიზი საშუალებას იძ-

ლევა გავაკეთოთ დაკვნა, რომ მოტივაციის ფაქტო-

რებს შორის დომინირებს ლეგიტიმაციის ფაქტორი 

ანუ ქმედების ან ფაქტის სამართლიანობისა და კა-

ნონიერების აღიარება და, შესაბამისად, ენერგომე-

ნეჯმენტის სისტემის სერტიფიცირება საშუალებას 

მისცემს სამრეწველო საწარმოებს, რათა გარე მხარე-

ებს (მაგ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს) აჩვენონ, რომ მათ დანერგეს ენერგიის 

მართვის სისტემა. სირთულეების ფაქტორებს შორის 

დომინანტია უწყვეტი გამზომი ინსტრუმენტების 

აუცილებლობა, პარამეტრების მონიტორინგი, წერ-

ტილოვანი ან უწყვეტი გაზომვებით, რომელიც არსე-

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

ენერგოდაზოგვა  ფინანს.სარგებელი პროცესის ოპტიმიზ. ეკოლოგ.პასუხისმგ. 

სარგებელთან დაკავშირებული ფაქტორები

22%

26%32%

20%

სარგებელთან დაკავშირებული ფაქტორების პროცენტული 
განაწილება

ენერგოდაზოგვა  

ფინანს.სარგებელი

პროცესის ოპტიმიზ.

ეკოლოგ.პასუხისმგ. 
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ბულ სამრეწველო საწარმოებში გარკვეული გამოწ-

ვევაა. სარგებლის ფაქტორებს შორის მოწინავე ადგი-

ლი უჭირავს საწარმოო პროცესის ოპტიმიზაციას, 

რადგან ენერგიის მართვის სისტემის სტანდარტის 

განხორციელება ორგანიზაციებს საშუალებას მის-

ცემს შექმნან პროცესები და სისტემები, რომლებიც 

აუცილებელია მათი ენერგომწარმოებლურობის გა-

საზრდელად. კვლევის შემდეგ ეტაპზე ენერგომე-

ნეჯმენტის სფეროში არსებული საერთაშორისო 

სტანდარტების მოთხოვნების გათვალისწინებით შე-

მუშავდა ენერგომენეჯმენტის სისტემის დანერგვის-

თვის აუცილებელი პროცედურები, რომელთა პრაქ-

ტიკული იმპლემენტაცია უზრუნველყოფს ენერგე-

ტიკული მაჩვენებლების გაუმჯობესებას და ენერგო-

დანაზოგების მიღწევას სამრეწველო ობიექტებსა ან 

საჯარო დაწესებულებებში. 
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Standardization, the introduction of which has become mandatory for industrial enterprises in accordance with the 
Law of Georgia on Energy Efficiency. The main purpose of this paper is to analyze the connections that exist between 
the motives for the introduction of the 50001 Energy Management System (EnMS) standard and the difficulties of 
its adoption and the benefits arising from its adoption. An exploratory path analysis was performed, which is 
conducted through structural equation modeling (SEM). The experience of the project participants already 
implemented in Georgia was used, a questionnaire was drawn up and sent to the local energy efficiency expert 
consultants of the participating enterprises. After processing the received answers, the input information was entered 
into the statistical program EQS. Based on the analysis of the obtained results, it is concluded that the research gives 
us a first idea of the relationship between the motivations, difficulties and benefits of the implementation of ISO 
50001, which is especially interesting for industrial managers, engineers, consultants, certified bodies and policy 
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რაობის სიჩქარის VS (კმ/სთ), ნაკადში სატრანს-

პორტო საშუალებებს შორის დროითი TS (სთ) და 

მანძილის LS (კმ) ინტერვალების სიდიდეების და-

მოკიდებულება მოძრაობის ინტენსიურობაზე NS  

(კმ/სთ). კვლევების შედეგები საშუალებას გვაძლევს 

რაციონალურად გადავწყვიტოთ კონკრეტული აქ-

ტუალური პრობლემები სატრანსპორტო ლოგისტი-

კის მიმართულებით. 

ზემოთ აღნიშნული  ფუნქციური დამოკიდებუ-

ლებების მისაღებად დაგვჭირდა სატრანსპორტო 

ნაკადების პარამეტრების მრავალჯერადი გაზომვა 

კონკრეტულ საგზაო-სატრანსპორტო პირობებში. ამ 

მიზნით შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სატრანს-

პორტო მაგნიტურ-ინდუქციური და ელექტრონუ-

ლი დეტექტორები. 

სატრანსპორტო ნაკადების კვლევებში ჩვენ გამო-

ვიყენეთ ფოტოელექტრული დეტექტორები ელექ-

ტრონული ელემენტებით [1]. სატრანსპორტო ნაკა-

დის პარამეტრების გაზომვა ხდება გზის გრძივი და 

განივი პროფილის სხვადასხვა, წინასწარ შერჩეულ 

განიკვეთში. გაზომვების რაოდენობის განსაზღვრა 

შედეგების საჭირო სიზუსტის და ადეკვატურობის 

უზრუნველსაყოფად ხდება ცნობილი საშუალო 

კვადრატული გადახრის მეთოდის გამოყენებით [2].  

 

საკვანძო სიტყვები: დაშორების ინტერვალი; 

დროითი ინტერვალი; ინტენსიურობა; მოძრაობის 

სიჩქარე; ნაკადის სიმჭიდროვე; საავტომობილო სა-

ტრანსპორტო საშუალება; საგზაო პირობები; სატ-

რანსპორტო ნაკადი.  

 

შესავალი 

დღეისათვის, ჯერ კიდევ, საქართველოს საავტო-

მობილო გზების დაახლოებით 70% შეადგენს I და II 

კატეგორიის გზებს, რომლებზეც ორგანიზებულია 

ძირითადად საავტომობილო სატრანსპორტო სა-

შუალებების (სსს) ორზოლიანი შემხვედრი მოძრაო-

ბა. ეს გზები განლაგებულია საქართველოს მთაგო-

რიან რელიეფურ პირობებში და ხასიათდება ხშირი 

აღმართ-დაღმართებითა და მოსახვევებით. გზის 

გრძივი და განივი პროფილის სირთულე და  პარა-

მეტრები მნიშვნელოვნად განაპირობებს მასზე სატ-

რანსპორტო ნაკადების მახასიათებლებს, მოძრაო-

ბის რეჟიმებს,  უსაფრთხოებას და ეკოლოგიურ 

მდგომარეობას. სატრანსპორტო ნაკადების კვლე-

ვებში გამოყენებულ იქნა ფოტოელექტრული დე-

ტექტორები ელექტრონული ელემენტებით [3]. სატ-

რანსპორტო ნაკადის პარამეტრების გაზომვა ხდება 

გზის გრძივი და განივი პროფილის სხვადასხვა, 

წინასწარ შერჩეულ განივკვეთში 

   

ძირითადი ნაწილი 

სატრანსპორტო ნაკადების ძირითად მახასიათე-

ბელ დამოკიდებულებებს წარმოადგენს ნაკადის 

მოძრაობის სიჩქარის VS (კმ/სთ), ნაკადში სატრანს-

პორტო საშუალებებს შორის დროითი TS (სთ ) და 

მანძილის LS (კმ) ინტერვალების სიდიდეების და-

მოკიდებულება მოძრაობის ინტენსიურობაზე  

NS  (კმ/სთ):  

  

VS = F (NS);  TS = F (NS);  LS = F (NS);  (1) 

 



საინჟინრო საქმე – Engineering 

 

_____________________________________ 
ISSN 1512-0996   სტუ-ის შრომები – Works of GTU  
www.shromebi.gtu.ge 119  №3 (525), 2022 

საქართველოს საგზაო–სატრანსპორტო პირობებ-

ში ჩვენი კვლევების შედეგად მიღებული დამოკიდე-

ბულებები  ნაკადის  ინტენსიურობასა  და სიჩქარეს 

შორის ვაკე, მთაგორიანი და გადასასვლელი რელიე-

ფის გზებისათვის ნაჩვენებია პირველ სურათზე.  
 

 

 

სურ. 1. 

 

აქ მოყვანილი გრაფიკებიდან ჩანს, ნაკადის სა-

შუალო სიჩქარის გაზრდით მოძრაობის ინტენსიუ-

რობა თავდაპირველად იზრდება,  ხოლო შემდგომ 

მცირდება. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ ნაკა-

დის მოძრაობის სიჩქარის  ზრდით ავტომობილებს 

შორის ინტერვალები თავდაპირველად იზრდება 

უმნიშვნელოდ და ამიტომ ნაკადის სიმჭიდროვე 

თითქმის არ იცვლება. აქედან გამომდინარე,  

NS = VS X qS, 

სადაც qS ნაკადის სიმკვრივეა ავტ/კმ. 

ამ განტოლების  თანახმად ინტენსიურობა მატუ-

ლობს.  ნაკადის სიჩქარის გაზრდით გარკვეულ მნი-

შვნელობაზე მეტად, ნაკადის სიმჭიდროვე ავტომო-

ბილებს შორის მანძილის ინტერვალების (დაშორე-

ბების) ზრდის გამო, საგრძნობლად კლებულობს. 

ამიტომ დიდი  სიჩქარეებით მოძრაობისას ნაკადის 

ინტენსიურობა მცირდება. მოძრაობის  ინტენსიუ-

რობა უფრო მეტად გავლენას ახდენს მსუბუქი ავ-

ტომობილების სიჩქარეებზე. 

 

 

სურ. 2. 

 

მე-2 სურ-ზე ნაჩვენებია სატრანსპორტო ნაკადის 

მოძრაობის საშუალო სიჩქარეების მნიშვნელობები 

ნაკადში სხვადასხვა პროცენტული რაოდენობის 

მსუბუქი ავტომობილების შემცველობისას ბორც-

ვიანი რელიეფის გზებზე. ამ გრაფიკებიდან ჩანს, 

რომ 400–500 ავტ/სთ ინტენსიურობამდე მისი 

მნიშვნელობის ზრდით ნაკადის სიჩქარე თითქმის 

წრფივად მცირდება.  ინტენსიურობის შემდგომი 

ზრდით, სიჩქარის შემცირების ტემპი ეცემა. 
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სურ. 3. 

 

მე-3 ა,ბ,გ სურ-ზე წარმოდგენილია ნაკადში ავ-

ტომობილებს შორის დროითი ინტერვალების ალ-

ბათობის განაწილების ჰისტოგრამა სხვადასხვა ინ-

ტენსიურობის დროს. ამ ჰისტოგრამების ანალიზი 

გვიჩვენებს, რომ დროითი ინტერვალები ნაკადში 

მსუბუქ ავტომობილებს შორის შეადგენს 2–3 წმ–ს, 

ხოლო სატვირთო ავტომობილებს შორის 4–6 წმ–ს. 

ინტენსივობის დაბალი მნიშვნელობებისას (N S <200 

ავტ/სთ), ავტომობილებს შორის ინტერვალი 8–10 

წმ–ზე მეტია. ამ შემთხვევაში ნაკადში ავტომობი-

ლებს შორის დაშორება უფრო მეტია მათ დინამი-

კურ გაბარიტებზე, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ისი-

ნი მოძრაობენ თავისუფლად. ინტენსიურობის გა-

ზრდასთან ერთად ავტომობილებს შორის ინტერვა-

ლები და მათი მოძრაობის სიჩქარეები მცირდება. 

ამასთან ერთად დაკვირვებები გვიჩვენებს, რომ ინ-

ტერვალების სიხშირე, რომელთა სიდიდე მეტია 7–

10 წმ–ზე ნაკადის ინტენსიურობის ზრდასთან ერ-

თად იზრდება (სურ. 4).  

 

 
სურ. 4. 

 

ეს მოვლენა აიხსნება იმით, რომ ნაკადში მოძ-

რავი ავტომობილების სიქარეთა შორის სხვაობის 

გამო, წარმოიქმნება ავტომობილების ცალკეული 

ჯგუფები, რომლებიც გამოყოფილია წინ და უკან 

მოძრავი ავტომობილებისაგან, ე,წ. წყვეტილი ნაკა-

დი. სატრანსპორტო ნაკადში ასეთი ჯგუფების შექმ-

ნის ძირითადი მიზეზებია:  ავტომობილების განსხ-

ვავებული სიჩქარითი თვისებები; გზის გრძივი და 

განივი პროფილის სირთულე; მძღოლის მიერ ავ-

ტომობილის მართვის განსხვავებული მანერები [4]. 



საინჟინრო საქმე – Engineering 

 

_____________________________________ 
ISSN 1512-0996   სტუ-ის შრომები – Works of GTU  
www.shromebi.gtu.ge 121  №3 (525), 2022 

ნაკადის მოძრაობის ინტენსიურობის ზრდასთან 

ერთად ავტომობილების ჯგუფების სიხშირე მცირ-

დება. სატრანსპორტო ნაკადში ავტომობილების 

ჯგუფის მოძრაობის პარამეტრები განისაზღვრება 

ლიდერის – სათავო ავტომობილების მოძრაობის 

რეჟიმებით. ამ მიზეზით შეიძლება გვქონდეს შემ-

დეგი სახის ჯგუფები: 

I  – ლიდერი სატვირთო ავტომობილია; II – ლი-

დერი ავტომატარებელია; III – ლიდერი   2 სატვირ-

თო ავტომობილია; IV – ლიდერი ავტომატარებელი 

და სატვირთო ავტომობილია; V – ლიდერი  2 ავტო-

მატარებელია. 

პირველი სახეობის ავტომობილების ჯგუფების 

ნაკადში NS =200–400 ავტ/სთ შეიცავს საშუალოდ 2–3, 

ხოლო NS =400–500 ავტ/სთ ნაკადის ინტენსიურობი-

სას, 4–5  სწრაფად მოძრავ ავტომობილს.  მესამე და 

მეოთხე სახეობის ავტომობილების ჯგუფები ამ 

ინტენსიურობაზე შეიცავს 8–დან 10 ავტომობილს, 

ხოლო მეხუთე სახეობის ჯგუფი შეიცავს 10 – 15 

ავტომობილს ნაკადის ინტენსიურობის შემდგომი 

ზრდით ჯგუფებში შემავალი ავტომობილების რაო-

დენობა პირდაპირპროპორციულად იზრდება და 

800–1000 ავტ/სთ, ნაკადი თითქმის უწყვეტი ხდება. 

 
სურ. 5 

 

ავტომობილებს შორის მანძილი ნაკადში იცვ-

ლება ურთიერთმიმდევარი ავტომობილების ტიპე-

ბის, მათი სიჩქარეების და ნაკადის სიმჭიდროვის 

მიხედვით. 

მე-5 სურ-ზე მოცემულია ავტომობილებს შორის 

დაშორების სიდიდეების დამოკიდებულება მოძ-

რაობის სიჩქარეზე. ქვემოთ სატრანსპორტო ნაკა-

დებში ავტომობილების მოძრაობის უფრო მოხერ-

ხებული მოდელირებისათვის მოცემულია ამ დამო-

კიდებულებების კვადრატული სამწევრით აპროქ-

სიმაციით მიღებული განტოლებები. 

𝐿 = 31 − 1.35 ∗ 𝑉 + 0.025𝑉 ; 𝐿 = 7 + 0.35 ∗

𝑉 + 0.006𝑉 ; 𝐿 = 7 + 0.45 ∗ 𝑉 + 0.005𝑉 ; 𝐿 =

27 − 0.85 ∗ 𝑉 + 0.015𝑉 ; 𝑉  არის ავტომობილის 

სიჩქარე კმ/სთ-ობით. 

  

დასკვნა 

ჩატარებული კვლევების ანალიზი გვიჩვენებს, 

რომ საავტომობილო ტრანსპორტის დაგეგმვის და 

ლოგისტიკური მომსახურებისას უნდა გავითვა-

ლისწინოთ არა მარტო საგზაო, არამედ სატრანს-

პორტო პირობებიც. ამით მიიღწევა სატრანსპორტო 

ნაკადში საავტომობილო ტრანსპორტის გამოყენე-

ბის მაღალი ეფექტიანობა, რაც განპირობებულია 

მისი მოძრაობის უსაფრთხოებით და ეკოლოგიუ-

რობით. კვლევის შედეგები გამოიყენება გზებზე 

სატრანსპორტო ნაკადებში სსს-ს მოდელირებაში, 

რაც საჭიროა სსს-ით ლოგისტიკური მომსახურების 

მინიმალური დანახარჯების მისაღწევად. 
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ანოტაცია. მაღალი სიმტკიცის ნახშირბადის, ბა-

ზალტის, არამიდის, ბორის, მინის ბოჭკოების გამო-

ჩენამ სამშენებლო ბაზარზე, საშუალება მისცა ინჟი-

ნრებს შეექმნათ თანამედროვე მეთოდები და ტექ-

ნოლოგიები, რომლებიც წარმატებით შეიძლება გა-

მოვიყენოთ მზიდი სამშენებლო კონსტრუქციების 

დაზიანებული ნაწილების აღსადგენად და მზიდუ-

ნარიანობის გასაზრდელად. მათი მეშვეობით მოკ-

ლე დროში, მინიმალური შრომითი დანახარჯებით, 

შესაძლებელია გავზარდოთ კონსტრუქციის საექსპ-

ლუატაციო ვადა. რკინაბეტონის კონსტრუქციაში 

კომპოზიტებით გაძლიერების სისტემა რეალურია 

გამოვიყენოთ, როცა კონსტრუქციაში ბეტონის ფაქ-

ტობრივი სიმტკიცე კუმშვაზე შეადგენს არანაკლებ 

15 მგპა. ძირითადად გამოიყენება ნახშირბადის და 

ბაზალტის ბოჭკოზე დამზადებული კომპოზიტები, 

რომლებიც ხასიათდება მაღალი სიმტკიცით გაჭიმ-

ვასა და კუმშვაზე, ხოლო დრეკადობის მოდულის 

მნიშვნელობა ახლოსაა ფოლადის დრეკადობის მო-

დულის მნიშვნელობასთან. 

 სტატიაში განხილულია სამშენებლო კონსტრუქ-

ციების ნახშირბადის კომპოზიტური ერთმიმართუ-

ლებიანი ლენტით გაძლიერების საკითხები, კერ-
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ძოდ, რკინაბეტონის სვეტის გაძლიერება და გაანგა-

რიშება სიმტკიცეზე; აღწერილია ნახშირბადის ბოჭ-

კოზე დამზადებული გარე დაარმირების სისტემა 

კარბონვრაპი (CarbonWrap), რომელსაც წარმატებით 

იყენებენ სამოქალაქო და სამრეწველო სამშენებლო 

ობიექტებზე სარემონტო და აღდგენითი სამუ-

შაოებისათვის; მოცემულია ასეთი სვეტის გაანგარი-

შების ალგორითმი და რეალური კონსტრუქციის გა-

ანგარიშების შედეგების ანალიზი.  

  

საკვანძო სიტყვები: ადჰეზივი; ბეტონი; გაანგა-

რიშება; კომპოზიტური ლენტი; ნახშირბადის ბოჭ-

კო; სიმტკიცე. 

 

შესავალი 

ჩვენს ქვეყანაში, კერძოდ დიდ ქალაქებში, უამრა-

ვი საცხოვრებელი სახლი, სამრეწველო შენობა-ნა-

გებობა, ხიდი, გზაგამტარი, ესტაკადა, მაგისტრალუ-

რი მილსადენი და სხვა ობიექტია ავარიულ მდგომა-

რეობაში და სასწრაფოდ აღდგენას, რეკონსტრუქ-

ციას, გაძლიერებას ექვემდებარება. ტრადიციული 

სარემონტო სამუშაოები კი დიდ ფინანსურ და მატე-

რიალურ ხარჯთანაა დაკავშირებული, რისი საშუა-

ლებაც უმეტეს შემთხვევაში მუნიციპალურ სამ-

სახურებს არ აქვთ. 

ამ პრობლემის ნაწილობრივ გადასაჭრელად, უკ-

ვე სამი ათეული წელია, დასავლეთის ანალოგიუ-

რად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებმაც აქტიურად დაიწყეს 

შენობა-ნაგებობების გაძლიერება და რემონტი კომ-

პოზიტური მასალების გამოყენებით [1]. ასეთ მასა-

ლებს, პირველ რიგში, მიეკუთვნება ნახშირბადის 

ბოჭკოზე დამზადებული გარე დაარმირების სის-

ტემა კარბონვრაპი (CarbonWrap), რომელსაც იყე-

ნებენ სამრეწველო და საცხოვრებელი შენობებისა 

და ნაგებობების სამშენებლო კონსტრუქციების, 

ატომური და ჰიდროენერგეტიკის ობიექტების, სა-

ტრანსპორტო ინფრასტრუქტურის, მილსადენების, 

რეზერვუარების და მისთ. სარემონტოდ და გასაძ-

ლიერებლად [2], [7]. მათი საშუალებით ხდება ბე-

ტონის დაშლის და არმატურის კოროზიის პრო-

ცესის შეჩერება, ხშირად იყენებენ კონსტრუქციების 

სეისმურობის ასამაღლებლადაც. 

 სისტემის მთავარი კომპონენტია ნახშირბადის 

ბოჭკოზე დამზადებული ერთმიმართულებიანი 

ლენტები (სურ. 1) და ქსოვილები, რომლებიც ად-

ჰეზივის (უმეტესად ეპოქსიდურის) მეშვეობით 

დაეკვრება გასაძლიერებელ კონსტრუქციას და 15-

20%-ით ზრდის მის მზიდუნარიანობას (სურ. 2). 
 

 
 

სურ. 1. ნახშირბადის კომპოზიტური ლენტი 
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სურ. 2. სისტემა კარბონვრაპით გაძლიერებული 

რკინაბეტონის ხიდის მალის ნაშენი 

 

 

ნახშირბადის ლენტი მზადდება ორგანული ნახ-

შირბადის ბოჭკოებისგან ინერტულ გარემოში მა-

ღალტემპერატურული ზემოქმედებით. სიმკვრივე 

230...530 გ/მ2. 

 კარბონვრაპის უპირატესობა კონსტრუქციების 

გაძლიერების სხვა ტრადიციულ მეთოდებთან შე-

დარებით შემდეგია [2]: 

 სამშენებლო კონსტრუქციების რემონტისა, 

გაძლიერებისათვის, შრომითი დანახარჯების 

შემცირება; 

 სარემონტო სამუშაოების შესრულება წარმო-

ების გაუჩერებლად; 

 რემონტებს შორის ვადის გაზრდა; 

 მცირე საკუთარი წონა და გასაძლიერებლად 

გამოყენებული მასალის ძალიან თხელი ფენა; 

 რემონტისათვის საკმარისია მცირე სივრცე; 

 მედეგობა აგრესიული გარემოსა და კოროზი-

ისადმი; 

 ნახშირბადოვანი მასალების მაღალი მექა-

ნიკური მახასიათებლები და ადჰეზიის შესა-

ნიშნავი უნარი; 

 რემონტის მიმდინარეობა სუფთა გარემოში; 

 არ საჭიროებს შედუღებით სამუშაოებს; 

 კონკურენტული ფასი. 

 სხვადასხვა მარკის ნახშირბადის ლენტის მახა-

სიათებლები მოცემულია ცხრილში. 
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ცხრილი 
 

 
 

ლენტის 
მარკა 

პარამეტრები 
 

სიგანე, 
მმ 

ზედაპირ. 
სიმკვრივე, 

გ/მ2 

წაგრძელება 
ბოჭკოს 

გაგლეჯაზე 
% 

ლენტის 
მონოშრის 

საანგარიშო 
სისქე, მმ 

დრეკადობის 
მოდული, 
·103, მგპა 

სიმტკიცე 
გაჭიმვაზე, 
·103, მგპა 

 
ერთმიმართულებიანი ნახშირბადის ლენტი 

CarbonWrap® 
Tape 230/150 

150 230 1,8 0,128 245 4,9 

CarbonWrap® 
Tape 230/300 

300 230 1,8 0,128 245 4,9 

CarbonWrap® 
Tape 230/600 

600 230 1,8 0,128 245 4,9 

CarbonWrap® 
Tape 530/150 

150 530 1,8 0,294 245 4,9 

CarbonWrap® 
Tape 530/300 

300 530 1,8 0,294 245 4,9 

CarbonWrap® 
Tape 530/600 

600 530 1,8 0,294 245 4,9 

 

 

კარბონვრაპის სისტემით კონსტრუქციების გაძ-

ლიერების ტექნოლოგია მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

 გასაძლიერებელი ელემენტის ზედაპირის აღდგე-

ნის სარემონტო სამუშაოები (ბზარების, დაზიანებე-

ბის შელესვა); 

 გასაძლიერებელი ელემენტის ზედაპირის მომზა-

დება (გასუფთავება); 

 გასაძლიერებელი ელემენტის ზედაპირის დაკვალ-

ვა პროექტის შესაბამისად; 

 ადჰეზივის (შემკვრელის) მომზადება და დატანა 

ზედაპირზე (CarbonWrap® Resin+); 

 ლენტის დაწებება გასაძლიერებელ ელემენტზე 

(CarbonWrap® Tape/CarbonWrap® Fabric); 

 ადჰეზივის დატანა დაწებებულ ლენტზე (Carbon-

Wrap® Resin+); 

 დამცავი ფენის დატანა ზედაპირზე. 

 

 ძირითადი ნაწილი 

ამერიკული (FEMA 273), ევროპული (Eurocode-8), 

რუსული (СП 164.1325800.2014), ინდური ((SERC) და 

სხვა ქვეყნების სამშენებლო ნორმებითა და რეკომენ-

დაციებით, რომლებიც შეეხება რკინაბეტონისა და 

ქვის კონსტრუქციებისგან აგებულ შენობებს, გათვა-

ლისწინებულია ელემენტების გაძლიერების სხვადა-

სხვა მეთოდი, კერძოდ მოჩარჩოება ფოლადის პრო-

ფილებით, სარტყლებით, სპირალებით (სვეტები, 

კედლებსშორისები, ქვის წყობა), ფოლადის ფურ-

ცლების გამოყენება (კოჭები, ფილები), გარე გაძლიე-

რება რკინაბეტონის ფენების დამატებით (რიგელები, 

კოჭები, საყრდენი კედლები, ხიდები, ესტაკადები), 

დაზიანებული კოჭების, სვეტების, კვანძების ლოკა-

ლური შეცვლა ფოლადის გარსაცმით ან ფიბრული 

მასალის საფარით დაფარვა, ბზარების ინიექცია 

ცემენტის ან პოლიმერბეტონის ხსნარით, კონსტრუქ-

ციულ ელემენტებს შორის კავშირების გაუმჯობესე-

ბა, ჰორიზონტალური დიაფრაგმების გახისტება, 

ქვის შენობებში ჭიმების გამოყენება, ტორკრეტირება, 

საძირკვლის ფუძის გაძლიერება ცემენტაციით ან 

გრუნტის კონსოლიდაციით, დაზიანებული განივი 



საინჟინრო საქმე – Engineering 

 

_____________________________________ 
სტუ-ის შრომები – Works of GTU ISSN 1512-0996 
№3 (525), 2022 128 www.shromebi.gtu.ge 

არმატურის შეცვლა ფოლადის თხელი ფირფიტების 

გარსაცმით და სხვ. 

 ყველა ჩამოთვლილი მეთოდი დაკავშირებუ-

ლია საგრძნობ მატერიალურ და ფინანსურ დანა-

ხარჯებთან, ამასთანავე მათი დიდი ნაწილი მოით-

ხოვს შენობის ექსპლუატაციის შეჩერებას, ამწე-

სატრანსპორტო ტექნიკას, საშემდუღებლო აპარა-

ტურას, ნგრევით სამუშაოებს და ა.შ. ყოველივე ამის 

თავიდან ასაცილებლად, იმავე შედეგების მისაღწე-

ვად, სადაც ეს შესაძლებელია, უმჯობესია გარე და-

არმირების სისტემის – კარბონვრაპის გამოყენება. 

აღნიშნული სისტემის გამოყენებისთვის კი აუ-

ცილებელია გაგვაჩნდეს გაძლიერებული კონსტრუ-

ქციის გაანგარიშების მექანიზმი, რომლის საფუძ-

ველზე უნდა შედგეს კონსტრუქციის გაძლიერების 

პროექტი და დამკვეთს ჰქონდეს სრული გარან-

ტიები აღდგენილი ელემენტის მზიდუნარიანობისა 

და საექსპლუატაციო ვადის შესახებ. ამ მიზნის გან-

სახორციელებლად, სხვადასხვა ქვეყნის ნორმატი-

ულ დოკუმენტებზე დაყრდნობით, შევიმუშავეთ 

რკინაბეტონის სვეტის გაძლიერების სქემა და შე-

ვადგინეთ მისი გაანგარიშების ალგორითმი. გავი-

ანგარიშეთ რეალური სვეტი, რომლის შედეგების 

ანალიზი მოცემულია სტატიის დასკვნით ნაწილში. 

კომპოზიტით გაძლიერებული რკინაბეტონის 

სვეტის სიმტკიცეზე გაანგარიშების ალგორითმი: 

 გასაანგარიშებელია ნახშირბადის ბოჭკოებზე 

დამზადებული კომპოზიტური მასალით (Carbon-

Wrap®) გაძლიერებული ექსცენტრულად შეკუმ-

შული რკინაბეტონის სვეტი სიმტკიცეზე.  

საწყისი მონაცემები: 

რკინაბეტონის სვეტის განივკვეთი – b x h მმ; 

სვეტის სიგრძე – ℓ მ; 

ბეტონის დამცავი შრის სისქე – a = a' მმ; 

ბეტონის კლასი B15; საანგარიშო წინაღობა კუმშ-

ვაზე Rb = 8,5 მგპა; დრეკადობის მოდული Eb =  

= 24000 მგპა; 

გრძივი არმატურა – 4Ф12 A500; As = 4·1,131 =  

= 4,52 სმ2 = 452 მმ2; 

არმატურის საანგარიშო წინაღობა გაჭიმვაზე Rs= 

= 435 მგპა; კუმშვაზე – Rsc = 400 მგპა; დრეკადობის 

მოდული – 200 000 მგპა; 

სვეტზე მოქმედი გრძივი ძალა – N კნ; 

სვეტზე მოქმედი მღუნავი მომენტი გაძლიერე-

ბის შემდეგ – M კნმ. 

                       

 

 
სურ. 3. რკინაბეტონის სვეტების გაძლიერება 

კომპოზიტური გარსაცმით: ა-უწყვეტად; ბ-წყვეტილად 
სურ. 4. სვეტის გაძლიერება (ფრაგმენტი) 
ცალკეული კომპოზიტური გარსაცმებით 
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 სვეტი გაძლიერებულია CarbonWrap® სისტემის 

კომპოზიტური მასალის რგოლური (წყვეტილი) 

გარსაცმებით სიმაღლეზე (სურ. 3 და სურ. 4): 

 კომპოზიტური მასალის სისქე – tƒ მმ; 

 კომპოზიტური მასალის ნორმატიული წინა-

ღობა გაჭიმვაზე – Rƒn = 3600 მგპა; 

 კომპოზიტური მასალის ნორმატიული დრე-

კადობის მოდული – Eƒn = 245000 მგპა; 

 კომპოზიტური მასალის შრეების რაოდენობა 

– n = 2; 

 კომპოზიტური მასალის სიგანე – bƒ მ; 

 კომპოზიტური მასალის ბიჯი – sƒ მ. 

 საჭიროა განისაზღვროს რკინაბეტონის სვეტის 

მზიდუნარიანობა გაძლიერების შემდეგ. 

 სვეტის საანგარიშო სქემა ნაჩვენებია მე-3 სურ-ზე. 

გრძივი ძალის საწყისი ექსცენტრისიტეტი: 

eo = M/N მ; 

სვეტის განივკვეთის ინერციის მომენტი: 

I = b·h3/12 სმ4; 

სვეტის განივკვეთის ფართობი: 

A = b·h სმ2; 

სვეტის განივკვეთის ინერციის რადიუსი: 

𝑟 =  . 

სვეტის მოქნილობა λ = ℓo/r, 

სადაც ℓo არის სვეტის საანგარიშო სიგრძე. 

გრძივი ღუნვის φ კოეფიციენტი მოქნილობაზე 

დამოკიდებულებით აიღება ცხრილებიდან ან გრა-

ფიკებიდან.  

 
სურ. 5. სვეტის საანგარიშო სქემა 

 

კომპოზიტური მასალის განივკვეთის ფართობი 

(მ2): 

As,sh = n·tƒ·2·(b + h). 

 კომპოზიტური მასალის მუშაობის პირობების 

კოეფიციენტი – γƒ1 = 0,8 (მინაკომპოზიტისათვის – 

γƒ1 = 0,8 [7]. 

 ნახშირბადიანი კომპოზიტური მასალის უსა-

ფრთხოების კოეფიციენტი – γƒ = 1,2 (მინაკომპო-

ზიტისათვის – γƒ = 1,8 [7]. 

 კომპოზიტური მასალის საანგარიშო წინაღობა 

გაჭიმვაზე (მგპა): 

Rƒ = (γƒ1/γƒ)·Rƒn. 

 საანგარიშო ფარდობითი დეფორმაცია: 

εƒ = Rƒ/ Eƒn= 2400/245000 = 0,0098. 

 გარე დაარმირების სისტემის მაქსიმალური 

(ეფექტური) საანგარიშო დეფორმაცია, რომელიც 

მოიცავს რკინაბეტონის ელემენტის მთელ კვეთს 

(ირგვლივ უწყვეტად), განისაზღვრება პირობიდან: 

εƒe = 0,004 ≤ 0,55·εƒ = 0,55·0,0098 = 0,00539. 

 ძაბვა კომპოზიტურ მასალაში: 

σƒ = Eƒn·εƒe = 245000/0,004 = 980 მგპა. 
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 შეკუმშული ბეტონის განივკვეთის ფართობი: 

Ac = (A – As,tot) მ2; 

 მოჭიმული ბეტონის განივკვეთის ფართობი (მ2) 

ნაზოლების (კუთხეებში მომრგვალებების) გათვა-

ლისწინებით (სურ. 6):  

 
 

სურ. 6. სვეტის ეკვივალენტური მომრგვალებული  

განივკვეთი 

 

Ae = Ac – 1/3·{[b· (h – 2·rc)2/h] + [h·(b – 2·rc)2/b]}, 

სადაც h არის მცირე გვერდი, b – დიდი გვერდი, 

rc – კუთხეების მომრგვალების რადიუსი.  

 სვეტის სიმაღლეში გარსაცმებს შორის დაშორე-

ბების გამთვალისწინებელი კოეფიციენტი 

ke = (1 – Sw/2D)2 = (1 – 0/2D)2 = 1, 

სადაც Sw = 0 უწყვეტი გარსაცმისათვის; წრიული 

განივკვეთის სვეტისათვის კი Sw ტოლია დაშორე-

ბებისა ცალკეულ გრაგნილებს შორის. 

 გარსაცმის ეფექტურობის კოეფიციენტი მართ-

კუთხა (ჩვენს შემთხვევაში კვადრატული) განივკვე-

თის სვეტისათვის: 

ka = (Ae/Ac)·(h/b)2 . 

 უნდა შესრულდეს პირობა ka·ke ≤ 0,5. თუ პი-

რობა არ სრულდება, მაშინ მიიღება ka·ke = 0,5. 

 შეკუმშული სვეტის ბეტონის მოჭიმვის მაქსიმა-

ლური მნიშვნელობა (მგპა) გამოითვლება ფორმუ-

ლით: 

σR = 2·n·Eƒ·tƒ·εƒe/D. 

სადაც              D2 = b2 + h2 = 0,42 + 0,42 ,  

 უნდა შესრულდეს პირობა: 

 σR = ≥ 0,08·Rb – პირობა დაკმაყოფილებულია (ან 

არაა დაკმაყოფილებული). 

შენიშვნა: თუ ეს პირობა არ კმაყოფილდება, მა-

შინ გაანგარიშებებში გარსაცმის ეფექტი მხედველო-

ბაში არ მიიღება. 

 ნახშირბადის კომპოზიტური მასალის უწყვეტი 

გარსაცმით (რგოლით) გაძლიერებული ბეტონის 

საანგარიშო წინაღობა კუმშვაზე (მგპა): 

Rbc = Rb + 3,3·ψƒ·ka·ke·σR, 

სადაც ψƒ = 0,95 არის შემასწორებელი კოეფიციენტი, 

მიღებული ნატურული გამოცდების შედეგად. 

 მოჭიმული ბეტონის ზღვრული დეფორმაცია 

იზღუდება ფორმულით: 

εccu = εbo·[1,5 + 12·kb·σR/Rb (εƒe/εbo )0,45] ≤ 0,01, 

სადაც kb = (Ae/Ac)(b/h)0,5 . 

 პირობა დაკმაყოფილებულია (ან არაა დაკმაყო-

ფილებული). 

 საბოლოოდ, სვეტის მზიდუნარიანობამ (კნ) შეა-

დგინა (გრძივი ძალის მიხედვით): 

Nult = φ·(Rbc·Ac + Rsc·As,tot). 

 გაძლიერებამდე სვეტის მზიდუნარიანობა (კნ): 

N = φ·Rb·A. 

 შემოთავაზებული ალგორითმის მიხედვით ჩა-

ტარებული იყო რკინაბეტონის რეალური სვეტის გა-

ანგარიშება შემდეგი საწყისი მონაცემებით: სვეტის 

განივკვეთი – b x h = 400 x 400 მმ; სიგრძე – ℓ = 3,0 მ; 

გრძივი არმატურა – 4Ф12 A500; As = 4·1,131 = 4,52 სმ2 
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= 452 მმ2; სვეტზე მოქმედი გრძივი ძალა – N = 550 კნ; 

სვეტზე მოქმედი მღუნავი მომენტი გაძლიერების 

შემდეგ – M = 15 კნმ; კომპოზიტური მასალის სისქე 

– tƒ = 0,2 მმ; შრეების რაოდენობა – n = 2; სიგანე – bƒ = 

35 სმ = 0,35 მ; ბიჯი – sƒ = 15 სმ = 0,15 მ. 

 გაანგარიშებით მივიღეთ, რომ გაძლიერებამდე 

სვეტის მზიდუნარიანობა იყო 128,7 ტ, ხოლო კომ-

პოზიტით გაძლიერების შემდეგ – 144,2 ტ. 
  

დასკვნა 

1. ექსცენტრულად შეკუმშული კვადრატული გა-

ნივკვეთის რკინაბეტონის სვეტის სიმტკიცე (მზიდუ-

ნარიანობა) CarbonWrap-ის სისტემის ნახშირბადის 

კომპოზიტური ერთმიმართულებიანი 0,2 მმ სისქის 

ლენტით გაძლიერების შემთხვევაში იზრდება 

12,04%-ით. ლიტერატურული მონაცემებით ([7], ცხრ. 

B3) ეს მაჩვენებელი 0,234 მმ სისქის ტილოს კომპოზი-

ტის გამოყენებისას არის: კვადრატული განივკვეთის 

სვეტისთვის 6,63%, წრიული განივკვეთისთვის – 

21,86%, მართკუთხა განივკვეთისთვის – 10,04%. 

2. უფრო მაღალი სიმკვრივის და სისქის (0,3 მმ-

მდე) ნახშირბადკომპოზიტის (მაგ. CarbonWrap® Tape 

530/300) გამოყენების შემთხვევაში სიმტკიცის ზრდის 

ეფექტი შესაძლებელია გაიზარდოს 20%-მდე. 

3. რკინაბეტონის სვეტების გარდა, განხილული 

გაძლიერების სისტემა შესაძლებელია გამოვიყენოთ 

რიგელებში, კოჭებში, ფილებსა და ხიდის მალის ნა-

შენებში, აგრეთვე ქვის, ხისა და ლითონის კონსტ-

რუქციებში.  
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Abstract. The advent of high-strength carbon, basalt, aramid, boron, and glass fibers in the construction market 

has enabled engineers to develop state-of-the-art methods and technologies that can be successfully used to repair da-
maged parts of load-bearing structures and increase their attractiveness. With their help, in a short time and with 
minimal labor costs, it is possible to increase the service life of structures. In ferroconcrete structures, the composite 
reinforcement system is realistic to use when the actual compressive strength of the concrete in the structure is less 
than 15 MPa. Composites made of carbon and basalt fiber are mainly used, which are characterized by high tensile 
strength and compression, and the value of the modulus of elasticity is close to the value of the modulus of elasticity of 
steel. 

The issues of reinforcing carbon composite with single-sided tape of construction structures are discussed, in 
particular, reinforcement of ferroconcrete columns and calculation of strength; The carbon fiber exterior 
reinforcement system CarbonWrap, which is successfully used for repairment and restoration on civil and industrial 
construction sites is described; The algorithm for calculating such a column and the analysis of the calculation results 
of the real construction are given. Resume:  

 

Keywords: adhesive; calculation; carbon fiber; composite tape; concrete; strength. 
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ანოტაცია. E-60 ავტომაგისტრალის როგორც 

საგზაო ნაწილი, ისე გვრაბები შენდება ნაკლებად 

დასახლებულ ტერიტორიებზე, შედეგად ნაკლებია 

ზემოქმედება დასახლებულ პუნქტებზე. მიუხედა-

ვად აღნიშნულისა, არცთუ იშვიათად არის დასმუ-

ლი საკითხები გვირაბების მშენებლობის პროცესის 

ზედაპირის რელიეფზე ზეგავლენის შესახებ. კერ-

ძოდ: ზედაპირის რელიეფის როგორი სახის და რა 

სიდიდის დეფორმაციებია მოსალოდნელი მშენება-

რე გვირაბის ტრასის გასწვრივ და მშენებარე/აშენე-

ბული გვირაბის ღეძიდან რა მანძილზე არის დასაშ-

ვები საცხოვრებელი ან სხვა დანიშნულების შენობა-

ნაგებობის მშენებლობა. 

მცირე ჩაღრმავების გვირაბის მშენებლობისას 

ღერძის გასწვრივ, მიწის ზედაპირზე ქანების გადა-

ადგილების მულდის პარამეტრების ანალიზური 

და ლაბორატორიული მეთოდებით განსაზღვრუ-

ლი მნიშვნელობების დაზუსტება შესაძლებელია 

მშენებარე გვირაბის ტრასის გასწვრივ მოწყობილ 

სპეციალურ სადამკვირვებლო სადგურებზე ჩატა-

რებული ექსპერიმენტული კვლევების შედეგების 

მიხედვით. კვლევებით განისაზღვრება მშენებარე 

გვირაბიდან მიწის ზედაპირამდე ქანების შრეების 
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გადაადგილებები, დეფორმაციები და მათი გავ-

ლენა მიმდებარე შენობა-ნაგებობებზე. 

მცირე სიღრმეებზე მშენებარე გვირაბის ღერძის 

გასწვრივ საცხოვრებელი და სხვა დანიშნულების 

შენობა-ნაგებობების მშენებლობისათვის უსაფრთ-

ხო ზონის განსასაზღვრავად შესაძლებელია, მეტ-

როს გვირაბების მშენებლობისას გამოყენებული 

ნორმატიული დოკუმენტის СНиП 32-02-2003 (СП 

120.13330.2011) 3.6. და 3.7. პუნქტებით გათვალის-

წინებულის ანალოგიური მოთხოვნების და შეზ-

ღუდვების დაწესება. 

 

საკვანძო სიტყვები: გადაადგილებების მულ-

და; გვირაბის მშენებლობა; მასივის დეფორმაციები; 

მცირე ჩაღრმავების გვირაბი; სადამკვირვებლო 

სადგურები; უსაფრთხო ზონის განსაზღვრა. 

 

შესავალი 

საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი E-60 ავ-

ტომაგისტრალი (E-70 ავტომაგისტრალთან ერთად) 

ქვეყნის დასავლეთ და აღმოსავლეთ ნაწილებს (სარ-

ფი-ბათუმი-ფოთი-თბილისი-წითელი ხიდი) აკავ-

შირებს ერთმანეთთან, ხოლო საერთაშორისო მასშ-

ტაბით, ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ 

დერეფანს წარმოადგენს. 

 E-60 ავტომაგისტრალის საქართველოს ტერი-

ტორიაზე გამავალი ნაწილის რეკონსტრუქცია-მო-

დერნიზაცია ოთხზოლიან ჩქაროსნულ ავტომა-

გისტრალად განაპირობებს საქართველოს სატრან-

ზიტო ქსელის კონკურენტუნარიანობის ზრდას. 

ავტომაგისტრალის სრულფასოვანი მოდერნიზაცი-

ის შემდეგ გაიზრდება ტვირთბრუნვის და ტურის-

ტული ნაკადების ინტენსივობა, რაც სახელმწიფო 

ბიუჯეტისა და ეკონომიკის ზრდის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი პირობაა. 

E-60 ავტომაგისტრალის საქართველოზე გამავა-

ლი ნაწილის სრულფასოვანი რეკონსტრუქცია-მო-

დერნიზაცია დაკავშირებულია არსებული საგზაო 

ქსელის რეკონსტრუქციასთან და მრავალი ახალი 

გზის, ხიდის, გვირაბისა და სხვა ხელოვნური ნაგე-

ბობის მშენებლობასთან. განსაკუთრებულად რთუ-

ლი მონაკვეთებია ავტომაგისტრალის რიკოთი-არ-

გვეთას, ქობულეთი-ბათუმისა და ბათუმი-სარფის 

მონაკვეთები, სადაც დაგეგმილია და მიმდინარე-

ობს 50-ზე მეტი ახალი გვირაბის მშენებლობა. გვი-

რაბების უმეტესობა გაიყვანება მთაგორიან რე-

ლიეფზე მცირე და საშულო ჩაღრმავებით, რთულ 

სამთო-გეოლოგიურ პირობებში. გვირაბების მშე-

ნებლობის პროექტები დამუშავებულია ტენდერებ-

ში გამარჯვებული ევროპისა და მსოფლიოს მოწინა-

ვე ქვეყნების (გერმანია, ესპანეთი, იტალია, თურქე-

თი, სამხრეთ კორეა და სხვა) საპროექტო ორგანიზა-

ციების მიერ ევროპული და მსოფლიო თანამედ-

როვე ნორმატიული დოკუმენტაციის მოთხოვნების 

შესაბამისად. პროექტები ითვალისწინებს გვირაბე-

ბის როგორც გაყვანა-გამაგრების თანამედროვე ტექ-

ნოლოგიებს და გარემომცველი სამთო მასივების 

მდგრადობის უზრუნველყოფის, ასევე გარემოზე 

მინიმალური ზემოქმედების ღონისძიებებს. 

ავტომაგისტრალის როგორც საგზაო ნაწილი, 

ისე გვრაბები შენდება ნაკლებად დასახლებულ ტე-

რიტორიეზე, შედეგად ნაკლებია ზემოქმედება და-

სახლებულ პუნქტებზე. მიუხედავად აღნიშნული-

სა, არცთუ იშვიათად არის დასმული საკითხები 

გვირაბების მშენებლობის პროცესის ზედაპირის 

რელიეფზე ზეგავლენის შესახებ. კერძოდ, ზედა-

პირის რელიეფის როგორი სახის და რა სიდიდის 
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დეფორმაციებია მოსალოდნელი მშენებარე გვირა-

ბის ტრასის გასწვრივ და მშენებარე/აშენებული გვი-

რაბის ღეძიდან რა მანძილზე არის დასაშვები საც-

ხოვრებელი ან სხვა დანიშნულების შენობა-ნაგებო-

ბის მშენებლობა.  

  

ძირითადი ნაწილი 

მცირე სიღრმეებზე გვირაბების მშენებლობის 

პროცესის ზედაპირის რელიეფის და ახლოს მდება-

რე შენობა-ნაგებობების დეფორმაციების და დაზია-

ნებების ხასიათსა და სიდიდეზე გავლენის საკითხი 

კაგად არის შესწავლილი მჭიდროდ დასახლებუ-

ლი, შედარებით სწორი რელიეფის მქონე დიდი ქა-

ლაქებისა და მეგაპოლისებისთვის.  

მყარი გარემოს მექანიკის ძირითად კანონზომიე-

რებათა საფუძვლებზე დაყრდნობით დამუშავებუ-

ლი მეთოდების გამოყენებით, პროფესორმა ი. გუ-

ჯაბიძემ გამოიკვლია მცირე სიღრმეებზე მშენებარე 

სხვადასხვა დანიშნულების გვირაბის გარემომცვე-

ლი სამთო მასივის დეფორმაციის პროცესები და ამ 

პროცესების ზეგავლენა გვირაბების მდგრადობასა 

და ახლომდებარე შენობების საფუძვლების (ფუნ-

დამენტების) მოსალოდნელ დეფორმაციებსა და 

დაზიანებებზე [1], [2]. 

გვირაბების მშენებლობა განაპირობებს გარემომ-

ცველი სამთო მასივის თავდაპირველი, გვირაბების 

გაყვანის დაწყებამდე არსებული, ბუნებრივი დაძა-

ბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის ცვლილე-

ბას, რაც მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული. გვი-

რაბების სამთო წესით მშენებლობისას შესაძლებე-

ლია მიწის ზედაპირზე წარმოიქმნას ქანების გადა-

ადგილების მულდა, რომლის ფარგლებში ხდება 

ქანების დეფორმაცია. მულდის ზედაპირს, როგორც 

წესი, აქვს უნაგირის ფორმა (სურ. 1). 

 
სურ. 1. ზედაპირის ქანების გადაადგილებების მულდა: 

A - განივი კვეთი; B - კვეთი გრძივი მიმართულებით; C - მულდის დაქანების და სიმრუდის გრაფიკები. 
1-მიწის ზედაპირი; 2-ქანების გადაადგილების (დაჯდომის) მულდა; 3-გვირაბი; 4-გვირაბგამყვანი ფარი; i-გადაადგილების მულდის 

ქანობი; k-გადაადგილების მულდის სიმრუდე. 
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მიწის ზედაპირზე გადაადგილების მულდის 

ზომები დამოკიდებულია იმ კუთხის სიდიდეზე, 

რომელიც წარმოიქმნება გვირაბის ქვედა ნაწილის 

ჰორიზონტალურ მიმართულებასა და მულდის 

საზღვრის შემაერთებელ წრფეს შორის (𝜕). მულდის 

ფარგლებში სამთო მასივის დეფორმაციები შესაძ-

ლებელია წარმოდგენილი იყოს ვერტიკალური და 

ჰორიზონტალური გადაადგილებების სახით. ვერ-

ტიკალური გადაადგილებები, როგორც წესი, მი-

მართულია გვირაბის კონტურისაკენ და გამოვლინ-

დება ქანების ჯდენების სახით, თუმცა ჯირჯვება-

დი ქანების შემთხვევაში შესაძლებელია ქანების 

დეფორმაცია ზედაპირზე გამოვლინდეს ამობურ-

ცვის (ამოფუების) სახით. მიწის ზედაპირის და სამ-

თო მასივის გადაადგილებების და დეფორმაციების 

ინტენსივობაზე გავლენას ახდენს ისეთი ფაქტორე-

ბი როგორიცაა: 

- საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლო-

გიური პირობები; 

- დასახლებული ტერიტორიების განაშენიანე-

ბის თავისებურებები; 

- მიწისქვეშა კომუნიკაციების და ნაგებობების 

არსებობა მშენებლობის არეალში; 

- მშენებარე გვირაბის ფორმა, ზომები და გან-

ლაგების სიღრმე; 

- გვირაბის მშენებლობის ტექნოლოგია და სა-

მუშოების ორგანიზაცია და სხვა. 

ჩამოთვლილი ფაქტორებიდან განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდ-

როგეოლოგიური პირობები. გრუნტების ფიზიკურ-

მექანიკური თვისებები, მათი ჩაწოლის ხასიათი, 

ჰიდროლოგიური პირობები და გრუნტის წყლების 

რიჟიმები ძირითადად განსაზღვრავს მიწის ზედაპი-

რის გადაადგილებებს და დეფორმაციებს. შეუკავ-

შირებელი დასველებული გრუნტების პირობებში 

ხდება გადაადგილებების და დეფორმაციების ინ-

ტენსიური განვითარება რამდენიმე დღე-ღამის გან-

მავლობაში, რამაც შესაძლებელია განაპირობოს 

გრუნტის მნიშვნელოვანი ჯდენა. თიხოვანი ქანების 

შემთხვევაში გადაადგილება და დეფორმაცია მიმ-

დინარეობს შედარებით შენელებული ტემპით და, 

შესაბამისად, ჯდენებიც ნაკლები სიდიდისაა. პლას-

ტიკური თიხოვანი ქანების პირობებში დეფორმაცია 

გრძელდება საკმაოდ ხანგრძლივად, ხოლო გრუნ-

ტის დაძაბულ-დეფორმაციული პირობების სტაბი-

ლიზაციას შესაძლებელია 2-3 წელიც დასჭირდეს [3]. 

მიწის ზედაპირის გადაადგილებასა და დეფორ-

მაციაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს გვირაბის 

განლაგების სიღრმე. ზედაპირთან არსებული გრუ-

ნტის ფარდობითი ჯდენის სიდიდის დამოკიდებუ-

ლება ფარდობით სიღრმეზე, რომელიც მიღებულია 

ექსპერიმენტული კვლევების შედეგად, წარმოდგე-

ნილია მე-2 სურ-ზე [3]. 

 
სურ. 2. ზედაპირზე არსებული გრუნტის ფარდობითი ჯდენის 

სიდიდის დამოკიდებულება ფარდობით სიღრმეზე.  

D–გვირაბის დიამეტრი, H–გვირაბის გაყვანის სიღრმე. 
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მიღებული შედეგებიდან ჩანს, რომ გვირაბის 

ღრმად განლაგების შემთხვევაში მიწის ზედაპირის 

ჯდენებზე სიღრმის ცვლილების გავლენა უმნიშვ-

ნელოა, მცირე სიღრმეების შემთხვევაში (H/D < 3) კი 

ჯდენები ვითარდება სწრაფად და აღწევს მნიშვნე-

ლოვან სიდიდეებს. მე-2 სურ-ზე წარმოდგენილი 

გრაფიკის შესაბამისად გვირაბის გაყვანის სიღრმის 

0,75D - დან 0,5D - მდე შემცირებისას მიწის ზედა-

პირის ჯდენა იზრდება დაახლოებით 3-4-ჯერ. გვი-

რაბგამყვანი კომბაინების (გვირაბგამყვანი ფარი) 

გამოყენების პირობებში, როგორც მრავალი ქვეყნის 

პრაქტიკა აჩვენებს, 5-6 მ დიამეტრის მქონე გვირა-

ბების მიწის ზედაპირიდან 3-10 მ სიღრმეზე გაყ-

ვანისას გვირაბის ღერძის გასწვრივ მაქსიმალური 

ჯდენები მეტწილად 70-დან 200 მმ-მდე აღწევს, 

ხოლო მულდის სიგანე – 15-დან 30 მ-მდე. ჯდენე-

ბის დიდი ნაწილი ვლინდება 2-3 დღე-ღამის გან-

მავლობაში, ხოლო ჯდენების სრული სტაბილიზა-

ციის ხანგრძლივობა, გვირაბის გავლენის ზონაში, 

შეადგენს 5-6 თვეს [3]. 

მიწის ზედაპირზე ქანების გადაადგილებების 

მულდის სიგანისა და მაქსიმალური ჯდენების გან-

საზღვრა შესაძლებელია ქვემოთ მოცემული გამო-

სახულებებით [3].  

  L =
 ( ° ∕ )

( ∕ )
,  (1) 

სადაც RH არის გვირაბგამყვანი ფარის გარე 

დიამეტრი, 

 H – მიწის ზედაპირიდან გვირაბის ღერძამდე 

მანძილი, 

 φ – გვირაბის გარემომცველი ქანების შინაგანი 

ხახუნის კუთხე. 

 Umax =K1 K2 m D/(200 L) ,  (2) 

სადაც K1 = 1,7 კოეფიციენტი ახასითებს ქანების 

ტიპს და ჯდენების სიდიდეს, 

 K2 ითვალისწინებს გრუნტის მოცულობის მატე-

ბას გაფხვიერების (დანაწევრების) ხარჯზე, ტენიანი 

გრუნტისათვის K2 =1-0,98, ხოლო მშრალი გრუნ-

ტისათვის K2 =0.9, 

 m – გვირაბის სანგრევში ქანის დამუშავების გა-

დაჭარბება საპროექტოსთან შედარებით (m = 2-5% 

არამექანიზებული და m = 1-2% მექანიზებული 

ფარებისათვის). 

მცირე სიღრმეებზე მშენებარე გვირაბის ღერძის 

გასწვრივ მიწის ზედაპირზე ქანების გადაადგილე-

ბის მულდის პარამეტრების განსაზღვრისათვის და, 

ზოგადად, გეომექანიკური საკითხების გამოსაკვ-

ლევად, ამჟამად ხშირად სარგებლობენ სასრული 

ელემენტების მეთოდით, რომელიც გამოიყენება 

მყარი გარემოს მექანიკის ამოცანების ამოხსნისათ-

ვის. ეს მეთოდი იძლევა როგორც ორგანზომილებია-

ნი, ისე სამგანზომილებიანი სივრცითი ამოცანების 

ამოხსნის საშუალებას მრავალი ფაქტორის გათვა-

ლისწინებით. ქანების გადაადგილების მულდის პა-

რამეტრების განსაზღვრისათვის მეტწილად იყენე-

ბენ უწყვეტი ან წყვეტილი გარემოს ამოცანების ამო-

ხსნის ბრტყელ მოდელებს. საანგარიშო მოდელის 

შედგენისას ხდება კვანძების კოორდინატებისა და 

სასაზღვრო პირობების განსაზღვრა. გეომეტრიული 

მოდელის შედგენით იქმნება სასრული ელემენტე-

ბის ბადე ელემენტების შემადგენლობის გათვალის-

წინებით. კვლევის შედეგები შესაძლებელია წარ-

მოდგენილი იყოს გრაფიკების ან ცხრილების სახით. 

ქანების გადაადგილების მულდის პარამეტრე-

ბის ანალიზური და ლაბორატორიული მეთოდე-

ბით განსაზღვრული მნიშვნელობების დაზუსტება 
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შესაძლებელია მშენებარე გვირაბის არეალში ნატუ-

რული, ექსპერიმენტული კვლევების ჩატარებით. 

ექსპერიმენტული კვლევებით განისაზღვრება მშე-

ნებარე გვირაბებიდან მიწის ზედაპირამდე ქანების 

შრეების გადაადგილება, დეფორმაციები და მათი 

გავლენა მიმდებარე შენობა-ნაგებობებზე. ექსპერი-

მენტული კვლევებით გათვალისწინებული გაზომ-

ვები იწყება გვირაბის გაყვანის სამუშაოების დაწყე-

ბამდე და სრულდება გვირაბის ესპლუატაციაში 

შეყვანიდან რამდენიმე წლის შემდეგ [3], [4], რაც 

საშუალებას იძლევა დაფიქსირდეს ქანების მასივის 

დეფორმაცია გვირაბის გაყვანის დაწყებიდან მის 

დასრულებამდე, ასევე ქანების გადაადგილების 

სრული სტაბილიზაციის ჩათვლით. ექსპერიმენ-

ტული კვლევების ჩასატარებლად სპეციალური სა-

დამკვირვებლო სადგურები ეწყობა მშენებარე გვი-

რაბის ტრასის გასწვრივ. სადამკვირვებლო სადგუ-

რები უნდა აღიჭურვოს ქანების გადაადგილების 

მულდის ყველა პარამეტრის გაზომვისათვის საჭი-

რო მოწყობილობებით. მიწის ზედაპირის და შენო-

ბა-ნაგებობების ფუნდამენტების ჯდენების გან-

საზღვრას მეტწილად ახდენენ ნიველირებით ზე-

დაპირული, სიღრმული და კედლის რეპერების გა-

მოყენებით. ქანთა მასივის ჰორიზონტალური გადა-

ადგილების გასაზომად იყენებენ ინკლინომეტრს 

და ეკსტენზიომეტრს, რომლებსაც ათავსებენ სპე-

ციალურად გაბურღულ ჭაბურღილებში მოწყობილ 

ლითონის ან პლასტმასის მოქნილ გარცმის მილებ-

ში. ქანების მასივის გადადგლებით გამოწვეულ 

გარცმის მილების კედლების დეფორმაციას აფიქსი-

რებს ინკლინომეტრი, რომლისგანაც შესაბამისი 

სიგნალები კაბელების საშუალებით მიეწოდება მი-

წის ზედაპირზე განლაგებულ ჩამწერ მოწყობილო-

ბებს. გაზომვის სიზუსტე შეადგენს 0,2 მმ-ს ჭაბურ-

ღილის 1 მ სიღრმეზე. სამთო მასივის გადაადგილე-

ბების და დეფორმაციების გაზომვებისათვის ამჟა-

მად ფართოდ გამოიყენება ისეთი გეოფიზიკური 

მეთოდები, როგორიცაა: ჭაბურღილების აკუსტი-

კური კაროტაჟი, გრავიმეტრია, სეისმომეტრია, მაგ-

ნიტომეტრია და სხვა. ამ მეთოდების გამოყენება სა-

შუალებას იძლევა, გვირაბის მშენებლობის პრო-

ცესში, განხორციელდეს ზედაპირის ქანების გადა-

ადგილებისა და დეფორმაციის ავტომატურ რეჟიმ-

ში კონტროლი [3].  

ექსპერიმენტული კვლევების შედეგების მიხედ-

ვით განისაზღვრება ზედაპირის ქანების გადაადგი-

ლებისა და დეფორმაციების ხასიათი და ინტენსი-

ვობა, რის საფუძველზეც შესაძლებელია გარკვეუ-

ლი კორექტივების შეტანა გვირაბის გაყვანის ტექ-

ნოლოგიურ პროცესში, რამაც უნდა უზრუნველყოს 

გვირაბის გარემომცველ ქანთა მასივის დეფორმაცი-
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დასკვნა 

საავტომობილო და სხვა დანიშნულების დიდი 

კვეთის გვირაბების მცირე სიღრმეებზე მშენებლო-

ბისას ქანების გადაადგილების მულდის პარამეტ-

რების და მოსალოდნელი დეფორმაციების სიდი-

დეების განსაზღვრა შესაძლებელია (1) და (2) გამო-

სახულებების საშუალებით.  

ამავე დროს შესაძლებელია, მეტროს გვირაბების 

მშენებლობისას გამოყენებული ნორმატიული დო-

კუმენტის СНиП 32-02-2003 (СП 120.13330.2011) [5] 

3.6. და 3.7. პუნქტებით გათვალისწინებული ანა-

ლოგიური ტექნიკური ზონების და შეზღუდვების 

დაწესება მშენებარე გვირაბების ღერძის გასწვრივ 

საცხოვრებელი და სხვა დანიშნულების შენობა-ნა-

გებობების მშენებლობისათვის უსაფრთხო ზონის 

განსაზღვრისათვის.  

აღნიშნული ზონების სიგანის და გაანგარიშებით 

მიღებული დეფორმაციების მულდის პარამეტრე-

ბის დაზუსტება შესაძლებელია მშენებარე გვირაბის 

ტრასის გასწვრივ მოწყობილ სპეციალურ სადამკ-

ვირვებლო სადგურებზე ჩატარებული კვლევების 

საფუძველზე. 

 
 
ლიტერატურა 
1. Gujabidze, I. K. (1991). Questions of the mechanics of underground structures of small extent. Tbilisi: TSU. 

(In Georgian); 

2. Gujabidze, I. K. (1992). Forecasting and managing the stability of underground workings under the influence 
of mountainous terrain and surface structures. [Doctoral dissertation]. 

3. Karasev, M. A. (2017). Prediction of geomechanical processes in layered rock massifs during the construction 
of underground structures of complex spatial configuration in conditions of dense urban development. 
[Doctoral dissertation]. 

4.  Gosgortekhnadzor of Russia. (1997). Instructions for observing the movements of the earth's surface and 
objects located on it during the construction of underground structures in Moscow. (RD 07-166-97). Retrieved 

from: https://www.rts-tender.ru/poisk/rukovodjawij-dokument/07-166-97. (In Russian). 

5. Gosstroy of Russia. (2004). Building Codes and Regulations of Russia 32-02-2003: Underground. (SR 

120.13330.2011). Retrieved from: https://www.rts-tender.ru/poisk/svod-pravil/120-13330-2011. (In Russian). 

 
 
 



საინჟინრო საქმე – Engineering 

 

_____________________________________ 
სტუ-ის შრომები – Works of GTU ISSN 1512-0996 
№3 (525), 2022 140 www.shromebi.gtu.ge 

UDC 622. 062  
SCOPUS CODE 2209 
https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-3-133-140 

Impact of the Construction Process of Shallow Tunnels on Land Surface Deformations and 
Displacements  
 
 

Zurab Lebanidze Department of Mining Technologies, Georgian Technical University, Georgia, 0160, 
Tbilisi, 75, M. Kostava str. 
E-mail: zlebanidze@gmail.com 

Gela Machaidze 
 

Department of Mining Technologies, Georgian Technical University, Georgia, Georgia, 
0175, Tbilisi, 75, M. Kostava str. 
E-mail: g.machaidze@gtu.ge 

Davit Gogrichiani Department of Mining Technologies, Georgian Technical University, Georgia, 0175, 
Tbilisi, 75, M. Kostava str. 
E-mail: Geoinfo10@gmail.com 

 
 

Reviewers:  
A. Gocholeishvili, Professor, Faculty of Mining and Geology, GTU 
E-mail: akakigocholeishvili@gmail.com 
K. Khazalia, Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, GTU 
E-mail: kote_k70@mail.ru  

 

Abstract. Both the road section and the tunnels of E-60 highway are being constructed in sparsely populated 
areas, resulting in less impact on populated areas. Nevertheless, concerns about the impact of the tunnel construction 
process on the surface relief are common; In particular, what kind of surface deformations are expected along the 
route of the tunnel under construction, and to what extent, and at what distance from the axis of the tunnel already 
constructed/under construction is it permissible to construct a residential or other building? 

The values determined by analytical and laboratory methods of the parameters of the rock displacement mold on 
the ground surface can be specified during the construction of shallow tunnels along the axis based on the results of 
experimental studies conducted at special observation stations along the tunnel under construction. Studies 
determine the displacements and deformations of rock stratum from the tunnels under construction to the ground 
surface, as well as their impacts on the surrounding buildings. 

To determine a safe zone for the construction of residential and other buildings along the axis of the shallow 
tunnels under construction, similar requirements and restrictions, which are used during metro tunneling, as spe-
cified in sub-clauses 3.6 and 3.7 of the normative document СНиП 32-02-2003 (СП 120.13330.2011) can be applied. 
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რტო სისტემების ჰიდრავლიკური დარტყმებისაგან 

დაცვა და ამავე სისტემების ჰიდროაბრაზიული 

ცვეთა და მის წინააღმდეგ ბრძოლა. ორივე მიმარ-

თულებით შექმნილია ნორმატიული დოკუმენტი 

BCH 01-81 და BCH 01-84 [1-9]. 

გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტში შესრულე-

ბულია ფუნდამენტური კვლევები, რომლებიც მოი-

ცავს პულპსადენებთან დაკავშირებულ ყველა და-

საშვებ ვარიანტს: ა) მრავალსაფეხურიანი სისტემები 

ცენტრიდანული გრუნტის ტუმბოების მილსადენ 

მაგისტრალში მიმდევრობით ჩართვით; ბ) მრავალ-

საფეხურიანი სისტემები ჰიდრონარევის ნაკადის 

გაწყვეტით; გ) სამილსადენო არმატურის სხვადა-

სხვა სახეობის გამოყენებით; დ) ჰიდრავლიკური 

დარტყმებისაგან დაცვის სახვადასხვა მოწყობილო-

ბით; ე) მილსადენ მაგისტრალში მიმდევრობით 

ჩართული გრუნტის ტუმბოების ამუშავებისა და 

გაჩერებების სხვადასხვა ვარიანტით; ვ) მილსადენი 

მაგისტრალის მიწის ზემოთ და მიწის ქვეშ განთავ-

სებით (სამრეწველო პირობებში). 
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ნაშრომში განხილული და რეკომენდებულია სა-

დაწნეო მაგისტრალური ჰიდროსატრანსპორტო სი-

სტემების, ძირითადად პულპსადენების სქემები, 

რომლებიც დადგენილია ზემოთ ჩამოთვლილი სა-

მუშაოებიდან მიღებული შედეგების განზოგადე-

ბით, რომელთა განხორციელებით შეიძლება მიღ-

წეულ იქნეს ანალოგიური სისტემების მდგრადი 

ექსპლუატაცია მაქსიმალური ტექნიკურ-ეკონომი-

ური მაჩვენებლებით. მათი ორიგინალურობა (სიახ-

ლე) და სარგებლიანობა დადასტურებულია საქარ-

თველოს პატენტით [10]. 

  

ძირითადი ნაწილი 

სადაწნეო მაგისტრალური სისტემების, ექსპლუ-

ატაციის თავისებურებებიდან გამომდინარე, ყვე-

ლაზე რთულია პულპსადენები, რომელთაც ყვე-

ლაზე დიდი გამოყენება აქვთ სამთო საქმეში მყარი 

ფხვიერი მასალების ჰიდროტრანსპორტირებისას. 

ანალოგიურ სისტემებში განსაკუთრებულ შემ-

თხვევებში (ტუმბოების ელექტროამძრავებისადმი 

ელექტროენერგიის მიწოდების უეცარი შეწყვეტა 

და ასევე უეცარი მიწოდება დროის მცირე ინტერვა-

ლის განმავლობაში; მიმდევრობით ჩართული ტუმ-

ბოების ამუშავებისა და გაჩერების ოპტიმალური 

თანამიმდევრობის დარღვევა; მაგისტრალურ მილ-

სადენში მიმდევრობით ჩართული ერთი ან რამდე-

ნიმე ტუმბოს რეჟიმის დარღვევა ან მწყობრიდან გა-

მოსვლა; მიწოდებული ჰიდროაერონარევის ნაკა-

დის გაწყვეტა სათავო (შემწოვი) ტუმბოს შემწოვ 

მილსა ან მილსადენი მაგისტრალის ნებისმიერ წერ-

ტილში რთული პროფილის დროს და ა.შ.) მოსალო-

დნელია არასტაციონარული პროცესების (პირდა-

პირი და არაპირდაპირი ჰიდრავლიკური დარტყ-

მების) წარმოქმნა, როდესაც ხდება წნევის უეცარი 

მომატება (გაზრდა) და კონკრეტული პირობებიდან 

გამომდინარე, ხდება სერიოზული ავარიები, რომ-

ლებიც განაპირობებს მილსადენების, ტუმბოების, 

სამილსადენო არმატურის მწყობრიდან გამოსვლას, 

იწვევს გარემოს დაბინძურებას. ყოველივე ამის თა-

ვიდან ასაცილებლად გამოიყენება მრავალი მოწ-

ყობილობა (საშუალება) და ხერხი. კერძოდ, მაგისტ-

რალის სიგრძესა და რელიეფზე დამოკიდებუ-

ლებით, გარკვეული ინტერვალით ამონტაჟებენ საკ-

ვალთებს და ე.წ. ონკანებს, რომ ავარიის შემთხვე-

ვაში შეძლონ ცელკეული უბნების გადაკეტვა (მა-

გისტრალიდან იზოლირება) და ავარიების შედე-

გების ლიკვიდაცია. 

ასეთი ღონისძიებების დიდი ნაკლია ის, რომ 

საკვალთები და სახაზო ონკანები ვერ რეაგირებენ 

სწრაფად მიმდინარე პროცესებზე, არ არიან ავტო-

მატურად თვითმართვადი, გაღებისა და დაკეტვი-

სათვის სჭირდება დიდი დრო და მათი მართვა ხდე-

ბა სატუმბი ან ცენტრალური მართვას სადგურები-

დან. ცხადია, ისინი ვერ შეძლებენ არასტაციონარუ-

ლი პროცესების მართვას სადგურებიდან. ამდენად, 

ისინი ვერ შეძლებენ არასტაციონარული პროცესე-

ბის წარმოქმნის თავიდან აცილებას. 

არსებობს სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სის-

ტემების ჰიდრავლიკური დარტყმებისაგან დაცვის 

სქემები, რომლებიც შეიცავს ცალმხრივი და ორმხ-

რივი მოქმედების უკუსარქვლებს, შემშვებ-გამომშ-

ვებ სარქვლებს (ვანტუზებს), გამომშვებ მილყელებს 

საკვალთით. 

ასეთი სქემების უარყოფითი მხარეებია: 
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ა) უკუსარქვლები განთავსებულია მხოლოდ 

საჭირხნ მილსადენებზე, ტუმბოების სიახლოვეს. 

ამდენად უკუსარქვლები ვერ დაყოფენ სიგრძეზე 

მაგისტრალურ მილსადენს სექციებად და, შესაბამი-

სად, ვერ შეაჩერებენ არასტაციონარული პროცესე-

ბის განვითარებას მთელ მაგისტრალში; 

ბ) წინა პუნქტში განხილული უარყოფითი მხა-

რის გამო, უკუსარქვლები უკუნაკადის ჩამკეტ ორ-

განოსთან შეჯახებისას ხშირად თვითონ ხდება 

ჰიდრავლიკური დარტყმების წარმოქმნის მიზეზი, 

რადგან მათ დაკეტვაში მონაწილეობს მთელ მა-

გისტრალში არსებული თხევადი მასა უკუნაკადის 

სახით. სწორედ ეს განაპირობებს ჰიდრავლიკური 

დარტყმების დამცავი სხვა უფრო ეფექტური საშუა-

ლების გამოყენების აუცილებლობას მაგისტრალუ-

რი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის წნევების უეც-

რად გაზრდისაგან დასაცავად. 

სადაწნეო მაგისტრალური ჰიდროსატრანსპორ-

ტო სისტემის მიერ შემოთავაზებული შესრულების 

დროს შესაძლებელია აღმოიფხვრას ცნობილი ანა-

ლოგებისათვის დამახასიათებელი უარყოფითი 

მხარეები, გაიზარდოს საიმედოობა და ეფექტუ-

რობა ანუ თავიდან ავირიდოთ არასტაციონარული 

პროცესების წარმოქმნისა და განვითარების საშიშ-

როება, რაც მიიღწევა მილსადენი მაგისტრალის 

მთელი სიგრძის დაყოფით მონაკვეთებად უკუ-

სარქვლების საშუალებით, რომელთა ოპტიმალური 

რაოდენობა შეიძლება განისაზღვროს შემდეგი პი-

რობის დაცვით 
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 ,  (1) 

სადაც n  არის უკუსარქვლების რაოდენობა; v – სა-

ჭირხნ მილსადენში ტრანსპორტირებული თხევადი 

ჰიდროაერონარევის თხევადი მასის მოძრაობის 

სიჩქარე ნორმალური დამყარებული რეჟიმის 

დროს, მ/წმ; 
2v

2g
  – წნევის დანაკარგი უკუ-

სარქვლებში, მ; H  – მაგისტრალური მილსადენის 

მთელ სიგრძეზე წინააღმდეგობის (სწორხაზოვან 

ნაწილზე სხვა ყველა ადგილობრივ წინააღმდეგო-

ბაზე გარდა უკუსარქვლებისა) გადასალახავად და-

ხარჯული წნევის ჯამური დანაკარგი, მ. 

მაგისტრალური მილსადენის მთელი სიგრძის 

უკუსარქვლების საშუალებით თანაბარ სიგრძის 

მონაკვეთებად დაყოფა იქნება ამ სისტემის მდგრა-

დი მუშაობის მყარი გარანტია გარდამავალი რეჟი-

მებისა და დაუმყარებელი პროცესების განვითარე-

ბის ყველა შემთხვევაში. კერძოდ: 

ა) სისტემის ამუშავებისას (ტუმბოების ამუშავე-

ბისას) თავიდან იქნება აცილებული საჭირხნ მილ-

სადენში თხევადი მასის სწრაფი გაქანება, რადგან მა-

გისტრალის გასწვრივ განთავსებული უკუსარქვლები 

არ მისცემს საშუალებას თხევად ნაკადს სწრაფად 

დაიწყოს მოძრაობა ნორმალურთან მიახლოებული 

სიჩქარით, ანუ არ მოხდება ტუმბოს ამუშავებისას სიჩ-

ქარის სწრაფი ცვლილება 0-დან V0-მდე (V0 არის სა-

ჭირხნ მილსადენში თხევადი მასის მოძრაობის სიჩქა-

რე ნორმალური, დამყარებული რეჟიმის დროს). შესა-

ბამისად, წნევა დამყარებული რეჟიმის წნევასთან შე-

დარებით, მნიშვნელოვნად არ გაიზრდება; 

ბ) ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების გაჩერები-

სას ანუ ტუმბოების გამორთვისას, წნევები მნიშვნე-

ლოვნად არ გაიზრდება, რადგან მაგისტრალის გას-

წვრივ განთავსებული უკუსარქვლები მილსადენი 
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მაგისტრალის ნებისმიერი პროფილის შემთხევაში 

(სითხის მიწოდების - დაჭირხვნის დიდი გეომეტ-

რიული სიმაღლის, აღმავალი და დაღმავალი უბნე-

ბის, მკვეთრი გადატეხის წერტილების არსებობის 

შემთხვევაში), უკუნაკადებს დიდი სიჩქარით გაქა-

ნების შესაძლებლობას არ მისცემს და, შესაბამისად, 

არც წნევები გაიზრდება მნიშვნელოვნად; 

გ) სისტემა ეფექტურად იმუშავებს დაუმყარებე-

ლი პროცესის ნებისმიერ შემთხვევაში წარმოქმნის 

დროს (ტუმბოებისადმი ელექტროენერგიის მიწო-

დების უეცარი შეწყვეტისა და ასევე უეცრად აღდ-

გენისას, ტუბოების მილსადენ მაგისტრალში მიმ-

დევრობით ჩართვისას რომელიმე მათგანის რეჟი-

მის დარღვევისას, თხევადი მასის ნაკადის გაწყვე-

ტისას მილსადენი მაგისტრალის ნებისმიერ კვეთში 

და ა.შ.), განსაკუთრებით რთული რელიეფის შემთ-

ხვევაში (მილსადენი მაგისტრალის რთული პრო-

ფილის შემთხვევაში) ნაკადის გაწყვეტისას, მილ-

სადენის მკვეთრი გადატეხის ადგილებში, ან მისი 

მოწყვეტისას უკუსარქვლის დაკეტვის დროს. 

ზემოთ ჩამოთვლილი გარემოებები განაპირო-

ბებს ჩვენ მიერ ახალი გადაწყვეტების დადებით 

ტექნიკურ შედეგს და მათ უპირატესობას არსებულ 

ანალოგებთან შედარებით. იგი მიიღწევა იმით, რომ 

ხდება მაგისტრალური მილსადენის მთელ სიგრძე-

ზე უკუსარქვლების საშუალებით დაყოფა თანაბარი 

სიგრძის მონაკვეთებად. 

ცხადია, რაც მეტად იქნება მილსადენი მაგისტ-

რალი დაყოფილი ცალკეულ სექციებად, მით მეტი 

იქნება ეფექტი. მაგრამ ასევე ცხადია, რომ ტექნიკუ-

რად და ეკონომიკურად დაუშვებელია მისი სექ-

ციებად უსასრულოდ დიდი რაოდენობით დაყოფა, 

რადგან უკუსარქვლების რაოდენობის გაზრდასთან 

ერთად, შესაბამისად იზრდება მილსადენი მაგისტ-

რალის წინააღმდეგობა და მის გადასალახავად სა-

ჭირო ენერგიის დანახარჯი. გარდა ამისა, მნიშვნე-

ლოვნად იზრდება თვით სისტემის, მისი მონტაჟისა 

და ექსპლუატაციის ღირებულება. ამდენად, შემო-

თავაზებული სქემების განხორციელება მიზანშე-

წონილი იქნება, თუ მაგისტრალური მილსადენის 

მთელ სიგრძეზე განთავსებული უკუსარქვლების 

რაოდენობა ოპტიმლური იქნება. იგი, უპირველეს 

ყოვლისა, უნდა განისაზღვროს ჰიდროსატრანს-

პორტო სისტემის ჰიდრავლიკური გაანგარიშები-

დან გამომდინარე, ანუ იმ პირობიდან, რომ წნევის 

ჯამური დანაკარგები, უკუსარქვლების, როგორც 

ადგილობრივი წინააღმდეგობების გადალახვაზე, 

არ უნდა აღემატებოდეს 25-30%-ს წნევის საერთო 

დანაკარგებს მთელ მილსადენ მაგისტრალში, ე.ი. 

დაცული უნდა იყოს პირობა, რომელსაც (1)-დან 

გამომდინარე ექნება სახე 
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მაგისტრალური მილსადენის თანაბარი სიგრძის 

მონაკვეთებად დაყოფისათვის უკუსარქვლების გა-

მოყენება ყველაზე ეფექტური და გამართლებულია, 

რადგან ისინი ავტომატურად, ყოველგვარი დამა-

ტებითი ჩარევის გარეშე, რეაგირებენ (იღება და 

იკეტება) მაგისტრალურ მილსადენში მიმდინარე 

პროცესების შესაბამისად. 

ზეამოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენ მიერ 

რეკომენდებული მრავალსაფეხურიანი სადაწნეო 

მაგისტრალური ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების 

სქემები მოცემულია სურათზე. 

პირველ სქემაზე წარმოდგენილია მრავალსაფე-

ხურიანი სადაწნეო მაგისტრალური ჰიდროსატრან-
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სპორტო სისტემა, როდესაც მილსადენი მაგისტრა-

ლის (პულპსადენის) უდიდესი ნაწილი წრფივია, 

რომელსაც აქვს სწორი პროფილი, ხოლო მე-2 სქე-

მაზე – როდესაც მას აქვს რთული პროფილი და 

შეიცავს აღმავალ და დაღმავალ მონაკვეთებს, შესა-

ბამისად, მილსადენი მაგისტრალის მკვეთრი გადა-

ტეხის ადგილებს. 

 

 

 

 

 

სადაწნეო მრავალსფეხურიანი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების სქემები: სქემა 1 - როდესაც 

მაგისტრალურ მილსადენს აქვს სწორი პროფილი; სქემა 2 - როდესაც მაგისტრალური მილსადენი შეიცავს 

აღმავალ და დაღმავალ უბნებს: 1 - გრუნტის ტუმბო; 2 - შემწოვი მილი; 3 - სადაწნეო (საჭირხნი) 

მაგისტრალური მილსადენი (პულპსადენი); 4 - უკუსარქველი; 5 - შემშვებ-გამომშვები სარქველი 

(ვანტუზი); 6 - გამომშვები მილყელი საკვალთით; 7 - შემწოვი (ხელოვნურად ფორმირებული) ზუმპფი;  

8 - ჰიდროაერონარევის მიწოდების დანიშნულების (მყარი ფხვიერი მასალის დასაწყობების) ადგილი. 
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მრავალსაფეხურიანი სადაწნეო მაგისტრალური 

ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მუშაობის პრინ-

ციპი შემდეგია: 

პირველი საფეხურის შემწოვი გრუნტის ტუმბოს 

სადგურში (შსს) განთავსებული ტუმბო (1) ხელოვ-

ნურად ფორმირებული ზუმპფიდან (7) შემწოვი 

მილის (2) მეშვეობით შეიწოვს ჰიდროაერონარევს 

(წყლის, მყარი ფხვიერი მასალის ნაწილაკებისა და 

მცირეოდენი ჰაერის ბუშტულების ნარევს) და და-

ჭირხნის მას სადაწნეო მაგისტრალურ მილსადენში 

(3). თანამიმდევრობით გააღებს მასზე განთავსე-

ბულ უკუსარქვლებს (4) და მიაწვდის საშუალედო 

სატუმბ სადგურს (სსს), რომელიც მასში შედინე-

ბულ ჰიდროაერონარევს მიანიჭებს მის მიერ განვი-

თრებულ წნევას და მოახდენს მის ტრანსპორტი-

რებას დანიშნულების ადგილამდე (8). 

მაგისტრალური მილსადენის (3) მკვეთრი გარ-

დატეხის ადგილებში განთავსებულია შემშვებ-გა-

მომშვები სარქვლები (ვანტუზები) (5), ხოლო უკუ-

სარქვლების სიახლოვეს – გამომშვები მილყელები 

საკვალთით (6).  

ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის ამუშავებისას, 

შეიწოვს რა მიმღები ზუმპფიდან (7) ჰიდრონარევს, 

შემწოვი მილის (2) მეშვეობით, ტუმბო (1) დაიწყებს 

მის დაჭირხვნას სადაწნეო მილსადენში (3). ჰიდრო-

ნარევის ნაკადი ტუმბოს მიერ განვითარებულ წნე-

ვის ზრდასთან ერთად თანამიმდევრობით იწყებს 

მაგისტრალური მილსადენის სიგრძის გასწვრვ გან-

თავსებული უკუსარქვლების გაღებას. ამ უკანასკ-

ნელების საკმაოდ დიდი ჰიდრავლიკური წინააღმ-

დეგობის გამო, ისინი გაიღება ერთმანეთის მიმდევ-

რობით და არა ერთად, რაც არ მისცემს საშუალებას 

ჰიდროაერონარევს სადაწნეო მილსადენში დიდი 

სიჩქარით გაქანდეს, სისტემა ამუშავდება მდოვრედ, 

წნევის მკვეთრი ცვლილების გარეშე. ასევე წნევის 

მკვეთრი ცვლილების გარეშე გაჩერდება ჰიდროსატ-

რანსპორტო სისტემა, რადგან უკუსარქვლები დაიკე-

ტება არა ერთბაშად, არამედ თანამიმდევრობით, 

გარკვეული ინტერვალებით, მაგისტრალური მილ-

სადენის (3) სიგრძეზე წნევის შესაბამისად. 

კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ეფექტი რთულ-

პროფილიან მაგისტრალურ ჰიდროსატრანსპორტო 

სისტემებში აღმავალი და დაღმავალი უბნების მკვე-

თრი გარდატეხის ადგილების და ჰიდროაერონარე-

ვების მიწოდების დიდი გეომეტრიული სიმაღლე-

ების შემთხვევაში, რადგან მთლიანად ლიკვიდირე-

ბული იქნება უკუნაკადების მნიშვნელოვანი სიჩქარე 

და თავიდან იქნება აცილებული ნაკადის გაწყვეტა 

(მთლიანობის დარღვევა) ერთ ან რამდენიმე კვეთში. 

შემოთავაზებული მრავალსაფეხურიანი სადაწ-

ნეო მაგისტრალური ჰიდროსატრანსპორტო სისტე-

მის (პულპსადენის) მდგრადი მუშაობის გარანტიის 

მისაღწევად აუცილებელია მაგისტრალური მილ-

სადენის მკვეთრი გადატეხის ადგილებში დამონ-

ტაჟდეს შემშვებ-გამომშვები სარქვლები (5), ხოლო 

უკუსარქვლების (4) სიახლოვეს ფიგურებზე (1) და 

(2) მითითებულ ადგილებში, დამონტაჟდეს გა-

მომშვები მილყელები საკვალთით (6). მათი არსე-

ბობა აუცილებელია საჭიროების შემთხვევაში მთე-

ლი სისტემის ან მისი ცალკეული სექციების (მონაკ-

ვეთების) ნორმალურად და სწრაფად დასაცლე-

ლად. გარდა ამისა, შემშვებ-გამომშვები სარქვლების 

(5) არსებობა აუცილებელია სისტემის ამუშავების 

დროს მისგან ე.წ. ჰაერის ბალიშების გამოსადევნად, 

რომლებიც ხშირად ხდება დაუმყარებელი პროცე-

სების წარმოქნის მიზეზი. 
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დასკვნა 

დამუშავებულია მრავალსაფეხურიანი მაგისტრა-

ლური ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების სქემები, 

რასაც საფუძვლად დაედო როგორც გ. წულუკიძის 

სამთო ინსტიტუტში ნახევრად სამრეწველო ექსპე-

რიმენტულ დანადგარებზე, აგრეთვე მსხვილ სამრე-

წველო სისტემებზე შესრულებული კვლევების შე-

დეგები. ისინი შეიძლება გამოვიყენოთ მრავალფაზა 

ჰიდროაერონარევების ტრანსპორტირებისათვის სა-

შუალო და გრძელ მანძილებზე (პულპსადენებზე). 

დადგენილია მათი აღჭურვა ისეთი აუცილებელი 

მოწყობილობებით, რომლებიც იძლევა სისტემების 

მდგრადი ექსპლუატაციის საშუალებას მაქსიმალუ-

რი ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლებით.  
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Abstract. G. Tsulukidze Mining Institute performed the fundamental studies of the operation of pressurized 

main water transport systems (slurry pipelines). These studies have been performed on both laboratory and semi-
industrial experimental installations as well as on many large industrial systems. Based on these studies, it has been 
established that the efficiency of the studied systems is particularly increased by growing the hydro transmission 
distance of solid loose materials. This efficiency especially increases in the case of pulses when the concentration of 
loose solids in the hydro aeronautics in the pipelines increases. Because centrifugal ground pumps used for the 
transport of hydraulic mixtures develop relatively low pressures, the hydraulic transport systems studied are typically 
multistage. To do this, it is necessary to turn on the pumps in the main pipeline in sequence, or the main system 
consists of several separate systems, which complicates the operation of the system and worsens their technical and 
economic performance. Due to the peculiarities of operation, pulsed pipes are the most difficult, which lies in the 
fact that during their operation, hydraulic shocks occur very often, which has the worst impact on the efficiency of 
similar systems. 

Therefore, the schemes of multi-stage main hydraulic transport systems are discussed, equipped with such 
necessary devices which allow the sustainable operation of systems with maximum technical and economic 
indicators. 

 Resume:  

Keywords: hydraulic transportation systems; hydraulic shocks; multistage; pressure; main; slurry pipeline; 
sustainable operation; technical-economic. 
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ანოტაცია. მცირე მდინარეთა რევიტალიზაციის 

საკითხი იმ აქტუალურ პრობლემებს განეკუთვნება 

რომლებიც თავის მხრივ წარმატებით ხორციელდება 

დასავლეთ და ცენტრალური ევროპის არაერთ ქვეყა-

ნაში. ევროინტეგრაციის გზით მავალი საქართველო-

სათვის ეს პრობლემა ამჟამად აქტუალური გახდა. 

წარმოდგენილ ნაშრომში საველე პირობებში ჩა-

ტარებული ჰიდროგრაფიული და მორფომეტრიული 

გაზომვების საფუძველზე მიღებული ექსპერიმენ-

ტული მონაცემებისა და ზედაპირულ წყლებში პა-

სიური ინგრედიენტის გადატანა-დიფუზიის განტო-

ლების გამოყენებით გაანგარიშებულია ქალაქ თბი-

ლისის ადმინისტრაციულ ფარგლებში გამავალი, 
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მდინარე მტკვრის მარცხენა მიკროშენაკადის, მდინა-

რე ორხევის კალაპოტზე დაკვირვების კუთხით, წი-

ნასწარ შერჩეული ოთხი წერტილიდან აღებული 

ფსკერული დანალექის სინჯებში რკინის შემცვე-

ლობის ცვლილება დროის მიხედვით, ვინაიდან მდი-

ნარე ორხევის წყალში რკინა, სხვა მძიმე მეტალებთან 

შედარებით, თავისი კონცენტრაციული ჯერადობის 

მხრივ, ყველაზე დომინანტური შემადგენელია.  

სტატიაში ნაჩვენებია, რომ ძირითადი ინგრედი-

ენტის სედიმენტაციის პროცესის რიცხვითი მოდე-

ლირების მიზნით ჩატარებულ გაანგარიშებათა შე-

დეგად, ფსკერულ დანალექებში რკინის კონცენტ-

რაცია მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მდი-

ნარის ფსკერზე მისი დალექვის ძირითად მამოძ-

რავებელ ძალებზე ვერტიკალურ-ტურბულენტურ 

დიფუზიასა და გრავიტაციული სედიმენტაციის 

სიჩქარეზე. 

 

საკვანძო სიტყვები: გადატანა-დიფუზიის გან-

ტოლება; გრავიტაციული სედიმენტაციის სიჩქარე; 

ვერტიკალურ-ტურბულენტური დიფუზია; მდი-

ნარის ფსკერული დანალექი; რკინის შემცველობა. 

 

შესავალი 

მდ. ორხევი აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე 

მდინარეა. ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ ფარგ-

ლებში იგი მდინარე მტკვრის მუდმივი ჩამონადე-

ნის მქონე მარცხენა მიკროშენაკადია. მას სათავე 

აქვს თბილისის ზღვის აღმოსავლეთით, ივრის ზეგ-

ნის დასავლეთ მთაგორიან ნაწილში, ზღვის დონი-

დან 900 მ სიმაღლეზე, მიედინება ივრის ზეგანზე, 

წარმოიქმნება კახეთის გზატკეცილთან მდინარე-

ების ფორაქაანთხევისა და თეთრიხევის შეერთე-

ბით. მდინარე მტკვართან მისი შესართავი მდე-

ბარეობს გარდაბნის გზატკეცილის მახლობლად 

ზღვის დონიდან 350 მ-ზე. სიმაღლის ვარდნა შეად-

გენს 550 მ-ს. მდ. ორხევის სიგრძე 14 კმ-ია, აუზის 

ფართობი – 33.8 კმ2, წყლის საშუალო წლიური 

ხარჯი – 0,07 მ3/წმ, წლიური ატმოსფერული ნალექი 

608 მმ-ია. იკვებება რა მიწისქვეშა, წვიმისა და თოვ-

ლის დნობის წყლებით, მისთვის დამახასიათებე-

ლია წყალმოვარდნები გაზაფხულზე, ზაფხულსა 

და შემოდგომაზე, ხოლო ზამთარში ახასიათებს 

წყალმარჩხობა [1].  

საკვლევ ობიექტზე მდინარე ორხევზე განხორ-

ციელებული საველე გასვლებით, მდინარის კალაპო-

ტის განსხვავებული მდებარეობის ოთხ წერტილში, 

წინასწარ შეირჩა მონიტორინგული დაკვირვების 

ოთხი პუნქტი, რომლიდანაც შემდგომში, ასევე სავე-

ლე პირობებში, ავიღეთ მდინარის წყლისა და ფსკე-

რული დანალექების სინჯები და გავზომეთ მათი 

სხვადასხვა ჰიდროგრაფიული, მორფომეტრიული, 

ფიზიკურ-ქიმიური და ქიმიური მაჩვენებლები. 

როგორც საველე პირობებში ჩატარებული გა-

ზომვები აჩვენებს, მდ. ორხევის ზედაპირული წყა-

ლი გაჯერებულია სხვადასხვა მინარევით, მათ შო-

რის – მძიმე მეტალებით. მათი კონცენტრაციები 

იცვლება გარკვეულ დიაპაზონში და ამ მაჩვენებ-

ლით ისინი ხშირად აღწევს და აჭარბებს კიდეც 

ზღვრულად დასაშვებ დონეს. სხვა მეტალებთან 

შედარებით, მდ. ორხევიდან აღებული წყლის სინ-

ჯებში კონცენტრაციული ჯერადობის მხრივ, დო-
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მინანტურობით განსაკუთრებულად გამოირჩევა 

რკინის შემცველობა.  

წარმოდგენილი ნაშრომის მიზანია სამეცნიერო 

ლიტერატურაში არსებულ ჰიდროგრაფიულ და 

ჰიდროლოგიურ მონაცემებზე [2] დაყრდნობით, 

ზედაპირულ წყლებში ნივთიერებათა გადატანა-

დიფუზიის განტოლებისა და საველე პირობებში 

ჩატარებული გაზომვებითა და ექსპერიმენტულად 

მიღებული მონაცემების გამოყენებით, რიცხობრი-

ვად იქნას მოდელირებული მდ. ორხევზე საველე 

დაკვირვების ოთხი პუნქტიდან აღებული ფსკერუ-

ლი დანალექის სინჯებში რკინის შემცველობის 

დროის მიხედვით ცვლილება.  

  

ძირითადი ნაწილი 

განვიხილოთ საკვლევი მდინარის მოკლე მონაკ-

ვეთი. მონაკვეთის წერტილებში ცნობილია მდინა-

რის წყალში არსებული რკინის კონცენტრაცია, 

რომლის სიდიდე დროის მიხედვით იცვლება. მა-

შინ მდინარის ფსკერის თითოეულ წერტილში, ზე-

დაპირულ წყლებში მინარევის გადატანა-დიფუზი-

ის განტოლების [3], [4] გამოყენებით, შეიძლება 

დავწეროთ ფსკერზე დალექილი მინარევის დროის 

მიხედვით ცვლილების განტოლება:  

 i i i

i

q w q q

t z z z


  
 

   
 ,  (1) 

სადაც t არის დრო, z – ვერტიკალური კოორდინატი, 

i – მდინარეზე შერჩეული დაკვირვების პუნქტის 

ნომერი, iq  – მდინარის წყალში მინარევის კონცენტ-

რაცია დაკვირვების i-ურ პუნქტში, w – სედიმენტა-

ციის სიჩქარე, რომელიც, თავის მხრივ, განისაზღვ-

რება სტოქსის ფორმულით, ν – ვერტიკალური 

ტურბულენტობის კოეფიციენტი. (1) განტოლებაში 

დაშვებულია, რომ მდინარის პუნქტებს შორის მან-

ძილი საკმარისად მცირეა, რაც საშუალებას იძლევა 

პირველ მიახლოებაში უგულებელვყოთ კონცენტ-

რაციის ადვექციური და ჰორიზონტალური ტურ-

ბულენტური ცვლილება. ასევე, თუ გავითვალისწი-

ნებთ მდინარის მცირე სიღრმეს და შედარებით მა-

ღალ ვერტიკალურ ტურბულენტობას [5], (1) გან-

ტოლება ფსკერის მიდამოებში შეიძლება ჩაიწეროს 

შემდეგი სახით: 

 s,i ,
i 2

 ( ) 
 ,i s ii

q q qw q
C u

t H H

 
 


  (2) 

სადაც  s,iq  არის მინარევის კონცენტრაცია ფსკერულ 

დანალექში, ხოლო  iu  – მდინარის დინების სიჩქარე.  

ასევე გარკვეული დაშვების გზით, დროის საწ-

ყის მომენტად არჩეულია მომენტი წყალდიდობის 

შემდეგ, როდესაც ჩარეცხილია უკვე არსებული და-

ნალექი, დამყარებულია გარკვეული კვაზისტაციო-

ნარული მდგომარეობა და ფსკერულ დანალექში 

საკვლევი ინგრედიენტის – რკინის კონცენტრაცია 

ნულის ტოლია  s, i (0)  0q  . 

ყოველივე ამის გათვალისწინებით განტოლება 

(2) ინტეგრირდება რიცხობრივად  

n nn
i s,  in   1 n i

s,  i s,  i i 2

(    )   
    T  T   ,

q qw q
q q C u

H H
 

      

ალგორითმით  n t  ( n  0. 1, 2,...,n-1, N)t    რიცხ-

ვით ბადეზე, აქ t  დროითი ბადის ბიჯია. ინტეგ-

რირებისათვის გამოყენებულია პარამეტრების შემ-

დეგი მნიშვნელობები: H = 0.5 მ, C = 1.26 X10–5 მ, 

სადაც H მდინარის სიღრმეა, ხოლო C – ტურბულენ-

ტური დიფუზიის მასშტაბის დამახასიათებელი 

პარამეტრი. ამასთანავე, თავის მხრივ, i C u  ტურ-
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ბულენტური დიფუზიის კინემატიკური კოეფიციენ-

ტია (მ2/წმ); საველე დაკვირვების 1-4 პუნქტებზე 

ჩატარებული ჰიდროგრაფიული და მორფომეტრუ-

ლი გაზომვებით დადგენილი და სათანადო გამოთვ-

ლებით მიღებული, მდინარის წყალში რკინის მოცუ-

ლობითი კონცენტრაციის, მდინარის ჰორიზონ-

ტალური დინების სიჩქარეებისა და ფსკერულ დანა-

ლექში რკინის მასური კონცენტრაციის მნიშვნელო-

ბები მოცემულია ცხრილში. 

 

ცხრილი 

მდინარე ორხევზე საველე დაკვირვების 1-4 პუნქტებიდან აღებულ წყლის სინჯებში რკინის 

მოცულობითი კონცენტრაციის, ფსკერულ დანალექში რკინის მასური კონცენტრაციისა და ამავე 

პუნქტებში მდინარის ჰორიზონტალური დინების სიჩქარეთა მნიშვნელობები 

 

  

 

 

 

 

 

 

გაანგარიშებათა შედეგები. გამოთვლები ჩატარ-

და t = 60 წმ რიცხვითი ბიჯით ოთხი თვის ფიზი-

კური დროისათვის. მიღებული შედეგები მოცემუ-

ლია სურათზე.  

 
ფსკერულ დანალექში რკინის მასური კონცენტრაციების 

ცვლილება 1, 2, 3 და 4 დაკვირვების პუნქტებში. 

 

სურათზე ნაჩვენებია გამოთვლებით მიღებული 

რკინის მასური კონცენტრაციის  s, /i i
Q q   (მკგ/კგ) 

ცვლილება 120 დღის განმავლობაში, სადაც ρ ფსკე-

რული დანალექის სიმკვრივეა. სურათიდან ჩანს, 

რომ რკინის კონცენტრაციების მნიშვნელობების 

დროის მიხედვით ცვლილება მიმდინარეობს თვი-

სებრივად ერთნაირად, მაგრამ რაოდენობრივად – 

განსხვავებულად. განხილულ ოთხივე პუნქტში 

მყარდება რკინის კონცენტრაციის კვაზისტაცი-

ონარული განაწილება, რომლის შემდგომაც რკინის 

კონცენტრაციების მნიშვნელობები ფსკერულ დანა-

ლექებში უკვე აღარ იცვლება. განსხვავებულია მხო-

ლოდ რკინის სტაციონარული კონცენტრაციის დამ-

ყარების დრო და რკინის კონცენტრაციის ცვლილე-

ბის სიჩქარეები დაკვირვების პუნქტებში.  

დაკვირვების 
პუნქტის 

№ 

iq   

(მგ/ლ) 
iu   

(მ/წმ) 

Qi 
(მკგ/კგ) 

გაზომილი 

Qi 
(მკგ/კგ) 

გამოთვლილი 
1 1.0871 0.60 39 642 39 667 
2 0.1611 0.10 38 606 34 637 

3 0.3652 0.21 37 045 37 704 

4 0.4135 0.22 31 493 31 404 
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რკინის კონცენტრაციის მუდმივი მნიშვნელობა 

ფსკერულ დანალექში ყველაზე სწრაფად (დაახლოე-

ბით 20 დღის განმავლობაში) მყარდება დაკვირვების 

1-ელ პუნქტში. ამ პუნქტისათვის დამახასიათებე-

ლია ზედაპირულ წყალში რკინის დიდი კონცენტრა-

ცია და მდინარის დინების მომატებული სიჩქარე. 

პროცესის კინეტიკა შემდეგია: დალექვის საწყის 

ეტაპზე პრიორიტეტულია რკინის გრავიტაციული 

დალექვა. დალექვას ხელს უწყობს ასევე ტურბუ-

ლენტური დიფუზიის პროცესი, ვინაიდან რკინის 

კონცენტრაცია წყალში მეტია, ვიდრე ფსკერულ და-

ნალექში; შედეგად სწრაფად იზრდება რკინის კონ-

ცენტრაცია ფსკერულ დანალექში. როდესაც ფსკე-

რულ დანალექში რკინის კონცენტრაცია გადააჭარ-

ბებს წყალში მისსავე კონცენტრაციას, ტურბულენ-

ტური დიფუზია იწვევს საპირისპირო პროცესს – 

ნივთიერების გადატანას ფსკერული დანალექიდან 

წყალში. ამ დროს სწრაფად იზრდება ტურბულენ-

ტური დიფუზიით ინგრედიენტის გადატანა ფსკე-

რიდან მდინარის წყალში. მყარდება ისეთი მდგო-

მარეობა, როდესაც ინგრედიენტის ფსკერისკენ მი-

მართული გრავიტაციული ნაკადი გაუტოლდება 

ტურბულენტური დიფუზიის ნაკადს ფსკერიდან 

წყალში ანუ მყარდება წონასწორული მდგომარეობა 

ფსკერულ დანალექში რკინის კონცენტრაციის მუდ-

მივობით. ასევე აღსანიშნავია მდინარის დინების 

სიჩქარის უკვე მომატებული მნიშვნელობა ინგრე-

დიენტის სედიმენტაციის პროცესში.  

ყველაზე გვიან (110 დღე) ფსკერულ დანალექში 

რკინის მუდმივი კონცენტრაციის მნიშვნელობა მი-

იღწევა მე-2 პუნქტში, რომლისთვისაც მცირეა რო-

გორც რკინის კონცენტრაცია მდინარის წყალში, ასე-

ვე მდინარის დინების სიჩქარე და, შესაბამისად, 

მდინარის წყლის ტურბულენტობა. რაც შეეხება 

დაკვირვებათა მე-3 და მე-4 პუნქტებს, მათგან აღე-

ბულ ფსკერულ დანალექთა სინჯებში რკინის მუდ-

მივი კონცენტრაციების მნიშვნელობები შესაბა-

მისად მყარდება დაახლოებით მე-60 და 65-ე დღეს.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ფსკერულ დანალექში 

რკინის კონცენტრაციის ექსპერიმენტულად გაზო-

მილ და გამოთვლებით მიღებულ სიდიდეებს შო-

რის თანხვედრა დამაკმაყოფილებელია. მათ შორის 

მაქსიმალური განსხვავება მიღებულია მე-2 პუნქტ-

ში და ის დაახლოებით 10 %-ის ფარგლებშია, რაც 

სავსებით დასაშვებია. 

  

დასკვნა 

1. საველე პირობებში ექსპერიმენტული გაზომვე-

ბით შეგროვებული მონაცემების გამოყენებითა 

და რიცხვითი მოდელირების ჩატარების გზით 

პირველად იქნა გამოთვლილი მდ. ორხევზე სა-

ველე დაკვირვებისათვის შერჩეული ოთხი 

პუნქტის ფსკერულ დანალექებში რკინის შემც-

ველობა;  

2.  გაანალიზებულია ფსკერულ დანალექში რკი-

ნის კონცენტრაციის დროის მიხედვით ცვლი-

ლება. მიღებულია, რომ იგი ხასიათდება რკინის 

კონცენტრაციის სტაციონარული განაწილების 

დამყარებით;  

3.  დადგინდა, რომ ფსკერულ დანალექებში ზოგა-

დად მოქმედებს რკინის კონცენტრაციის კვა-

ზისტაციონარული განაწილების პრინციპი, 

როდესაც რკინის მუდმივი კონცენტრაციის 

მიღწევა ხდება ერთმანეთისაგან განსხვავებულ 
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დროსა და რკინის კონცენტრაციის ცვლილების 

სიჩქარის პირობებში; 

4.  მდ. ორხევზე დაკვირვების თითოეულ შერ-

ჩეულ პუნქტში რკინის კონცენტრაციის სტაცი-

ონარული განაწილების დამყარება დამოკიდე-

ბულია ორ პროცესზე – გრავიტაციულ სედი-

მენტაციასა და ვერტიკალურ-ტურბულენტურ 

დიფუზიაზე; 

5.  სათანადო გათვლების ჩატარების გზით გამოვ-

ლინდა ფსკერულ დანალექებში რკინის კონ-

ცენტრაციული სტაბილურობის ყველაზე სწრა-

ფი (20 დღე) და ყველაზე ხანგრძლივი (110 დღე) 

დამყარების პუნქტები;  

6.  ჩატარებული გამოთვლების შედეგები შედარე-

ბულია გაზომვების მონაცემებთან და, მიღებუ-

ლია დამაკმაყოფილებელი შედეგი. 
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Abstract. The issue of revitalization of small rivers belongs to those actual problems, which in turn are 

successfully implemented in many countries of Western and Central Europe. This problem of Georgia, which is 
going through European integration, has become urgent now. Based on the conducted hydrographic and 
morphometric measurements, experimental data and the transfer-diffusion equation of a passive ingredient in surface 
waters, the change of iron content in bottom sediment samples taken from four pre-selected points over time was 
calculated, in terms of observing the bed of the Orkhevi River, the left microtributary of the Mtkvari River within 
the administrative limits of the city of Tbilisi, since iron is the most dominant component in the water of the Orkhevi 
river, compared to other heavy metals, in terms of its concentration. 

It is showed that as a result of the calculations performed for numerical modeling of the sedimentation process 
of the main ingredient, the concentration of iron in bottom sediments significantly depends on the main driving 
forces of the course of its sedimentation process, on vertical turbulent diffusion and on the rate of gravitational 
sedimentation. 

Resume:  

Keywords: bottom sediments of river; gravitational sedimentation rate; iron content; transfer-diffusion equation; 
vertical-turbulent diffusion. 
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ანოტაცია. ნაშრომში შესწავლილია ელექტრო-

გამტარ სითხეში მბრუნავი წრიული ფოროვანი 

ფირფიტის ბრუნვით წარმოქმნილი სასაზღვრო ფე-

ნის სტაციონარული ამოცანა სუსტი მაგნიტური 
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ლება წრფივი კანონით. 

 ამოცანა ამოხსნილია მიმდევრობითი მიახლოე-

ბის მეთოდით (შვეცის მეთოდი). ამოსახსნელად 

გამოყენებულია მაგნიტურ ველში გამტარი სითხის 

სტაციონარული დინების ნავიე-სტოქსისა და ენერ-

გიის არაწრფივ კერძოწარმოებულებიან დიფერენ-

ციალურ განტოლებათა სისტემა, რომელიც კარ-

მანის განზოგადებული ჩასმების გამოყენებით ჩაწე-

რილია ჩვეულებრივ არაწრფივ დიფერენციალურ 

განტოლებათა სისტემის სახით. 

 მიღებული განტოლებათა სისტემის ამოხსნები 

იძებნება უსასრულო მწკრივების სახით. ცხადი სა-

ხით ნაპოვნია პირველი ორი მიახლოება. დინამი-
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კური და სითბური სასაზღვრო ფენების სისქის გან-

სასაზღვრავად მიღებულია შესაბამისი განტოლე-
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ტიკური მახასიათებელი და მიღებულია გამოსახუ-

ლებები წრიულ ფირფიტაზე თბოგადაცემისა და 

წნევის განაწილებისათვის. ასევე გამოთვლილია 

ფირფიტის ბრუნვის წინაღობის მომენტი და თბო-

გადაცემის კოეფიციენტი. 

 კერძო შემთხვევაში დადგენილია დამოკიდე-

ბულება დინამიკურ და სითბურ სასაზღვრო ფენა-

თა სისქეებს შორის. 

 

საკვანძო სიტყვები: გამტარებლობა; გაჟონვის 

სიჩქარე; თბოგადაცემა; კარმანის ჩასმები; მაგნი-

ტური ველი; სტაციონარული დინება; სასაზღვრო 

ფენა; ფორიანობა. 

 

შესავალი 

სხვადასხვა პრაქტიკული ამოცანის ამოხსნისას 

ხშირად გვიწევს ისეთი სითხეების მოძრაობის შეს-

წავლა, რომელთაც ძალიან მცირე სიბლანტე აქვთ. 

ასეთ სითხეებს განეკუთვნება, მაგალითად, წყალი, 

შემზეთავი საშუალებები და სხვა. თუ ერთდროუ-

ლად გარსდენადი სხეულების ზომები და სითხის 

დინების სიჩქარე არ არის ძალიან მცირე, მაშინ მი-

იღება დინებები რეინოლდსის რიცხვის საკმარისად 

დიდი მნიშვნელობებით. როგორც ცდები გვიჩვე-

ნებს, ამ შემთხვევებში სიბლანტის გავლენა ვლინ-

დება გარსდენადი სხეულების ზედაპირების მახ-

ლობლობაში. ეს გარემოება თავის დროზე აღნიშნუ-

ლი იყო დ. მენდელეევის მიერ მის ძირეულ კვლე-

ვებში, რომლებიც ეძღვნებოდა სითხის წინააღმდე-

გობის საკითხებს და აერონავტიკას (1880 წ). სიბ-

ლანტის გავლენა კედლების მახლობლობაში მნიშვ-

ნელოვანია იმ მიზეზის გამო, რომ თუნდაც ძალიან 

მცირე სიბლანტის მქონე სითხე ინარჩუნებს გარს-

დენადი სხეულის ზედაპირზე მიკვრის თვისებას. 

აქედან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ, რომ 

გარსდენად ზედაპირზე სითხე ეკვრის სხეულს, შე-

მდეგ ზედაპირიდან დაშორებისას სითხის სიჩქარე 

სწრაფად იზრდება და რაღაც   მანძილზე (სასა-

ზღვრო ფენა) იღებს იმ მნიშვნელობას, რომელიც 

პრაქტიკულად ტოლი იქნებოდა იმ სიჩქარისა, რო-

მელიც მას ექნებოდა განსახილავი სხეულის ხახუ-

ნის გარეშე სითხით გარსდენისას. 

 შესაბამისად, საინტერესოა სითხის ყოფაქცევის 

შესწავლა სასაზღვრო ფენაში. ამ მიმართულებით 

პირველი კვლევა ჩაატარა პრანდტლმა [1], რომელ-

მაც მოგვცა სასაზღვრო ფენაში სითხის მოძრაობის 

ძირითადი დიფერენციალური განტოლებები და 

მათი მიახლოებითი ამოხსნები ფირფიტის გარსდე-

ნის შემთხვევაში.  

 იმ დროიდან, როდესაც გამოჩნდა კარმანისა [2] 

და კოკრენის [3] ნაშრომები, რომლებიც დაკავშირე-

ბული იყო უსასრულო ფირფიტის ან დიდი რადიუ-

სის მქონე დისკოს ბრუნვით გამოწვეული სითხის 

დინებების შესწავლასთან, დასაბამი მიეცა იმ გარ-

დაქმნების გამოყენებას (კარმანის ჩასმები), რომელ-

თა საშუალებითაც სითხის მოძრაობის არაწრფივი 

კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალური გან-

ტოლებები დაიყვანება ჩვეულებრივ არაწრფივ დი-

ფერენციალურ განტოლებებზე, რამაც შესაძლებე-

ლი გახადა ღრმად შესწავლილიყო დინების ხასია-

თი. დიდ ინტერესს იწვევს ისეთი ამოცანების შე-
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სწავლა, სადაც გათვალისწინებულია გარსდენადი 

სხეულების ფორიანობა. ამ მიმართულებით ერთ-

ერთი პირველი იყო სტიუარტი [4], რომელმაც თა-

ვის ნაშრომში შეისწავლა მბრუნავი ფოროვანი დის-

კოს ზედაპირიდან სითხის გამოჟონვის სიჩქარის 

გავლენა სითხის დინებაზე.  

ასევე საინტერესოა ისეთი სტაციონარული და 

არასტაციონარული ამოცანების შესწავლა, რომ-

ლებშიც გათვალისწინებულია გამტარი სითხით 

გარსდენადი ფოროვანი ზედაპირების მახლობლო-

ბაში მაგნიტური ველის ზემოქმედება, ასევე სით-

ბური ეფექტები. 

[5] შრომაში შესწავლილია ფოროვანი ფირფიტის 

ბრუნვით გამოწვეული სუსტად გამტარი სითხის 

არასტაციონარული დინება თბოგადაცემის გათვა-

ლისწინებით, როცა შეჟონვის სიჩქარე დროის ფუნქ-

ციაა. განსაზღვრულია დინამიკური და სითბური 

სასაზღვრო ფენათა სისქეები შეჟონვის სიჩქარის 

სხვადასხვა მნიშვნელობისათვის და დადგენილია 

ფუნქციური დამოკიდებულებები მათ შორის.  

 [6] შრომაში არაწრფივი წევრების გასაშუალების 

მეთოდით შესწავლილია ბლანტი უკუმშველი სით-

ხის არასტაციონარული დინება ფოროვანი ფირ-

ფიტის მახლობლობაში ერთგვაროვანი მაგნიტური 

ველისა და თბოგადაცემის გათვალისწინებით. გან-

საზღვრულია დინამიკური და სითბური სასაზღვ-

რო ფენების სისქეები. მათი საშუალებით გამოთვ-

ლილია დინების ფიზიკური მახასიათებლები. 

  

ძირითადი ნაწილი 

წინამდებარე ნაშრომში მიმდევრობითი მიახ-

ლოების მეთოდით (შვეცის მეთოდი) შესწავლილია 

გამტარ სითხეში ფოროვანი წრიული ფირფიტის 

ბრუნვით წარმოქმნილი სასაზღვრო ფენის სტაციო-

ნარული ამოცანა სუსტი ერთგვაროვანი მაგნიტური 

ველისა და თბოგადაცემის გათვალისწინებით, რო-

დესაც ფირფიტაში სითხის გაჟონვის სიჩქარე იცვ-

ლება წრფივი კანონით. ამოცანაში დაშვებულია, 

რომ მაგნიტური ველი მოქმედებს ფირფიტის მარ-

თობულად და ფირფიტაში სითხის გაჟონვაც ხდება 

ფირფიტის მართობული მიმართულებით ( z ღერ-

ძის პარალელურად). 

ამოცანის ამოსახსნელად გამოვიყენოთ მაგნი-

ტურ ველში გამტარი სითხის სტაციონარული მოძ-

რაობის ნავიე-სტოქსის განტოლებათა სისტემა და 

ენერგიის განტოლება 
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 ენერგიის განტოლებაში გათვალისწინებულია რომ დისიპაციური ეფექტების გავლენა თბოგადაცემაზე 

უსასრულოდ მცირეა. შევნიშნოთ, რომ (1) განტოლებათა სისტემაში ( , ), ( , ), ( , )r zr z r z r z    არის სითხის 

სიჩქარის კომპონენტები,   – სითხის სიბლანტის კოეფიციენტი,   – სიმკვრივე, p  – წნევა,   – ელექტრო-

გამტარობის კოეფიციენტი, B – მაგნიტური ველი,   – თბოგამტარებლობის კოეფიციენტი, ( , )T r z  – სით-

ხის ტემპერატურა, pc  – თბოტევადობა მუდმივი ტემპერატურის დროს. 

 (1) განტოლებათა სისტემა უნდა ამოიხსნას შემდეგი სასაზღვრო პირობების გათვალისწინებით: 

 

  
0, 0, , , ,

, 0, 0, .
r z w w
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z r T T
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  (2) 

 

 შემოვიტანოთ ახალი ფუნქციები და ცვლადები გარდავქმნათ შემდეგნაირად: 
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 თუ (3) გარდაქმნებს გამოვიყენებთ (1) სისტემაში, მივიღებთ ახალ განტოლებათა სისტემას:  
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  (4) 

მიღებულ განტოლებათა სისტემაში 
2

2 B
m




  და p
r

c
P




  შესაბამისად, მაგნიტური ურთიერთქმე-

დებისა და პრანდტლის რიცხვებია. 

 ვთქვათ, ფირფიტაში სითხის გაჟონვის სიჩქარე იცვლება შემდეგი კანონის მიხედვით: 

  ,wu k b   

სადაც k  და b  უარყოფითი მუდმივებია.  

 დინამიკურ და სითბურ სასაზღვრო ფენათა სისქეების გამოსათვლელად, რომლებიც წარმოიქმნება 

მბრუნავი ფირფიტის ზედაპირზე, ასიმპტოტურ ფენათა ნაცვლად განვიხილოთ სასრული სისქის სასაზღ-

ვრო ფენები, რომელთა განსასაზღვრავად ვისარგებლოთ შემდეგი პირობებით: 
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  ,   0
dq

d
  და ,T   0.

d

d



   (5) 

 

ყოველივე აქედან გამომდინარე, (4) განტოლებათა სისტემის ამოსახსნელად საბოლოოდ გვექნება 

შემდეგი სასაზღვრო პირობები: 

 

  
0, 0, 1, (0) , 1,

, 0, 0, 0, , 0, 0.
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f q
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  (6) 

 

(4) სისტემის ამოხსნები ვეძებოთ უსასრულო მწკრივების სახით 
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და შემოვიფარგლოთ პირველი ორი მიახლოების განსაზღვრით. 

 თუ გავითვალისწინებთ, რომ სითხის დინებაზე მოქმედებს სუსტი მაგნიტური ველი, შესაბამისად 0 ,f  

0 ,q  0 , 1,f  1,q  1  უნქციები წარმოადგენს შემდეგ ამოცანათა ამონახსნებს: 

 

  
2

0
2

0,
d f

d
  

2
0
2

0,
d q

d
  

2
0
2

0,
d

d




  

  0 0 0

0 0 0

0, 0, 1, 1,

, 0, 0, , 0,T

f q

f q

 
    
   

     
 

  
2

2 2 201
0 0 0 02

,
dfd f

g f q m f
dd 

     
2

201
0 0 0 02

2 ,
dqd q

g f q m q
dd 

    
2

01
02

,r

dd
P g

dd




 
  

 
 

  1 1 1

1 1 1

0, 0, 0, 0,

, 0, 0, , 0,T

f q

f q

 
    
   

     
 

 

0g  და 1g  ფუნქციები კი განისაზღვრება შემდეგი ტოლობების საფუძველზე: 
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(7) მწკრივების პირველ ორ მიახლოებებს - 0 ,f  0 ,q  0 ,g  0 ,  1,f  1,q  1,g  1  აქვს შემდეგი სახე: 
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დინამიკური და სითბური სასაზღვრო ფენების სისქეების გამოსათვლელად, (5) პირობების გამოყე-

ნებით მივიღებთ შემდეგ განტოლებათა სისტემას: 
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საიდანაც, იმის გათვალისწინებით, რომ 0k   და 0b  , მივიღებთ: 
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 ფირფიტის ზედაპირზე წნევის განაწილებისათვის მივიღებთ შემდეგ გამოსახულებას: 
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სადაც 0P  ფირფიტაზე წნევის საწყისი მნიშვნელობაა. 

 თუ უგულებელვყოფთ სითხის დინებაზე ფირფიტის კიდის გავლენას, მაშინ R  რადიუსის საკმარისად 

დიდი მნიშვნელობებისათვის შეიძლება გამოვთვალოთ ფირფიტის ბრუნვის წინააღმდეგობის მომენტი. 

გვექნება: 

  2 6
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სადაც 2S R  არის ფირფიტის ზედაპირის ფართობი, R – ფირფიტის რადიუსი, 
2

e

R
R




  კი – 

რეინოლდსის რიცხვი. 

 თბოგადაცემის კოეფიციენტისათვის გვექნება შემდეგი გამოსახულება: 
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დასკვნა 

გავაანალიზოთ მიღებული შედეგები. თუ დავაკ-

ვირდებით (8) და (9) გამოსახულებებს, რომლებიც 

განსაზღვრავენ დინამიკურ და სითბურ სასაზღვრო 

ფენათა სისქეებს, ადვილად დავრწმუნდებით, რომ 

თუ სითხის დინებაზე არ მოქმედებს მაგნიტური 

ველი ( 0m  ) და პრანდტლის რიცხვი 1rP  , მაშინ  

2

2

3 9 3
,

4 16T

k k

b bb
       

ე.ი. დინამიკურ და სითბურ სასაზღვრო ფენათა 

სისქეები ერთნაირია. 

მიღებული შედეგების მიხედვით ასევე ადვილად 

შეიძლება დავასკვნათ, რომ ფირფიტის ბრუნვის 

წინაღობის მომენტის მნიშვნელობა იცვლება ბრუნ-

ვის კუთხური სიჩქარის, ფირფიტის ზედაპირის ფა-

რთობის, მისი რადიუსისა და რეინოლდსის რიცხვის 

პროპორციულად, თბოგადაცემის კოეფიციენტი კი – 

რეინოლდსის რიცხვის პროპორციულად და ფირ-

ფიტის რადიუსის უკუპროპორციულად. 
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Abstract. The paper investigates the stationary task of the boundary layer generated by the rotation of a circular 
porous plate rotating in an electrically conductive fluid with respect a weak magnetic field and heat transfer when 
the suction velocity into the plate changes by a linear law. 
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The problem is solved by using the method of successive approximation (Shvec method). For solving it, in the 
magnetic field electrically conductive fluid flow Navier-Stokes and energy nonlinear differential equations in partial 
derivatives is used, which is recorded as a system of ordinary nonlinear differential equations using Karman general 
insertions. 

The solutions of the obtained system of equations are sought in the form of infinite series. The first two 
approaches are clearly found. Appropriate equations are obtained to determine the thickness of dynamic and thermal 
boundary layers and their exact solutions are obtained. 

All the kinematic characteristics of the fluid flow are calculated and images are obtained for the heat transfer and 
pressure distribution on the circular plate. The torque of rotation of the plate and the coefficient of heat transfer are 
also calculated. 

In the particular case, the relationship between the thicknesses of the dynamic and thermal boundary layers is 
established. Resume:  

 

Keywords: boundary layer; conductivity; heat transfer; Karman insertion; magnetic field; porosity; suction 
velocity; stationary flow. 
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Abstract. Main challenge in the human–robot inte-

raction is to endow the robots with emotional intel-

ligence making the interaction more genuine and na-

tural. Main aspect in achieving this goal is the robot’s 

capability to interpret human emotions. Destiny huma-

noid robot will be one of the most widely used agents in 

human-robot interaction. Destiny robot will be equipped 

with a module of facial expression recognition based on 

CNN (convolutional neural network) facial expression 

recognition model with high accuracy and capability. 

This module will be integrated into Destiny's SDK that 

will allow facial expression classification. Another ap-

proach is developing a tool for emotion recognition 

through vocal features, such as tone, timbre, pitch or 

loudness making it possible to acquire machine intelli-

gence with emotional intelligence. This feature would be 

especially helpful for humans suffering from emotional 

disorders or from the inability to express emotions. The 

model can detect emotional signals in the human voice 

using CNN. 

 
Keywords: actuators; artificial intelligence (AI); 

controllers; emotional intelligence; emotional recogni-

tion; robotics systems; smart home applications.  

 
 
 

Introduction 
Latest advancements in the field of Robotics and 

Artificial Intelligence clarified the integration and com-
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munication problems between humans and robots. Co-

habitation of humans and robots require the conside-

ration of the most important aspect of humans’ lives: 

emotions and, relatively, emotional intelligence. Huma-

noid robots are the main creatures of recent robotics 

development and understanding human emotions is the 

key factor for deeper communication. The research aims 

to answer the core question of modern robotics: How 

does the development of emotional intelligence influen-

ce human-to-robot interactions? To answer this question 

the authors use quantitative and qualitative research 

methodologies; they present and analyze data to measure 

the main variables of the research question, use statistical 

analysis and case study methods. The main case study is 

developed on the robot humanoid robot Ryan and finds 

that empathy in a social robot can encourage users to 

have longer conversations and, therefore, develop deep 

interactions. Research also finds that human-to-robot 

interaction keeps people in a healthier state of mind, 

removes stress, increases longevity and happiness. Ac-

cordingly, mentioned findings are applicable to social 

life, modern robotics research and development, techni-

cal designing and AI-focused areas.  

Clearly, using robots for human applications is not a 

novel idea, but driving social or emotionally-charged 

interactions with robots as the initiator is one so much 

so that, according to the research [3], advancements in 

robotics have arrived at a point where robots can 

effectively demonstrate emotions. Robotics as a field 

has garnered a lot of attention from enterprises, star-

tups, and consumers alike. In fact, robots are being 

actively used across the spectrum—from retail and 

airports to hotels and restaurants. This futuristic field 

finds many takers (and understandably so). Here's what 

the data tells us: 

 Industrial robots have been in active use, with the 

World Robotics 2021 Industrial Robots report clai-

ming that around 3 million industrial robots are ope-

rating in factories globally—an increase of 10%.  

 Research further suggests that the robotics techno-

logy market size is poised to reach $189 million by 

2027.  

 In the healthcare sector, it was estimated that about 

6,000 surgical robots [2] performed a million 

operations globally in 2021. The robot healthcare 

market is predicted to be worth USD 6 billion. 

 Another survey [2] predicts that "The Global Robo-

tics Market will reach USD 74.1 billion by 2026, re-

gistering a CAGR of 17.45%, during the period of 

2021-2026, curbing the COVID-19 involved variety 

of the robot technologies like cleaning and robots of 

disinfection service." 

 Even in the food and medication delivery sectors, 

an ever-growing demand for home delivery led to 

an explosion in the use of robots for last-mile deli-

veries at scale.  

 On the manufacturing side, investments in car pro-

duction capacities, as well as modernization of in-

dustrial spaces, have driven the demand for robots. 

 

Main Part 

 The Importance of Humanoid Robots 

With developments in technology, improved capa-

bilities, and the possibility of an ever-widening range of 

applications, humanoid robots are finally becoming 

commercially viable across a multitude of fields. From 

maintenance and companionship to inspection and di-

saster response, humanoid robots can effectively carry 

out multiple tasks. In terms of how humanoid robots 

work, they typically use voice analysis or computer vi-

sion to identify human emotions correctly.  
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The origins of humanoid robots date back to 1495 

when Leonardo da Vinci sketched a plan for a huma-

noid robot, also known as Leonardo's Robot capable of 

standing, sitting, waving its arms, raising its visors, and 

moving its head while jaw opening or closing. The first 

British robot, Eric, was built by World War veteran 

Captain William Richards and aircraft engineer Alan 

Reffel in 1927. There are many such instances of robots 

at large. Needless to say, humanoid robots have come a 

long way. 

Humanoid robots or human-like robots are no lon-

ger a figment of our imagination. According to research 

by Gartner, by 2022, 10% of personal devices will have 

emotion AI capabilities, either on-device or via cloud 

services, up from less than 1% in 2018. 

Recent research [6] also indicates that the market 

for humanoid robots is all set to expand. As per estima-

tes, this market is valued at $3.9 billion by 2023, gro-

wing at a staggering 52.1% compound annual growth 

rate (CAGR) between 2017 and 2023.  

Considering that these robots can effectively mimic 

human interactions and emotions, they have become 

invaluable for customer-centric sectors such as retail, 

healthcare, entertainment, and nearly every other do-

main imaginable.  

 

Development Possibilities of Emotional Intelligence for 

Humanoid Robots 

 

While industrial robots are a widely-accepted phe-

nomenon, socially-driven humanoid robots are less po-

pular or rather commonplace. In other words, under-

standing the role of emotions within the human-robot 

dynamic remains unexplored. 

This is probably because while a robot may be as-

sociated with productivity and efficiency, the word 

robot hardly conjures words such as feelings or emo-

tions. Furthermore, it is a common belief that while ar-

tificial intelligence robots can process human emotions 

so as to provide personalized experiences, they cannot 

intuitively emote. This reality is now changing. 

According to data [7], consumers present a higher 

degree of trustworthiness towards robots displaying 

positive emotions. Additionally, robots with emotions 

are preferred over a neutral counterpart [8]. This is pri-

marily due to the direct correlation between human 

likeness and emotions. On the flip side, research in-

dicates that humanoid robots that imperfectly resemble 

actual human characteristics could provoke negative 

emotional responses in observers. 

Humanoid robots, powered by advanced technolo-

gies such as artificial intelligence and machine learning, 

are now being developed to successfully understand 

human social cues, from facial expressions to body lan-

guage. A few interesting examples to consider include: 

 Hilton Worldwide employs a service robot, Connie, 

as the concierge. Connie, a Watson-enabled robot 

concierge, can perform a multitude of tasks such as 

helping hotel guests figure out what to visit, where 

to dine, and how to find anything at the property. 

 Japan's Kinosaki Onsen hot spring resort has emp-

loyed an interactive humanoid robot, Pepper, to 

communicate with tourists in the information cen-

ter and provide relevant information to them. 

 Disney's female robot, Ursula, can sing, play music, 

dance as well as speak to her audiences at the Uni-

versal Studios. 

 The Henn-na Hotel in Japan is fully staffed by 

robots and has employed anthropomorphic robots as 

front desk agents. An experimental study [10] was 

conducted by manipulating the smiling behavior of 

anthropomorphic robots at the hotel. It was found 
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that positive emotional displays led to a higher level 

of perceived service quality, interpersonal warmth, 

and customer satisfaction. 
 

Case Study 1: How Instagram Data Helped Uncover 

How Emotional Robots Influenced the Potential 

Consumers' Affective Feelings 
 

According to this study [11], the humanoid robot's 

voice appearance, voice, and facial expressions can positi-

vely or negatively affect customers during service en-

counters. By leveraging psychology, social sciences, cog-

nitive science, artificial intelligence, design, engineering, 

computer science, and data science disciplines, human-

robot interactions can become emotionally charged.  

Granted that a robot's full display of emotional capa-

city remains to be unearthed, it can still display varying 

levels of emotional intelligence depending on the tech-

nologies used. In simpler words, the emotional impact 

between humans and robots cannot be disregarded.  

The COVID-19 pandemic has left people feeling 

lonely, depressed, and socially isolated. According to 

experts, around 36% of respondents reported feeling 

lonely "frequently" or "almost all the time or all the 

time."[12]  

 The Questions: 

- Can humanoid robots bridge the gap and provide 

much-needed comfort as well as solace? 

- Is it possible to confer robots with emotional intel-

ligence?  

- Can robots infer—and interpret—human emotions?  
 

The Answers: 

While the technology might still be in the nascent 

stage, the pandemic has accelerated the relationship 

between humans and robots. According to research 

[13], developing a robot that is capable of expressing 

empathy in accordance with users' emotional states can 

help businesses. Researchers believe that robots can be 

endowed with human-like capabilities of observation, 

interpretation, and emotional expression [14]. This can 

be achieved keeping three touchpoints in mind: 

1. Formalizing the robot's own emotional state. 

This step involves embedding characteristic emo-

tional traits into robots to enhance effectiveness and 

adaptiveness, as well as improve believability. As per 

data, over the years, robots are being designed factoring 

in key components for modeling emotions by: 

- Defining neurocomputational models; 

- Formalizing them in existing cognitive architectures; 

- Adapting known cognitive models; 

- Defining specialized affective architectures; 

2. Focusing on the emotional expression of the hu-

manoid robots. 

In complex interaction scenarios (think: assistive, 

educational, or social robotics, for instance), the ability 

of a robot to demonstrate the right emotional expres-

sion can strongly (and positively) impact the resulting 

social conversation.  

To achieve this, modalities such as facial expression, 

body posture, movement, voice, etc., are being studied 

and used to help robots to perceive and recognize emo-

tional states in humans. 

3. The ability of robots to infer the human emo-

tional state. 

For robots to infer and interpret human emotions, 

they need to first be able to interact with people. The 

design algorithms of today help classify the emotional 

states from different input modalities, such as facial 

expression, body language, voice, and physiological 

signals. 
 

Case Study 2: How Integrating Artificial Emotional 

Intelligence in a Social Robot, Ryan, Boosted the Ro-

bot's Effectiveness in Engaging Older Adults 
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Fig.1 A multimodal emotion perception system 

 

The central idea of this study was to use an emotio-

nally intelligent robot to cater issues of loneliness and 

depression for elders. Ryan is a social robot able to 

assist older adults suffering from diseases like depres-

sion or dementia. In this study, two versions of Ryans 

were used – empathic and non-empathic – to interact 

with 10 older adults living in a senior care facility. 

Here's a sneak-peek into the architecture of and its 

workings: 

 

 
 

Fig.2. Ryan's software 

 

 

The findings: 

The empathic Ryan utilized a multimodal emotion 

recognition algorithm and emotion expression system, 

which includes modalities for emotion such as facial 

expression and speech sentiment to detects the users’ 

emotional state and utilizes an affective dialogue 

manager to generate a response. 

Here are users interacting with Ryan: 
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The non-empathic Ryan lacked facial expression and used scripted dialogues that  

did not influence the users’ emotional state. 
 

 

How Can Humanoid Robots Become Emotionally 

Intelligent? 

It is the prevalence of Big Data that empowers 

researchers to transform unstructured datasets within 

these humanoid robots into meaningful and interpre-

table outcomes. Speaking in terms of how humanoid 

robots work, there are various technologies at play: 

 Natural language processing. Humanoid robots can 

analyze emotions/feelings via natural language 

processing (think: sentiment analysis) when it 

comes to texts and facial recognition technology 

for pictures/videos. Furthermore, natural language 

processing helps: 

- Detect the polarity of text-driven information; 

- Provide value with respect to the customer's feelings 

for service robots; 

- Uncover the users' affective states when conversing 

with robots; 

- Optimize reactive emotions to improve human-robot 

interaction; 

 Facial recognition systems. On the other hand, 

facial recognition systems, a popular method of 

biometric identification, help identify and 

analyze human faces based on digital images or 

videos. This technology is widely being used by 

companies to detect the emotions of users for the 

purpose of entertainment as well as security. 

Robots use face-tracking technology to not only 

maintain eye contact but also get people's atten-

tion and initiate conversation. In fact, humanoid 

robots are also being embedded with gaze trac-

king capabilities to be able to successfully under-

stand where the human is looking at and esta-

blish eye contact. Using this as an invaluable 

clue, the humanoid robot can start a conversa-

tion with the human and mimic real-life conver-

sational scenarios. 

 

Facial Action Coding System (FACS) 

Due to its scientific objectivity, FACS has become 

the most well-spread and popular system worldwide. 

It’s a detailed, 500-page tutorial on how to read faces. It 

contains a detailed analysis of possible facial muscle 

movements, their combinations, and the nature of their 

performance. It aims to train a system to recognize 

different combinations at a different speed and with 

different degrees of manifestation (up to barely 

noticeable and very fast ones). The tutorial provides 

photo and video examples and practical exercises. 
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According to this FACS system, facial expressions 

are divided into three types: 

 Macro-expressions are the daily routine expressions, 

usually obvious to all the sides of a communication 

act. They last between 0.5 and 4 seconds; 

 Micro-expressions are short, less than 0.5 seconds, 

involuntary facial expressions appearing when a 

person is trying to hide or suppress the emotion. 

Micro-expressions cannot be consciously controlled; 

 Subtle expressions are emotional responses to an 

event, environment, or another living being. Subtle 

expressions are not intensified and often mark the 

moment when a person starts feeling an emotion. 
 

Table 1.  

 

Convolutional Neural Network for FACS recognition. 

 

Input. VGG takes in a 224x224 pixel RGB image. 

For the ImageNet competition, the authors cropped out 

the center 224x224 patch in each image to keep the 

input image size consistent. 

Convolutional Layers. The convolutional layers in 

VGG use a very small receptive field (3x3, the smallest 

possible size that still captures left/right and up/down). 

There are also 1x1 convolution filters which act as a 

linear transformation of the input, which is followed by 

a ReLU unit. The convolution stride is fixed to 1 pixel so 

that the spatial resolution is preserved after convolution. 

Fully-Connected Layers. VGG has three fully-

connected layers: the first two have 4096 channels each 

and the third has 1000 channels, 1 for each class. 

Hidden Layers. All of VGG’s hidden layers use 

ReLU (a huge innovation from AlexNet that cut trai-

ning time). VGG does not generally use Local Response 

Normalization (LRN), as LRN increases memory con-

sumption and training time with no particular increase 

in accuracy. 

 

 

 

 
 

Fig. 3. VGG-16 Architecture 
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 Artificial intelligence: To top it off, improvements in 

artificial intelligence pave the way for cloud-based 

services such as the emotion/facial recognition appli-

cation programming interfaces (APIs) that are pro-

vided by Microsoft, Google, and Amazon. For examp-

le, a Japanese railway company uses IBM Watson to 

analyze the customers' tone and emotions! 

 

 A Humanoid Robot Mechanisms 

 Sensors – Sensors play a big role in understanding 

human emotions and amplifying the capabilities of 

humanoid robots. How? By allowing robots to 

perform key intellectual tasks that mirror those of 

their human counterparts. Note that different kinds 

of sensors can be used within humanoid robots, such 

as light sensors, contact sensors, proximity sensors, 

distance sensors, sound sensors, temperature sensors, 

pressure sensors, and tilt sensors. As an example, 

consider AISMO, which comprises a ground sensor 

on its lower torso, and which further includes: 

- One laser sensor which detects the ground surface 

- And one infrared sensor, which detects pairs of floor 

markings and helps it confirm the path navigation 

as per the planned map 

 Actuators – In order to replicate a human's insti-

nctive and dynamic actions, humanoid robots need 

actuators that can mimic the actions of muscles and 

joints and perform like them. Despite a different 

structure, humanoid robots can achieve human mo-

tion with rotary actuators.  

 Controller – A controller is an integral part of a robot 

that is responsible for a variety of functions such as: 

- Coordinating all aspects of the motion of the 

mechanical system in the robot 

- Receiving input from the immediate environment 

via diverse sensors 

At the core of a robot's controller lies a micropro-

cessor that is linked with the input/output and monito-

ring device. Remember that the command issued by the 

controller is responsible for activating the motion cont-

rol mechanism, which comprises different controllers, 

actuators, and amplifiers. 

 Electric motors (DC/AC) – Quite simply, electric 

motors assist robots in engaging in rotational move-

ments. Typically, electronically commutated DC 

motors are used for a lengthy life and optimized 

dynamics.  

 Power Supply – The main fuel that powers a huma-

noid robot can be batteries with hydraulic, pneu-

matic, or solar power sources. 

 Artificial Intelligence – 'Smart' robots are being po-

wered by technological developments in artificial 

intelligence. AI helps replicate human processes 

such as the ability to learn, speak in a particular lan-

guage, etc. In essence, AI is the superpower that ma-

kes humanoid robots more conversational, relatable, 

and interactive.  

 

How Robot-Human Interactions Can Be Beneficial 

in Diverse Social Aspects  

Lightening advancements in Artificial Intelligence, 

machine learning, hardware, robotics, and so on have 

helped the robots of today to evolve and recognize 

emotions and drive genuine, intuitive, as well as natural 

conversations with humans. Furthermore, Gartner 

predicts that more and more tech giants, as well as 

smaller startups, are investing in emotion AI for a good 

part of a decade. 

However, the trouble lies on the consumer side. 

Humans are unable to genuinely connect with AI-po-

wered technology because they are unable to visualize 
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what they are interacting with. The solution lies in 

being able to develop a human-like interface. 

So, the real question then becomes how advance-

ments in AI-powered humanoid robots can help drive 

successful use-cases in people's everyday lives. The 

proof of the pudding lies in the diverse opportunities 

for applications of human-robot interactions across 

fields and sectors. Over the last two years, emotion AI 

has chartered newer territories.  

 

Top 11 Applications of Humanoid Robots in 

Everyday Life 

Social robots can multi-task for a variety of socially-

driven applications: 

 Social robots can take care of the elderly: Humanoid 

robots can communicate, offer personalized psycho-

logical therapy, and provide social stimulation when 

used strategically.  

 Social robots can help the healthcare sector: As per 

data, humanoid robots will be mass-produced to be 

deployed in the healthcare sector as the pandemic 

wears on. For instance, a 'nurse bot' can remind pa-

tients to take their medication, they can converse 

with them every day to monitor the patient's wel-

lbeing, and redirect them to doctors if need be. 

Disinfectant robots were widely used in 2020 to cater 

to the increased demands for cleanliness and hygiene. 

 Social robots can assist in video gaming: By levera-

ging computer vision, the video game can succes-

sfully detect the myriad of emotions via facial exp-

ressions of the gamer and adapt to it. 

 Social robots can drive accurate medical diagnosis: 

By making use of voice analysis technology, huma-

noid robots can assist doctors with the diagnosis of 

serious diseases such as depression as well as de-

mentia. 

 Humanoid robots can drive education: AI-powered 

learning humanoid robots can be used to adapt to 

the child's emotions. For example, if a child beco-

mes annoyed with a task if it is too difficult, the ro-

bot automatically adapts the task to make it easier 

for the child.  

 Humanoid robots can lend a helping hand to emplo-

yees: The demand for employee safety solutions is on 

the rise. This is where humanoid robots can provide 

the necessary skills, knowledge, and resources to 

lower the stress as well as anxiety levels of employe-

es, particularly for ones who are in demanding jobs. 

 Humanoid robots can prevent fraud: An excellent 

example of this would be insurance companies wan-

ting to use voice analysis. This can help detect 

whether a customer is telling the truth when sub-

mitting a claim or not. This type of emotional detec-

tion can save the company millions and prevent 

instances of fraud. 

 Humanoid robots can make recruiting a breeze: AI-

powered robots can conduct job interviews to 

understand the credibility of a candidate and assist 

the HR team in hiring quality talent. 

 Humanoid robots can engage in intelligent routing: 

In the customer service space, humanoid robots will 

emerge as a must-have. Whether it's dealing with 

disgruntled customers or routing calls to the right, 

well-trained agent, a humanoid robot can drive all 

these tasks and interact with customers if the wait 

time is long.  

 Humanoid robots can set the setting for a 'connec-

ted, smart' home: Humanoid robots can be trained 

to recognize the homeowner's mood and respond 

accordingly. 

 Humanoid robots can help gain invaluable customer 

information in the ecommerce and retail sector: 
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Retailers are increasingly installing computer vision 

and emotion AI technology to collect key demog-

raphic information as well as data on the customer's 

moods as well as reactions. 

 

Conclusion 

With intense research in the humanoid robotics 

field, these futuristic, multi-tasking robots are finding 

applications across all industries and sectors. Forward-

thinking countries such as the United States, Japan, 

South Korea, Canada, and the United Kingdom are 

driving increased robot adoption. It is safe to assume 

that there's continuous development to understand and 

simplify the interaction between robots and humans in 

the field of research. Research answered to the main 

research question: How does the development of emo-

tional intelligence influence human-to-robot interac-

tions? Used quantitative and qualitative methodologies 

and different structural cases studies, found the social 

applications of humanoid robots in peoples’ everyday 

lives. Emotional intelligence is the key point where 

robots can develop meaningful relationship with 

humans: increase their happiness and longevity, reduce 

stress and the amount of routines, that is the area whe-

re tremendous positive effects are identified.  

The takeaway: Despite all these examples, it is critical 

to note that there are several barriers to adoption. As 

mentioned earlier, the technology is still in its nascent 

stage. Moreover, trust issues around emotion AI techno-

logies remain the biggest concern. As more and more 

people warm up to the idea of human-machine interac-

tions, humanoid robots will become more and more 

commonplace. A transparent data management policy 

can help AI-driven organizations to gain their customers' 

loyalty and lay the foundation for a trustworthy rela-

tionship going forward. 
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ამ ნაშრომში ჩვენ არ გვაქვს მიზნად სოციალური 

სამართლიანობის ბუნების გარკვევა, ე. ი. სოცია-

ლური სამართლიანობის განცდა თანდაყოლილია, 

თუ არის სოციალიზაციის პროცესის შედეგი. სტა-

ტიის კონტექსტში გვინდა ყურადღება გავამახვი-

ლოთ შემდეგზე: ადამიანს, მეტ-ნაკლებად, ყოველ-

თვის ექნება უსამართლობის განიცდა, განსაკუთ-

რებით საკუთარ თავთან მიმართებაში. 

მეორე მხრივ, სოციალური სამართლიანობა ყო-

ველთვის იქნება აგებული კონკრეტულ ისტორიულ 

მომენტზე და განისაზღვრება სოციალური ურთი-

ერთობების ფორმებით. მაგალითად, როდესაც 

სსრკ-ში ტარდებოდა კოლექტივიზაცია, სოციალუ-

რი სამართლიანობის გაგება განსხვავებული იყო 

მათ შორის, ვინც ახორციელებდა კოლექტივიზა-

ციას და მათი, ვისაც აკულაკებდნენ. 

  

ძირითადი ნაწილი 

კონკრეტული ფენომენის ან პროცესის აქსიო-

ლოგიური ანალიზის ჩატარებამდე აუცილებელია 

განვსაზღვროთ თავად ღირებულების ცნება. 

ჩვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, აუცილებე-

ლია ღირებულების ცნების გამოყოფა მნიშვნელო-

ბით ახლომდებარე კატეგორიებისგან, როგორიცაა 

„კეთილდღეობა“, „მნიშვნელოვნება“ და „შეფასება“. 

ადამიანი სიცოცხლის პირველივე წუთებიდან 

იწყებს ამ წყაროსთან ურთიერთობას და, შესაბამი-

სად, მის შეცნობას. 

საგნებსა და მოვლენებს, რომლებიც გავლენას 

ახდენენ ადამიანზე, შეუძლიათ მას სიამოვნება და 

სარგებელი მოუტნონ ან, პირიქით. 

გარემომცველი რეალობის შეცნობის პროცესში 

უკვე ჩამოყალიბებულია შედარებისა და შეფასების 

აქტები, ვინაიდან ადამიანი იწყებს გარჩევას და 

გამოყოფას თუ რა არის მისთვის აუცილებელი და 

რა – სასარგებლო, ე. ი. თუ რა წარმოადგენს მისთვის 

განსაზღვრულ ღირებულებას, სხვა დანარჩენისაგან 

განსხვავებით. ამრიგად, დარწმუნებით შეიძლება 

ვივარაუდოთ, რომ ღირებულებები ადამიანის ბუ-

ნებაში თანდაყოლილადაა ჩადებული.  

 „ღირებულების“ ცნებასთან მნიშვნელობით ყვე-

ლაზე ახლოს არის ცნება „კეთილდღეობა“. თუმცა 

არ ღირს მათი აღრევა. მაგალითად, არისტოტელემ 

„კეთილდღეობის“ ცნებას დაუკავშირა მიზნის კა-

ტეგორია. მისი აზრით, თუ ადამიანი რაღაცას აღ-
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წევს ჯიუტად და ამაში დიდ ძალისხმევას ხარჯავს, 

მაშინ ეს უკვე მისთვის კეთილდღეობაა. ღირებული 

იქნება სწორედ ის კეთილდღეობა, რომელიც უფრო 

ახლოს არის მიზანთან. 

ფ. ა. ბროკჰაუზისა და ი. ა. ეფრონის ენციკლოპე-

დიურ ლექსიკონში „კეთილდღეობა“ წარმოდგენი-

ლია რამდენიმე მნიშვნელობით. ჯერ ერთი, სიკეთე 

შეიძლება გამოიხატოს მატერიალურ საგნებში და, 

მეორეც, მას ჰქონდეს სულიერი ფორმები (ჭეშმარი-

ტების ცოდნა და მოვალეობის შესრულება). მესამე, 

სიკეთე შეიძლება იყოს უმაღლესი მიზანი, რომ-

ლისკენაც მიისწრაფვის ყველა გონიერი არსება, რო-

გორც უმაღლესი სიკეთე. 

იმისათვის, რომ გამოვყოთ ცნება „სიკეთე“ „ღირე-

ბულების“ ცნებისაგან, მივმართოთ ცნობილი გერმა-

ნელი ფილოსოფოსის ჰაინრიხ რიკერტის ნაშრომებს. 

კერძოდ, ის გვთავაზობს ხელოვნების ნიმუშებს, ერ-

თი მხრივ, როგორც ჩვეულებრივ რეალურ ობიექტს, 

ხოლო მეორე მხრივ, როგორც განსაზღვრულ ღირე-

ბულებას. მაგალითად, ნებისმიერი ნახატი არის 

ტილო, რომელზეც საღებავებია გამოყენებული (რი-

კერტის აზრით, ეს არის სიკეთე), ხოლო, როგორც ხე-

ლოვნების ნიმუში, ნახატი არის ღირებული. 

ნებისმიერი ნივთი, ერთი მხრივ, არის საყოფაც-

ხოვრებო სამყაროს ობიექტი და, მეორე მხრივ, შეიძ-

ლება შეიცავდეს გარკვეული მნიშვნელობით ღირე-

ბულებას, მაგალითად, როგორც საოჯახო რელიკ-

ვია ან უნიკალური საგანი ერთ ეგზემპლარად. 

ჩვენი კვლევის შემდეგი ნაბიჯი არის „შეფასების“ 

ცნების გამოყოფა „ღირებულებისგან“. ჩვენ მიერ 

უკვე ნახსენები გერმანელი ფილოსოფოსი რიკერტი 

თვლიდა, რომ ცნებები „ღირებულება“ და „შეფასება“ 

განსხვავებულ სფეროს განეკუთვნება და მათი აღრე-

ვა ფილოსოფიის ერთ-ერთი უდიდესი ილუზიაა. 

თუ გარემო სამყაროს შევაფასებთ, როგორც მა-

ტერიალურ საგანს იდეალური სახით, მაშინ თავად 

შეფასების ფაქტი არაფერი იქნება თუ არა როგორც 

შედარება საგნის შეფასებისას რაღაც იდეალურთან 

ან ნიმუშთან.  

რაც უფრო მაღალი და პოზიტიური იქნება ჩვენი 

შეფასება, მით მეტად დააკმაყოფილებს შეფასებუ-

ლი ობიექტი ჩვენს მოლოდინებსა თუ მოთხოვნებს. 

მაგრამ, ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შეფა-

სება შეიძლება ასევე იყოს უარყოფითი ანუ შეფასე-

ბის შედეგების მიხედვით საგანი ან ობიექტი შეიძ-

ლება არ წარმოადგენდეს რაიმე მნიშვნელოვანს. 

ამრიგად, ყოველი შეფასება მოიცავს შეფასების 

ობიექტს, მას, ვინც აფასებს და იმ ნორმებს, საფუძვ-

ლებს, სტანდარტებს, რომელთა გადასახედიდანაც 

ხდება შეფასება. და აქ ღირს ყურადღება მივაქციოთ 

იმ ფაქტს, რომ თითოეული კულტურა გვთავაზობს 

ღირებულებების საკუთარ კომპლექტს, ამიტომ 

ნორმები და იდეალები შეიძლება სრულიად გან-

სხვავებული იყოს. 

შეფასება არის შედარება გარკვეულ იდეალთან, 

ამიტომ ეს მოქმედება გამოიყენება როგორც მატე-

რიალური, ისე სულიერი სამყაროსთვის. შეგვიძ-

ლია შევაფასოთ ნივთის მოხერხებულობა და პრაქ-

ტიკულობა, ნორმალური შეფასება მივცეთ პირის 

ქმედებებს. თავად შეფასების აქტს ასევე შეიძლება 

ჰქონდეს ემოციური შეფერილობა და განსხვავებუ-

ლი ელფერი. 

მაგალითად, შეფასება შეიძლება იყოს დადები-

თი ან უარყოფითი, ობიექტური ან სუბიექტური, 

დამოკიდებული ან დამოუკიდებელი, მნიშვნელო-
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ვანი ან უმნიშვნელო და ა. შ. დასასრულ, ნებისმიე-

რი ადამიანი იცნობს ისეთ კონცეფციას, როგორიცაა 

თვითშეფასება. 

ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, რომ შეფასების აქტი 

პირდაპირ და განუყოფლად არის დაკავშირებული 

შემეცნების აქტთან. ჩვენ არ შეგვიძლია შევაფასოთ 

ობიექტი მისი ცოდნის გარეშე, მაგრამ მისი შეცნო-

ბით, ამავე დროს ვახდენთ მის შეფასებას. თვითშე-

ფასების იგივე აქტი, რომელიც შეიძლება გახდეს 

ადამიანის მოტივი და თვითგანვითარების მამოძ-

რავებელი წყარო, იწყება თვითშემეცნების აქტით. 

ამჟამად „შეფასების“ ცნებამ საკმაოდ ფართო 

მნიშვნელობა შეიძინა და გამოიყენება, როგორც შე-

ფასება ზოგადად, შეფასების ნებისმიერი შედეგი ან 

თავად შეფასების პროცედურა. 

დასასრულ, ჩვენ გავაანალიზებთ, თუ როგორ 

უკავშირდება ერთმანეთს ცნებები – „მნიშვნელობა“ 

და „ღირებულება“. ჩვენი აზრით, „მნიშვნელობის“ 

ცნება უფრო ფართო მასშტაბისაა, ვიდრე „ღირებუ-

ლების“, ვინაიდან ნებისმიერ ღირებულებას აქვს 

მნიშვნელობა ადმიანისთვის, მაგრამ ის, რაც 

ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია ავტომატურად  

მისთვის ღირებული ვერ იქნება. ეპიდემიებს, 

ტერორისტულ თავდასხმებს, ავიაკატასტროფებს, 

სტიქიურ უბედურებებს, რა თქმა უნდა, მნიშვ-

ნელობა ექნება ადამიანისთვის, მაგრამ ისინი არაა 

ღირებული. 

ამ საკითხის კონტექსტში მიზანშეწონილი იქნე-

ბოდა სხვა ცნობილი გერმანელი ფილოსოფოსის 

მარტინ ჰაიდეგერის მოსაზრება, რომელიც თვლი-

და, რომ ღირებულებები არის დაუსაბუთებელი 

ფსევდოკონცეფციები, რომლებზეც ფოკუსირებუ-

ლია ადამიანი თავისი ფსევდოარსებობით. 

მიუხედავად მ. ჰაიდეგერის მიერ ფასეულობე-

ბის კრიტიკული შეფასებისა, ჩვენი შემდგომი 

კვლევისთვის გადმოვცემთ ცნება "ღირებულების" 

მინიმუმ მიახლოებით განმარტებას. ზემოაღნიშ-

ნული მასალის გათვალისწინებით, ფასეულობე-

ბით ჩვენ გავიგებთ ყველაფერს, რასაც დადებითი 

მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის და ხელს უწყობს 

შემდგომ პროგრესს, როგორც პიროვნულს, ისე სო-

ციალურს. 

კვლევის სურათის დასასრულებლად და ისეთი 

რთული ცნების არსის გამოხატვისთვის, როგორი-

ცაა „ღირებულება“, ჩვენი აზრით, მიზანშეწონილია 

შემოვიტანოთ კიდევ ერთი განმარტება, რომლის 

ავტორიც არის ერიხ ფრომი. იგი ამბობს, რომ „ღი-

რებულად ან კარგად ითვლება ყველაფერი, რასაც 

თავად სიცოცხლე ითხოვს და იმავდროულად ხელს 

უწყობს ადამიანის ყველა შესაძლებლობის ყველაზე 

სრულყოფილ გამოვლენას“. 

რაც შეეხება სოციალურ სამართლიანობას, ეს 

ცნება დღეს საკმაოდ ხშირად გამოიყენება ცხოვრე-

ბის სხვადასხვა სფეროში. ჩვენ შეგვიძლია შევხვ-

დეთ „სოციალურ სამართლიანობას“, როგორც ყო-

ველდღიურ, ისე საერთაშორისო დონეზე, ოფიცია-

ლური დოკუმენტების მიღებისას. მაგალითად, 2008 

წელს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ მიიღო 

დეკლარაცია სოციალური სამართლიანობის შესა-

ხებ სამართლიანი გლობალიზაციისთვის. 

2009 წლიდან 20 თებერვალი მსოფლიო მასშტა-

ბით აღინიშნება, როგორც სოციალური სამართლია-

ნობის მსოფლიო დღე, რომელიც გამოცხადებულია 

გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ. 

უკვე ამ მაგალითებიდან ირკვევა, რომ სოციალუ-

რი სამართლიანობა საკმაოდ მწვავე პრობლემაა, რო-
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მელიც აწუხებს მთელ კაცობრიობას და გავლენას ახ-

დენს ისეთ ცნებებზე, როგორიცაა ადამიანის უფლე-

ბები, ეთიკა, გლობალური განვითარება და ა.შ. 

გარკვეული დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, 

რომ სამართლიანობას ყოველთვის ექნება სოცია-

ლური ელფერი, ე. ი. არ არსებობს ცალკე სოცია-

ლური სამართლიანობა. ჩვენი კვლევის ფარგლებში 

არ დავსვამთ ამოცანას, ვუპასუხოთ კითხვას თუ 

რამდენად სამართლიანად არის მოწყობილი ბუნე-

ბა, რომ მასში არსებულ ორგანიზმებს შორის ურთი-

ერთობა აგებულია ერთიან კვებით ჯაჭვში. 

ამის საფუძვლად ავიღოთ ვარაუდი, რომ ადა-

მიანთა საზოგადოების გაჩენასა და განვითარებას-

თან ერთად სოციალური სამართლიანობის განვი-

თარებაც პარალელურად მიმდინარეობდა, ვინაი-

დან საზოგადოებას სჭირდება სამართლიანი ურ-

თიერთობები მისი განვითარებისთვის და თავად 

სამართლიანობა ვერ იარსებებს საზოგადოების 

გარეშე, ესე იგი სამართლიანობა არ შეიძლება იყოს 

არასოციალური. 

ლოგიკურია ვივარაუდოთ, რომ განვითარების 

თითოეულ ეტაპზე ეს კონცეფცია გამდიდრდა ახა-

ლი მნიშვნელობებით. მაგალითად, ძველ აღთქმაში 

სამართლიანობა განმარტებულია, როგორც თანაბა-

რი ნაცვალგება ყოველი საქმისთვის – „თვალი თვა-

ლის წილ“, „კბილი კბილის წილ“.  

მაშ ასე რა არის სოციალური სამართლიანობის 

ღირებულება? ჩვენი აზრით, ამ კითხვაზე პასუხი 

მინიმუმ სამ ასპექტში უნდა ვეძებოთ: სოციალურ-

ში, სამართლებრივსა და პოლიტიკურში. 

კითხვაზე, თუ რამდენად მოთხოვნადია სოცია-

ლური სამართლიანობა თანამედროვე ქართულ სა-

ზოგადოებაში და რა ღირებულება აქვს მას მოქა-

ლაქეებისთვის, შეიძლება ვუპასუხო 2021 წელს ჩვენ 

მიერ ჩატარებული კვლევით. ამ კვლევის მიხედვით, 

მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფს შორის ყველაზე 

პოპულარული აღმოჩნდა სოციალური სამართლია-

ნობის იდეა (47%), რომელიც პოპულარობით უს-

წრებდა ისეთ იდეებს, როგორიცაა „დასავლეთთან 

დაახლოება“ (11%), „თავისუფალი ბაზარი“ (13%), 

„ძლიერი, მკაცრი ხელისუფლება“ (26%) და ა. შ.  

სოციალური სამართლიანობის სამართლებრივი 

ასპექტი შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს რეს-

პუბლიკის კონსტიტუციაში (საქართველოს კონს-

ტიტუციის მუხლები: 30–ე, 32–ე, 35–ე, 37–ე და ა. შ.). 

სამართლიანობის პრინციპს შეიცავს სისხლის 

სამართლის კოდექსიც. სწორედ სისხლის სამართ-

ლის კოდექსი ადგენს, რომელი ქმედება შეიძლება 

ჩაითვალოს სისხლისსამართლებრივ დასჯადად და 

რომელი – არა. გარდა ამისა, სოციალური სამართ-

ლიანობის პრინციპების განხორციელება ნიშნავს, 

რამდენად სამართლიანია არსებული კანონები და 

მათი გამოყენება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძ-

ლება ისე გამოვიდეს, როგორც ცნობილ ფრაზაშია: 

„ყველაფერი მეგობრებისთვისაა, მხოლოდ კანონია 

მტრებისთვის“. 

დაზარალებულთან მიმართებით სოციალური 

სამართლიანობა ხორციელდება მიყენებული ზია-

ნის ანაზღაურებისა და დამნაშავის ადეკვატური 

დასჯის მიზნით. რაც შეეხება ყველა მოქალაქეს, ამ 

შემთხვევაში კანონი თითოეულის უდანაშაულო-

ბის პრეზუმფციას უზრუნველყოფს. 

  

დასკვნა 

საზოგადოდ, გაანალიზებული სოციალური სა-

მართლიანობის პოლიტიკური ასპექტების მიხედ-
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ვით, სახელმწიფოს მთავარი ფუნქცია საზოგადოე-

ბის მთლიანობისა და სტაბილურობის უზრუნველ-

ყოფაა. ამისათვის სახელმწიფომ უნდა აღკვეთოს სა-

ზოგადოების სოციალური სტრატიფიკაცია, უზრუნ-

ველყოს ყველა მოქალაქის ღირსეული ცხოვრება. ამ-

რიგად, სოციალური სამართლიანობა პოლიტიკური 

რეჟიმების ლეგიტიმურობის აუცილებელი პირობაა. 

სოციალური სამართლიანობის პრაქტიკაში გან-

ხორციელება მოითხოვს გარკვეულ ძალისხმევას, 

რაც მხოლოდ სახელმწიფოს, უფრო სწორად, სოცია-

ლურ სახელმწიფოს შეუძლია. ამრიგად, სახელმწი-

ფო და სოციალური სამართლიანობა ერთმანეთთან 

მჭიდრო კავშირშია. სოციალური სამართლიანობის 

პრინციპები ვერ განხორციელდება სახელმწიფოს 

მონაწილეობის გარეშე, მაგრამ თავად სახელმწიფოს 

არ შეიძლება ეწოდოს სოციალური, თუ ის არ გა-

ნახორციელებს ამ პრინციპებს. 

სოციალური სამართლიანობის ღირებულებითი 

ასპექტების გაანალიზებისას, აღსანიშნავია, რომ 

სწორედ სოციალური სამართლიანობაა ის კატეგო-

რია და სამუშაო ინსტრუმენტი, რომლითაც ჩვენ 

ვაფასებთ სხვადასხვა სოციალურად აპოლიტიკურ 

ფენომენს, მიღებულ კანონებს, მიმდინარე რეფორ-

მების შედეგებს, საქართველოს სოციალურ-ეკო-

ნომიკურ მდგომარეობას, სოციალურ ჯგუფებს და 

კლასებს, საზოგადოებრივი სიკეთის განაწილებას 

და ა. შ. 

ჩვენ მიერ გამოვლენილი ასპექტები, რა თქმა უნ-

და, არ ამოწურავს სოციალური სამართლიანობის 

მთელ ღირებულებით პალიტრას; თუ სასურველია, 

შეიძლება გამოიყოს მრავალი სხვაც, მაგალითად, 

ეკონომიკური, მორალური და ეთიკური, კულტუ-

რული და ა. შ. მაგრამ ჩვენ მიერ გაანალიზებული ეს 

კომპონენტებიც კი საკმარისია დავასკვნათ, რომ 

სოციალურ სამართლიანობას აქვს დადებითი 

მნიშვნელობა მოქალაქეთა უმრავლესობისთვის, 

სოციალური სამართლიანობის საფუძვლების გან-

ხორციელება საშუალებას აძლევს საზოგადოებას 

განვითარდეს თავისუფლად, თავიდან აიცილოს 

ისეთი სოციალური კატაკლიზმები, როგორიცაა რე-

ვოლუცია, სამოქალაქო ომები და შიგასახელმწი-

ფოებრივი არეულობა.  
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Abstract. Most people today associate social justice with the equality of all citizens before the law, a decent wage, 
a high level of social security for people with disabilities, equal access to health care, education, culture, and etc. 

We analyze value aspects of social justice and define the importance and role of values in human life. The 
substantive relationship between the concepts of value and well-being is studied. 

Important aspects of social justice such as: social, legal and political are discussed separately. The demand for 
social justice in modern Georgian society is analyzed. An assessment of the role of social justice in the development 
of society is given. 

Analyzing the value aspects of social justice, we would like to point out that social justice is the category and 
working tool by which we evaluate various social and political phenomena, adopted laws, results of ongoing reforms, 
socio-economic status of Georgia, social groups and classes, distribution of public good and etc. 

 Resume:  

Keywords: justice; rate; social justice; the value; valuable; welfare. 
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ანოტაცია. ბოლო წლებში განხორციელებულ 

კიბერშეტევებში ვხვდებით სამთავრობო ინფრა-

სტრუქტურის წინააღმდეგ განხორციელებულ არა-

ერთ შემთხვევას, როდესაც ადგილი ჰქონდა ქვეყნის 

დიპლომატიური საიდუმლოების, კონფიდენცია-

ლური და პერსონალური ინფორმაციის მოპარვას 

მოწინააღმდეგის მხრიდან სხვადასხვა მავნე მიზ-

ნით. ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, 

აღნიშნული ტიპის კიბერშეტევების არა მარტო სიხ-

შირე, არამედ სიმძიმეც იმატებს, რაც სახელმწიფოე-

ბისთვის ქმნის განგაშის საფუძველს. ასეთი შეტევე-

ბის მსხვერპლი არაერთხელ გამხდარან განვითარე-

ბული და განვითარებადი ქვეყნები, რომელთა 

შორის საქართველოცაა, რომელიც აღმოჩნდა ერთ-

ერთი პირველი მსხვერპლთა შორის მსოფლიოში და 

მის წინააღმდეგ განხორციელებული მავნე ქმედების 

ძლიერი ტაქტიკაც მრავალი კიბერუსაფრთხოების 

ექსპერტის მიერ აღინიშნა. 

მოცემულ სტატიაში განიხილება ინფორმაციუ-

ლი უსაფრთხოების კომპრომეტირების ერთ-ერთი 

მეთოდი – კიბერშპიონაჟი, რომელიც, როგორც ბო-

ლო პერიოდის შემთხვევებმა ცხადყო,  სახელმწიფოს 

წინაშე არსებული კიბერსაფრთხეებიდან უმთავრე-

სია. ნაშრომში ყურადღება გამახვილებული იქნება 

კიბერშპიონაჟის მიზნებზე, ასევე იმ მეთოდებსა და 

საშუალებებზე, რომლებსაც ბოროტმოქმედები იყე-

ნებენ მავნე მიზნების მისაღწევად. მიზნების დე-
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მონსტრირების პროცესში მკითხველი შეხვდება შე-

საბამის აქტუალურ სტატისტიკას და ინფორმაციას 

ბოროტმოქმედების ტაქტიკის შესახებ. 

სტატიაში განხილულია კიბერშპიონაჟის ცნობი-

ლი მაგალითები და მათი შედეგები, ასევე – საქართ-

ველოს წინააღმდეგ განხორციელებული კიბერშპიო-

ნაჟის შემთხვევა, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო 

მსოფლიოში. სწორედ ამგვარი მაგალითების გან-

ხილვით გავეცნობით იმ გამოცდილებას, რომელიც, 

ერთი მხრივ, იძლევა შიშის საფუძველს, ხოლო, 

მეორე მხრივ, გვაძლევს შესაძლებლობას, ვიფიქროთ 

და შევიმუშავოთ საფრთხესთან გამკლავების მეთო-

დოლოგია. 

ბოლოს, საუბარი შეეხება იმ შესაძლო მეთოდებს, 

რითაც საჯარო სექტორში მსგავსი შემთხვევების 

თავიდან არიდება და მავნე შედეგების მინიმიზებაა 

შესაძლებელი. 

  

საკვანძო სიტყვები: ინფორმაციული უსაფრთ-

ხოება; კიბერთავდაცვა; კიბერსაფრთხე; კიბერუ-

საფრთხოება; კიბერშპიონაჟი; სახელმწიფო ადმი-

ნისტრირება. 

 

შესავალი 

21-ე საუკუნის 20-იან წლებში უკვე საზოგადოდაა 

ცნობილი, რომ კიბერშეტევების სამიზნე ხშირად 

ხდება არა მარტო საბოლოო მომხმარებელი ან 

კომპანია, არამედ არაერთი სამთავრობო სტრუქ-

ტურა და სრულიად ქვეყნის კრიტიკული ინფორ-

მაციული ინფრასტრუქტურა. სახელმწიფოს წინა-

აღმდეგ კიბერშეტევებს ხშირად ყოფენ 2 ძირითად 

კატეგორიად: კიბერსაბოტაჟად და კიბერშპიონაჟად. 

კიბერშპიონაჟი განეკუთნება ისეთი ტიპის კი-

ბერშეტევას, როდესაც არაავტორიზებული მხარე, 

წარმატებით თუ წარუმატებლად, ცდილობს წვდო-

მა მოიპოვოს შეზღუდული დაშვების ან, ზოგადად, 

სენსიტიურ ინფორმაციაზე ისეთი მიზნებით, რო-

გორიცაა: ფინანსური, კონკურენტული უპირატესო-

ბის მოპოვება ან პოლიტიკური. 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ კიბერომი და 

კიბერშპიონაჟი ერთმანეთის მსგავსი, მაგრამ არა 

ერთი და იგივეა. უმთავრესი განსხვავება მათ შო-

რის არის მიზანი. კიბერომის მიზანი არის სახელმ-

წიფოს ფუნქციონირების ხელის შეშლა, ხოლო კი-

ბერშპიონაჟის მიზანი შემტევისთვის არის ინფორ-

მაციის მოპარვა მალულად ყოფნის პირობებში [1]. 

კიბერშპიონაჟის სამიზნე ძირითადად ხდება 

მძლავრი კორპორაციები ან სახელმწიფოები. ყვე-

ლაზე ხშირად აღნიშნული ტიპის შეტევის სამიზნე 

გამხდარა ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა: აშშ, იაპო-

ნია, რუსეთი, დიდი ბრიტანეთი, სამხრეთ კორეა და 

ჩინეთი, ასევე საქართველო. 

უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში კიბერშე-

ტევის ყველაზე გავრცელებულ სახეს, რომლებიც 

მიმართული იყო სახელმწიფოების წინააღმდეგ, 

სწორედ კიბერშპიონაჟი წარმოადგენს. 

ENISA-ს კიბერშპიონაჟის ანგარიშის მიხედვით, 

ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების 

20%-ის საფუძველი კიბერშპიონაჟია, ხოლო ინცი-

დენტების 11% შპიონაჟის მიზნებით მომდინა-

რეობდა (სურ. 1). 
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სურ. 1. 

საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ ამგვარი ტიპის 

შეტევა შეიძლება მიმდინარეობდეს ხანგრძლივი 

პერიოდის განმავლობაში და ბოროტმოქმედები ისე 

იპარავდნენ ინფორმაციას, რომ ორგანიზაციამ ან 

სახელმწიფომ არ იცოდეს ბოროტმოქმედის არსე-

ბობის შესახებ [2]. კიბერშეტევების, მათ შორის კი-

ბერშპიონაჟის, შემთხვევების გამოძიება უკიდურე-

სად რთულია, ხოლო შესაძლო დამნაშავეზე საჯა-

როდ გაცხადება კი – უკიდურესად კომპლექსური 

ხასიათის საკითხი. 

კიბერშპიონაჟის მავნე შედეგები მოიცავს: ინ-

ფორმაციის განადგურებას, კონკურენტული უპირა-

ტესობის დაკარგვას, ინფრასტრუქტურის დაზია-

ნებას, საიდუმლოების გაჟონვას, ადამიანთა სიცოცხ-

ლის მოსპობას. აქედან გამომდინარე, უმნიშვნელო-

ვანესია, რომ ამ ტიპის შეტევის საფრთხეები, შესაძ-

ლო მავნე შედეგები და რისკების შემცირების საშუა-

ლებები სწორად და ჯეროვნად იყოს გააზრებული. 

  

 ძირითადი ნაწილი 

1. კიბერშპიონაჟის მიზნები 

კიბერშპიონაჟით ბოროტმოქმედები უტევენ 

მსხვილ კორპორაციებს, საგანმანათლებლო დაწესე-

ბულებებს და სამთავრობო სტრუქტურებს. ზოგ-

ჯერ, მიზნობრივი კამპანიები ტარდება ცნობილი 

ადამიანების, ბიზნესმენებისა და სახელმწიფო თა-

ნამდებობის პირების წინააღმდეგ. 

ინფორმაციული აქტივები, რომლებიც ძირითა-

დად ხდება შეტევის სამიზნე, შესაძლოა იყოს [3]: 

 პერსონალური ინფორმაცია; 

 სადაზვერვო ინფორმაცია; 

 პოლიტიკური სტრატეგიები, კავშირები; 

 ბიზნესმიზნები, სტრატეგიული გეგმები და 

მარკეტინგის ტაქტიკა; 

 კვლევის მონაცემები; 

 ორგანიზაციის ფინანსებთან და ხარჯებთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია (ხელფასი, პრე-

მია და სხვა სენსიტიური მონაცემები). 

ძირითად შემთხვევაში, ამგვარი შეტევით სურთ 

მოიპარონ შინასამსახურებრივი, კონფიდენციალუ-

რი და საიდუმლო ინფორმაცია. 

2. ძირითადი ტაქტიკა 

კიბერშპიონაჟის შემთვევები, ძირითადად, კატე-

გორიზდება როგორც ე.წ. APT [Advanced Persistent 

Threat (მოიაზრებს მუდმივ, სერიოზული ხასიათის 

საფრთხეს)]. ასეთ დროს თავდამსხმელი შეაღწევს 

მსხვერპლის სისტემაში სენსიტიური ინფორმაციის 

მოპარვის მიზნით. APT შეტევების განხორციელება 

არ არის მარტივი და მოითხოვს დიდ ძალისხმევას, 

დროს, ადამიანურ და ფინანსურ რესურსებს. 

კიბერშპიონაჟის ტიპის შეტევის შემდეგი წყარო 

არის სოციალური ინჟინერია, რომლის გამოყენები-

თაც, მსხვერპლზე გავლენის მოხდენის, მანიპულა-

ციის ან მოტყუების მეთოდით, ხდება კომპიუტე-

რულ სისტემაში შეღწევა, ინფორმაციის მოპარვა, 
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პერსონალური ან/და ფინანსური მონაცემების ჩათვ-

ლით [4]. სოციალური ინჟინერიის მეთოდებს გა-

ნეკუთვნება ფიშინგწერილები მავნე ბმულით ან და-

ნართით (შანტაჟის/გამოსასყიდი პროგრამული უზ-

რუნველყოფა, ვირუსი, „შპიონი“ პროგრამა და სხვა). 

 

 
 

სურ. 2. 

 

 

კომპანია Verizon-ის ანგარიშის თანახმად, კი-

ბერშპიონაჟის შემთვევები ძირითადად ეფუძნე-

ბოდა: ფიშინგს და მავნე პროგრამა „ბექდორს“. ამ 

ორიდან ფიშინგზე მოდის შეტევების 79% (სურ.2). 

სხვა ტექნიკური შესაძლებლობები მოიცავს: 

 Watering hole: ბოროტმოქმედები მავნე 

პროგრამებით აინფიცირებენ ვებგვერდებს, 

რომელსაც ხშირად მიმართავს მსხვერპლი; 

 Spear ფიშინგი: ჰაკერი მიზნად ისახავს სენ-

სიტიური ინფორმაციის (მათ შორის ანგა-

რიშის სახელები და პაროლები) მოპარვას 

კონკრეტული პირებისგან ისეთი საშუალე-

ბებით, როგორიცაა: ყალბი წერილები, შეტ-

ყობინებები და სატელეფონო ზარები; 

 Zero-Day ექსპლოიტი: კიბერკრიმინალები 

ნახულობენ და ბოროტად იყენებენ პროგ-

რამული უზრუნველყოფის უსაფრთხოების 

სისუსტეს (მოწყვლადობას) მანამ, სანამ 

პროგრამის დეველოპერები ან IT სპეცია-

ლისტები მას გამოასწორებენ; 

 შიგა საფრთხეები: ბოროტმოქმედები არწ-

მუნებენ დასაქმებულს ან კონტრაქტორს, 

რომ მათ მიჰყიდონ ან გაუზიარონ ინფორ-

მაცია, ან არაავტორიზებულ პირებს მისცენ 

სისტემაზე წვდომა. 

ბოროტმოქმედები, ძირითად შემთხვევებში, იპა-

რავენ პერსონალურ და შიგასამსახურებრივ ინფორ-

მაციას, ვინაიდან სწორედ ამ ტიპის მონაცემები იძ-

ლევა ქსელურ სისტემებზე წვდომის შესაძლებლო-

ბას (სურ. 3). 
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სურ. 3. 

 

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სტატისტიკური 

მონაცემი, რომელიც აღნიშვნის ღირსია, არის შეტე-

ვის მიმდინარეობის ხანგრძლივობა. 2014–2020 

წლების შეტევების ანალიზის შედეგად დადგინდა, 

რომ „შეტევის განხორციელებისთვის საჭირო დრო 

ვარირებს წამებიდან დღეებამდე (სურ. 4), ხოლო შე-

ტევისგან აღმოფხვრის დრო – წუთებიდან კვირე-

ბამდე (სურ. 5)“ [5]. 

 

 

სურ. 4 
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სურ. 5 

 

აღნიშნული შეტევის საშუალებებითაა განპირო-

რებული ის, რომ პრობლემების აღმოჩენა ხდება ძა-

ლიან გვიან. კვლევების თანახმად, შეტევების აღ-

მოჩენას სჭირდება წამებიდან წლებამდე დრო. 

კვლევის ფარგლებში განხილული 2918 შემთხვე-

ვიდან 38%-ის აღმოჩენას თვეზე მეტი დასჭირდა. 

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სამართალდამცავ 

ორგანოებს არ აქვს ისეთი ქმედითი ბერკეტები, 

რომლითაც შეძლებენ კიბერკრიმინალების დევნასა 

და დასჯას, ვინაიდან ისინი მალავენ საკუთარ 

იდენტობას, შლიან კვალს და, უმრავლეს შემთხვე-

ვაში, ოპერირებენ ძალიან დიდი ფიზიკური დის-

ტანციიდან. 

მიუხედავად აღნიშნულისა, ვინაიდან ჩვენ ვი-

ცით ზოგადი ტაქტიკა ამ ტიპის შეტევებისთვის, 

ასევე ცნობილია არაერთი შპიონაჟის შემთხვევა, 

უნდა შევძლოთ დასკვნების გაკეთება იმასთან და-

კავშირებით, თუ როგორ ავირიდოთ მავნე შედეგე-

ბი და როგორ დავიცვათ მომხმარებლები და ინფრა-

სტრუქტურა ბოროტმოქმედებისგან.  

3. საყურადღებო შემთხვევები 

მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაციული უსა-

ფრთხოების ინციდენტები ხორციელდება ნების-

მიერი ტიპის ინფრასტუქტურის წინააღმდეგ, კი-

ბერშპიონაჟი, ძირითადად, მიმართულია სახელმ-

წიფო სექტორზე. ცნობილი შემთხვევები გვიჩვე-

ნებს, რომ შეტევის უმრავლესობა იმართება სახელ-

მწიფო ან სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული და-

ჯგუფებების მხრიდან. Verizon-ის კვლევამ აგრეთვე 

აჩვენა, რომ 2014–2020 წლებში განხორციელებული 

კიბერშპიონაჟის შემთხვევების 31% (სულ 1580 

შემთხვევა) განხორციელდა სახელმწიფო სექტორში 

(სურ. 6). 
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სურ. 6. 
 

 

ENISA-ს ანგარიშის თანახმად, 2019–2020 წლებში 

კიბერშპიონაჟის შემთხვევებიდან 23-ზე მეტი შეიძ-

ლება შეფასდეს როგორც მსხვილმასშტაბიანი [11]. 

კიბერშპიონაჟის ცნობილ შემთხვევებს განეკუთ-

ვნება ერთ-ერთი პირველი Aurora-ს შეტევა, რომე-

ლიც 2009 წლით თარიღდება. ჩინელი აქტივისტები, 

რომლებიც ადამიანის უფლებებს აპროტესტებდ-

ნენ, უტევდნენ Google-ის საფოსტო ანგარიშების 

მფლობელებს. მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ შეტე-

ვებმა მოიცვა სხვა მსხვილი კორპორაციებიც, როგო-

რიცაა Adobe და Yahoo. შეტევას საფუძვლად ედო 

Internet Explorer-ის მოწყვლადობა. 

სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული კიბერდა-

ჯგუფებები მსოფლიოში უკვე მრავლადაა ცნობი-

ლი. ერთ-ერთი მათგანია Fancy Bear (იგივე Sofacy ან 

APT29). აღნიშნული დაჯგუფება იყენებს ფიშინგ-

წერილებს იმისთვის, რომ მიიღონ წვდომა კომპიუ-

ტერულ და მობილურ მოწყობილობებზე და მოიპა-

რონ მონაცემები. ევროპული, ასევე ამერიკული, 

სამხედრო ორგანიაზიები არაერთხელ აღმოჩნდნენ 
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ამ დაჯგუფების იერიშის მსხვერპლი. ინფორმაციუ-

ლი უსაფრთხოების ექსპერტები ამტკიცებენ, რომ 

ჯგუფი იმართება რუსეთიდან. 

კიდევ ერთი ცნობილი, ჩინეთთან დაკავშირებუ-

ლი, კიბერშპიონაჟის დაჯგუფებაა Goblin Panda 

(იგივე APT27). აღნიშნული ბოროტმოქმედები რამ-

დენიმე წელი იყენებდნენ Microsoft Word-ის ექს-

პლოიტს და შეუტიეს აზიის ქვეყნების სამთავრობო 

და ენერგოინფრასტრუქტურას. 

გარდა ჩინეთისა და რუსეთისა, ვიეტნამი და 

ჩრდილოეთ კორეა ასევე ცნობილია, როგორც კი-

ბერჯგუფების მმართველები. ჰაკინგდაჯგუფება 

Lazarus უკვე 6 წელზე მეტია მოქმედია და მიიჩნევა, 

როგორც Sony Pictures-ზე განხორციელებული შე-

ტევის ავტორი, რომელიც შეფასდა მილიონობით 

დოლარად და, ასევე, განახორციელა შეტევა ბანგ-

ლადეშის ბანკების წინააღმდეგ 2016 წელს. ასევე, 

ისინი მიიჩნევიან WannaCry შეტევის ავტორებად, 

რომელმაც მოიცვა კომპანიები, ბანკები და საავადმ-

ყოფოები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით [6]. 

საქართველო, ასევე, ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა 

იყო, რომელიც კიბერშპიონაჟის მსხვერპლი აღ-

მოჩნდა. 

2011 წლის მარტში სსიპ მონაცემთა გაცვლის სა-

აგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე რეაგირე-

ბის ჯგუფმა შენიშნა ინფორმაციული უსაფრთხოე-

ბის ინციდენტი, რომელიც ძალიან ჰგავდა კიბერ-

შპიონაჟს. 

მავნე პროგრამა აგროვებდა სენსიტიურ და კონ-

ფიდენციალურ ინფორმაციას საქართველოს და 

ამერიკასთან დაკავშირებული დოკუმენტებიდან 

და ტვირთავდა შესაბამის კონტროლსერვერებზე. 

შემტევის სერვერებისა და მავნე ფაილების მოკვ-

ლევის შედეგად დადგინდა, რომ კიბერშეტევა 

იმართებოდა რუსეთიდან. 

ვებსერვერის, მავნე ფაილებისა და სკრიპტების 

ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ: 

1. ქართული ახალი ამბების ვებგვერდები გახ-

და კომპრომეტირების მსხვერპლი; 

2. ვებგვერდის მონახულების შემდეგ, კომპიუ-

ტერი ინფიცირდებოდა უცნობი მავნე პროგ-

რამით; 

3. გაშვების შემდეგ, მავნე ფაილი სრულად აკონ-

ტროლებდა ინფიცირებულ მოწყობილობას; 

4. ეძებდა „სენსიტიურ სიტყვებს“ დოკუმენტებ-

სა და ფაილებში; 

5. მავნე პროგრამა ახორციელებდა ვიდეო- და 

აუდიოჩაწერას, ჩაშენებული კამერისა და 

მიკროფონის გამოყენებით. 

კიბერშეტევა იყო დაგეგმილი დაკვირვებით. 

სხვადასხვა ქართული ახალი ამბების ვებგვერდების 

კომპრომეტირების შემდეგ, იცვლებოდა კონკრე-

ტული გვერდები (მაგ.: ნატოს დელეგაციის ვიზიტი 

საქართველოში, აშშ–საქართველოს შეხვედრები და 

შეთანხმებები, საქართველოს სამხედრო სიახლეები). 

ინფიცირდებოდა მხოლოდ იმ ადამიანების მოწ-

ყობილობები, რომლებიც ეცნობოდნენ აღნიშნული 

ტიპის ინფორმაციას. პროგრამა იყო დაშიფრული 

და იყენებდა ძლიერ ტექნიკას, რის გამოც არცერთ 

უსაფრთხოების საშუალებას (მაგ.: ანტივირუსი) არ 

შეეძლო მისი ამოცნობა. 
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სურ. 7. 

 

მავნე ფაილი ეძებდა სენსიტიურ სიტყვებს (სურ. 

7) Microsoft Office-ის და .pdf დოკუმენტებში და 

შეეძლო: 

 ნებისმიერი ფაილის მყარი დისკიდან დაშო-

რებულ სერვერზე გაგზავნა; 

 მყარ დისკზე Microsoft Office დოკუმენტების 

მოძებნა (სენსიტიური სიტყვები); 

 მყარ დისკზე კონფიგურაციის ფაილების მო-

ძებნა; 

 ეკრანის ფოტოს აღბეჭდვა; 

 აუდიოჩაწერა მიკროფონის გამოყენებით; 

 ვიდეოჩაწერა ვებკამერის გამოყენებით; 

 ლოკალური ქსელის სკანირება; 

 ბრძანებების გაშვება დაინფიცირებულ სის-

ტემაში. 

კომპრომეტირებული კომპიუტერები, ძირითა-

დად, იყო სამთავრობო დაწესებულებიდან და კრი-

ტიკული ინფრასტრუქტურიდან, მათ შორისაა სა-

მინისტროები, პარლამენტი, კრიტიკული ინფორმა-

ციული სისტემის სუბიექტები, ბანკები, არასამთავ-

რობო ორგანიზაციები. 

მოგვიანებით, CERT.GOV.GE-მ სრული წვდომა 

მიიღო კონტროლსერვერზე, მოახდინა საკომუნი-

კაციო მექნიზმებისა და მავნე ფაილების დეშიფრა-

ცია. მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზის შედე-

გად, ჯგუფმა ამოიცნო კონკრეტული კიბერკრიმი-

ნალები და უწყებები. 

ბოროტმოქმედის მდებარეობა იყო ლუბიანკას 

ქუჩა 13, მოსკოვი – რუსეთის შინაგან საქმეთა სამი-

ნისტროს ლოჯისტიკის დეპარტამენტი. სპეციალი-

ტებმა ასევე მოიპოვეს რუსული დოკუმენტი ელფოს-

ტიდან, სადაც კიბერდაჯგუფების წევრი დავალე-

ბებს აძლევდა სხვებს, თუ როგორ გამოეყენებინათ 

მავნე პროგრამა და დაეინფიცირებინათ მსხვერპლი. 

4. როგორ ვმართოთ კიბერშპიონაჟის რისკი 

კიბერშეტევების რისკის სრულად თავიდან არი-

დება, ცხადია შეუძლებელია. თუმცა, კომპანია 
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Verizon-ის ინფორმაციული უსაფრთხოების ინცი-

დენტების გამოძიების ანგარიშის თანახმად [7] შე-

საძლებელია რისკის შემცირება. კონტროლის მექა-

ნიზმები შესაძლებელია იყოს შემდეგი: 

 ორგანიზაციის კრიტიკული ფუნქციების გან-

საზღვრა და მათი კიბერშპიონაჟის რისკებ-

თან დაკავშირება; 

 უსაფრთხოების პოლიტიკების განსაზღვრა, 

რომელიც ითვალისწინებს ადამიანური რე-

სურსების, ბიზნესისა და ოპერაციული უსა-

ფრთხოების კონტროლს. ეს უნდა მოიცავდეს 

ცნობიერების ამაღლების, კორპორატიული 

მმართველობისა და უსაფრთხოების ოპერა-

ციების წესებსა და პრაქტიკას; 

 კომუნიკაციის კორპორატიული პრაქტიკის 

დამკვიდრება; 

 შეფასების კრიტერიუმების (KPIs) შემუშა-

ვება, რათა შეაფასოს ოპერაცია და მოერგოს 

მომავალ ცვლილებებს; 

 თეთრი სიის შექმნა კრიტიკული სერვისების-

თვის, შეფასებული რისკის დონის მიხედვით; 

 მოწყვლადობების შეფასება და პროგრამული 

უზრუნველყოფის რეგულარულად განახლება; 

 წვდომის უფლებების განსაზღვრის აუცი-

ლებლობის პრინციპის დანერგვა და პრივი-

ლეგირებული ანგარიშების ბოროტად გამო-

ყენების მონიტორინგის საშუალებების შე-

მოღება; 

 შინაარსის (კონტენტის) ფილტრაციის დაწე-

სება ყველა შემომავალი და გამავალი არხის-

თვის (მაგ. ელფოსტა, ვებ-ი, ქსელის ტრა-

ფიკი). 

ამასთანავე, უნდა არსებობდეს შესაბამისი ინ-

ფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა, რომე-

ლიც შეეხება მოწყვლადობებს, ისეთ პროცედუ-

რებს, როგორიცაა ტექნიკური და პროგრამული უზ-

რუნველყოფის გაახლება. აგრეთვე, სარეზერვო ას-

ლები უნდა გაკეთდეს დროულად და მოხდეს მათი 

ვერიფიცირება. 

კიდევ ერთი რამ, რაც მაგალითების საფუძველ-

ზე შეგვიძლია ვისწავლოთ, არის პაროლების დაცვა, 

მონაცემთა ბაზების დაშორებულ სერვერებზე გან-

თავსება და უსაფრთხოების სისტემების არსებობის 

საჭიროება. 

Crowdstrike ასევე გვთავაზობს 2 მეთოდს კიბერ-

შპიონაჟის თავიდან ასარიდებლად [3]: 

1) დაზვერვა (Threat Intelligence): საფრთხის წყა-

როს მოქმედების შესასწავლად დაზვერვითი 

საქმიანობა ერთ-ერთი ეფექტური მეთოდია. 

დღესდღეობით უფრო მნიშვნელოვანია ის, 

თუ რა დგას შეტევის უკან, და არა უბრალო 

ფაქტი, რომ შეტევა განხორციელდა; 

2) საფრთხეების კვლევა (Threat Hunting): ამგვა-

რი ტექნოლოგიის დანერგვა სულ უფრო სა-

ჭირო ხდება. ორგანიზაციების დიდ ნაწილს 

სჭირდება 24/7-ზე, ადამიანის მიერ მართუ-

ლი, საფრთხეების კვლევის პროცესი, რომ-

ლებიც დაეხმარება კიბერთავდაცვისკენ მი-

მართულ ტექნიკურ საშუალებებს. 

 

დასკვნა 

ამრიგად, საჯარო ადმინისტრირებაში კიბერ-

შპიონაჟის არსის, გავლენისა და შედეგების გააზ-

რება და მისი რისკის მართვა ერთ-ერთი ძირითადი 
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პრიორიტეტია. მოქალაქეების, სახელმწიფო ინსტი-

ტუტებისა და, ზოგადად, ქვეყნის დაცვა შეუძლე-

ბელი იქნება შესაბამისი კონტროლის მექანიზმების 

დანერგვის გარეშე, რომელიც შეამცირებს ასეთი 

შპიონაჟის ტიპის შეტევების რისკს. 

განხილული მაგალითების საფუძველზე შეიძ-

ლება ითქვას, რომ საბოლოო მომხმარებლები, და-

საქმებულები არიან თავდაცვის წინა ხაზზე, რის 

გამოც, ინფრასტრუქტურის დაცვის საკვანძო მი-

მართულება სწორედ პერსონალის ცნობიერების 

ამაღლება უნდა იყოს, რომ ისინი არ გახდნენ ფი-

შინგშეტევების მსხვერპლი და არ გაამჟღავნონ პი-

რადი და სენსიტიური ინფორმაცია. როდესაც და-

საქმებულს ესმის პოტენციური საფრთხე, ასევე აქვს 

ცოდნა იმ საშუალებების შესახებ, რითაც ხდება ინ-

ფორმაციული უსაფრთხოების რისკების შემცირება, 

ის უკვე ნაკლებად მოწყვლადია და შეუძლია თავი-

დან აირიდოს ამგვარი შეტევები, რაც საბოლოოდ 

ხელს უშლის მოწინააღმდეგე სახელმწიფოს მიერ 

დაფინანსებულ ბოროტმოქმედებს მიზნების მიღ-

წევაში. 

ცხადია, შემდგომ ეტაპზე უნდა შეფასდეს კიბერ-

შპიონაჟის რისკების შემცირების წარმოდგენილი 

მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობა ქართულ 

რეალობაში, ვინაიდან მათი ნაწილი დიდ ფინან-

სურ რესურსს მოითხოვს, ნაწილი – თანამშრო-

მელთა ცნობიერების საკმაოდ მაღალ დონეს, ნაწი-

ლი კი – საჯარო სექტორში დასაქმებული კიბერუ-

საფრთხოების სპეციალისტების ძლიერ ტექნიკურ 

შესაძლებლობებს. აუცილებელია გამოიკვეთოს ის 

კონკრეტული გადაწყვეტები, რომლებიც ყველაზე 

მეტად დაიცავს ჩვენს ინფორმაციული უსაფრთხო-

ების ინფრასტრუქტურას. თუმცა, სფეროს განვითა-

რების კვალდაკვალ შესაძლებელია გამოვლინდეს 

ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების მართ-

ვის იმგვარი ინოვაციური მეთოდები, რომლებიც, 

მათ შორის, შეამცირებენ კიბერშპიონაჟის რისკებს. 
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perpetrator’s side. With the development of technologies, not only the frequency, but also the severity of such cyber-

attacks is rising, giving an alarm to the governments. The victims have been both developed and developing 

countries, including Georgia, which was one of the first to be addressed and the strong tactics of the malicious attack 

deserved to be noted by several cyber security experts.  

One of the methods of compromising information security is cyber espionage, which, as recent cases have 

demonstrated, is one of the most important cyber threats the states are facing. The focus of the article is on the aims 

of cyber espionage, as well as on the methods and means used by criminals to achieve malicious goals. In the process 

of demonstrating the goals, the reader will be shown relevant statistics and information on crime tactics. 

Well-known examples of cyber espionage and their consequences are presented. The case of cyber espionage 

against Georgia, which was one of the first in the world, is also considered. It is through such examples that we learn 

about experiences that, on the one hand, provide the basis for fear and, on the other hand, makes us able to think 

and develop a methodology for dealing with the threat. 

Finally, attention is drawn to the possible methods that can avoid such cases in the public administration and 
minimize the harmful consequences. Resume:  
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 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  

                  ხელმოწერის სინამდვილეს ვადასტურებ   

                                                          ფაკულტეტის დეკანი                      (ხელმოწერა) 
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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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