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1 ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ 

ნაპირსამაგრი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო პროცედურების 

ჩატარებასთან დაკავშირებული ტექნიკური დოკუმენტაცია შედგენილია საქართველოს 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს საავტომობილო გზის 

დეპარტამენტის და შპს ინჟინერიუს-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების (ხელშეკრულება 

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ე.ტ. 90-22) საფუძველზე.  

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქ. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟონეთის 

ტერიტორიაზე, მდ. რიონის მარჯვენა ნაპირზე. 

საპროექტო უბნის მახლობლად განლაგებულია საცხოვრებელი ნაკვეთები და შენობა 

ნაგებობები. წყალდიდობის და წყალმოვარდნის დროს ხდება ჭალის ზედა ტერასის დიდი 

ნაწილის დატბორვა. იტბორება, როგორც საკარმიდამო ნაკვეთები, ასევე საცხოვრებელი 

სახლების პირველი სართულები. 

საპროექტო ტერიტორიაზე მდ. რიონი სწორხაზოვნად მიედინება და მისი კალაპოტის საშუალო 

სიგანე შეადგენს 200 მ-ს. საპროექტო უბანი იწყება არსებული სახიდე გადასასვლელიდან და 

სრულდება პირველივე რიონის მარჯვენა უსახელო შენაკადთან. საპროექტო უბანზე შეინიშნება 

მდინარის მარჯვენა ნაპირის გვერდითი ეროზიები და ზედა ტერასის სეზონური დატბორვის 

კვალი. 

პროექტი განმხორციელებელია საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. 

 საკონტაქტო ინფორმაცია 

საქმიანობის 

განმხორციელებელი 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

იურიდიული მისამართი საქართველო 0160, ქ. თბილისი, ალ ყაზბეგის №12 

საქმიანობის 

განხორციელების ადგილი 
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი სოფ. ჟონეთი 

საქმიანობის სახე 
ნაპირსამაგრი სამუშაოები (გარემოსდაცვითი 

შეფასების კოდექსის II დანართის პუნქტი 9.13) 

საკონტაქტო პირი: გია სოფაძე 

საკონტაქტო ტელეფონი: 599 939209 

ელ-ფოსტა: Giasopadze@georoad.ge 

2 ანგარიშის მომზადების საკანონმდებლო საფუძველი 

წინამდებარე გარემოსდაცვითი სკრინინგის ანგარიში მომზადებულია საქართველოს კანონის 

„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“ საფუძველზე. განსახილველი პროექტი მიეკუთვნება 

კოდექსის II დანართით გათვალისწინებულ საქმიანობას, კერძოდ: 

•პუნქტი 9.13 – „ნაპირდაცვითი და სანაპირო ზოლის ეროზიის შესაკავებლად ან/და სანაპირო

ზოლის აღდგენის მიზნით გათვალისწინებული სამუშაოები, აგრეთვე საზღვაო სამუშაოები,

რომლებითაც შეიძლება სანაპიროს შეცვლა მშენებლობის მეშვეობით (კერძოდ, დამბის,

ჯებირის, მიწაყრილის განთავსება და ზღვისგან დაცვის სხვა სამუშაოები), გარდა მათი

სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისა“.
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ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით საქმიანობა ექვემდებარება კოდექსის მე-7 მუხლით 

გაწერილ სკრინინგის პროცედურას. ამავე კოდექსის მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის 

მოთხოვნებიდან გამომდინარე წინამდებარე ანგარიში მოიცავს: 

• ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ;

• ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის მახასიათებლების, განხორციელების ადგილისა

და შესაძლო ზემოქმედების ხასიათის შესახებ.

სკრინინგის განცხადების რეგისტრაციიდან არაუადრეს 10 დღისა და არაუგვიანეს 15 დღისა

სსიპ-გარემოს ეროვნული სააგენტო, შესაბამისი კრიტერიუმების საფუძველზე მიიღებს

გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, ექვემდებარება თუ არა დაგეგმილი საქმიანობა გზშ-ს.

3. გარემოსდაცვითი კოდექსის მე-7 მუხლით გათვალისწინებული კრიტერიუმები

საქმიანობის მახასიათებლები  

ნაპირსამაგრი სამუშაოები. 

საქმიანობის მასშტაბი შეზღუდულია - საპროექტო გადაწყვეტილება გულისხმობს საპროექტო 

უბნის ფარგლებში მდ. რიონის მარჯვენა ნაპირის დაცვას ეროზიისგან ქვაყრილის ბერმის 

მოწყობით. 

პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების გახორციელების შედეგად, ობიექტზე უარყოფითი 

კუმულაციური ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი.   

ბუნებრივი რესურსებიდან წყლის დაბინძურების ძირითადი რისკები უკავშირდება 

გაუთვალისწინებელ შემთხვევებს: ნარჩენების არასწორი მართვა, ტექნიკისა და სატრანსპორტო 

საშუალებების გაუმართაობის გამო ნავთობპროდუქტების დაღვრა და სხვ., რასთან 

დაკავშირებითაც სამშენებლო მოედანზე დაწესდება შესაბამისი კონტროლი. 

არსებითი შესაძლო ზეგავლენა   ბიომრავალფეროვნებაზე არ არის მოსალოდნელი. 

ნაპირსამაგრი სამუშაოების დროს წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების (მაგ. ზეთებით 

დაბინძურებული ჩვრები, და სხვ.) რაოდენობა იქნება უმნიშვნელო. შესაბამისად, ნარჩენების 

მართვის გეგმის მომზადება საჭირო არ არის. საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, 

ტერიტორიის ფარგლებში გრუნტის დაბინძურება მოსალოდნელია მხოლოდ 

გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში: ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებიდან საწვავის ან 

ზეთების ჟონვის შემთხვევაში და საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების არასწორი მართვის შემთხვევაში. 

სამშენებლო ტექნიკას უნდა ჰქონდეს გავლილი ტექდათვალიერება, რათა არ მოხდეს მიდამოს  

გაჭუჭყიანება ზეთებითა და საპოხი საშუალებებით. სახიფათო ნარჩენების (მაგ. ზეთებით 

დაბინძურებული ჩვრები, და სხვ.) რაოდენობა იქნება უმნიშვნელო. შესაბამისად, ნარჩენების 

მართვის გეგმის მომზადება საჭირო არ არის.  

საქმიანობის პროცესში არასამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნა არ არის მოსალოდნელი. ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში, მათი მართვის პროცესში უნდა გამოიყოს დროებითი დასაწყობების 

დაცული ადგილები.  

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება მოხდება შესაბამის კონტეინერებში. ტერიტორიიდან 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა მოხდება ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე. სახიფათო 

ნარჩენების დროებითი დასაწყობება მოხდება სამშენებლო მოედანზე ცალკე გამოყოფილ 
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სათავსოში. სამუშაოების დასრულების შემდომ, სახიფათო ნარჩენები გადაეცემა იურიდიულ 

პირს, რომელსაც ექნება ნებართვა ამ სახის ნარჩენების გაუვნებელყოფაზე. სამუშაოების 

დასრულების შემდგომ, ტერიტორიები მოწესრიგდება და აღდგება სანიტარული მდგომარეობა. 

ამდენად, რაიმე სახის კუმულაციური ზემოქმედება გარემოზე მოსალოდნელი არ არის. 

გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების ფაქტორებიდან აღსანიშნავია ატმოსფერული ჰაერის 

უმნიშვნელო დაბინძურება.  

ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარების პერიოდში, ატმოსფერულ ჰაერზე ზეგავლენა 

მოსალოდნელია მხოლოდ მოძრავი წყაროებიდან, კერძოდ გამოყენებული ტექნიკის ძრავების 

მუშაობით გამოწვეული გამონაბოლქვებით, რაც არსებით ზემოქმედებას არ მოახდენს ფონურ 

მდგომარეობაზე; 

არსებულ პირობებში დაგეგმილი სამუშაოები მნიშვნელოვნად ვერ შეცვლის ფონურ 

მდგომარეობას. პროექტის განხორციელებისას ემისიების სტაციონალური ობიექტები 

გამოყენებული არ იქნება. ზემოქმედების წყაროები წარმოდგენილი იქნება მხოლოდ სამშენებლო 

ტექნიკით, რომლებიც იმუშავებენ მონაცვლეობით. ჰაერში CO2-ის გაფრქვევა მოხდება 

სამშენებლო ტექნიკის მუშაობის შედეგად. 

ასევე, უმნიშვნელო ამტვერება მოხდება ინერტული მასალების მართვის პროცესში. აღსანიშნავია, 

ისიც, რომ სამუშაოები გაგრძელდება მხოლოდ შეზღუდული დროის განმავლობაში. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, პროექტის გახორციელების მშენებლობის ეტაპი ატმოსფერული 

ჰაერის ხარისხზე მნიშვნელოვან ნეგატიურ ზემოქმედებას ვერ მოახდენს.  

საპროექტო ტერიტორიაზე ხმაურის გავრცელების ძირითადი წყაროა სამშენებლო ტექნიკა. 

სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდგომ ხმაურის წყაროები შეწყდება.  

სამშენებლო ტექნიკის მუშაობა რეგლამენტირებული იქნება დღის სამუშაო დროთ და 

ფიზიკურად არავითარ ზემოქმედებას არ მოახდენს ადამიანების ჯანმრთელობაზე. 

ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარების პერიოდში აღნიშნულ ტერიტორიაზე არ იქმნება 

საამშენებლო ბანაკი. სამუშაოების ჩატარებისას გამოყენებული ტექნიკა, სამუშაო დღის 

დამთავრების შემდეგ დაუბრუნდება შერჩეული დისლოკაციის ადგილს. 

დაგეგმილი  პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების პროცესში და ობიექტის 

ექსპლუატაციაში შესვლის შემდგომ, საქმიანობასთან დაკავშირებული ავარიის ან/და 

კატასტროფის რისკი არ არსებობს. პირიქით, ეს ღონისძიება განაპირობებს მიმდებარე 

ტერიტორიების დაცვას წყლისმიერი აგრესიისგან. 

გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედებები ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელების  პერიოდში 

არ მოხდება. პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიება გარემოსდაცვითი ფუნქციის 

მატარებელია. 
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4. დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი და მისი თავსებადობა: 

საპროექტო უბნიდან უახლოეს საცხოვრებელ სახლამდე დაშორება 30- მეტრამდეა. 

გეოგრაფიული კოორდინატები:   

დასახელება დასაწყისი Yდასასრული 

ქვაყრილის ბერმა  

X:4695391 Y: 310513  X 4694925  Y: 310852 

X:4695376 Y: 310511 X 4694910  Y: 310852 

 

დასახელება დასაწყისი დასასრული 

დროებითი დამცავი 

ჯებირი  

X:4695400, Y: 310494   X 4694884  Y: 310878 

X:4695392, Y: 310497  X 4694888  Y: 310870 

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის სიახლოვეს არ არის სხვა სენსიტურ 

ობიექტებთან. 

დაგეგმილი საქმიანობის გახორციელების ადგილი სიახლოვეს არ არის: 

 ჭარბტენიან ტერიტორიებთან; 

 შავი ზღვის სანაპირო ზოლთან; 

 ტყით მჭიდროდ დაფარულ ტერიტორიასთან, სადაც გაბატონებულია საქართველოს 

„წითელი ნუსხის“ სახეობები; 

 დაცულ ტერიტორიებთან; 

 კულტურული მემკვიდრეობის ხილულ ძეგლთან. 

საპროექტო ტერიტორიის ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით  არქეოლოგიური ძეგლების 

გამოვლენის ალბათობა თითქმის არ არსებობს. 
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სამშენებლო ტერიტორიაზე მიწის სამუშაოების შესრულების პროცესში არქეოლოგიური ან 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის არსებობის ნიშნების, ან მათი რაიმე სახით გამოვლინების 

შემთხვევაში, სამუშაოთა მწარმოებელი ვალდებულია „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის თანახმად შეწყვიტოს სამუშაოები და ამის შესახებ 

დაუყოვნებლივ აცნობოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის შესაბამის სამსახურს. 

 

5    საქმიანობის შესაძლო ზემოქმედების ხასიათი 

 

საპროექტო სამუშაოების ჩატარებას არ გააჩნია ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება; 

საპროექტო ობიექტზე სამუშაოების განხორციელებისას არ ხდება გარემოზე მაღალი ხარისხისა 

ან/და კომპლექსური ზემოქმედება.  

აღნიშნული ფონური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოები, 

რომელიც დროის მოკლე მონაკვეთში გაგრძელდება, მნიშვნელოვან უარყოფით ზემოქმედებას 

ვერ მოახდენს ვიზუალურ-ლანდშაფტურ მდგომარეობაზე.   

ფონური მდგომარეობით,   არ არსებობს მნიშვნელოვანი ზემოქმედება ნიადაგოვან და 

მცენარეულ საფარზე.  

 ასევე, არ არის ცხოველთა სამყაროზე კუმულაციური ზემოქმედების რისკები.   

საერთო ჯამში, კუმულაციური ზემოქმედების მნიშვნელობა იქნება დაბალი. პროექტის 

დასრულების  შემდგომ, ზემოთ განხილული კუმულაციური ზემოქმედების რისკები აღარ 

იარსებებს.  

შეიძლება ითქვას - პროექტის დასრულების შემდეგ, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება 

რეაბილიტირებული საპროექტო მონაკვეთის არსებული მდგომარეობა. პროექტის 

განხორციელება დადებით ზემოქმედებას მოახდენს ლანდშაფტურ გარემოზე. 

თუ გავითვალისწინებთ ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოების სპეციფიკას და 

მოცულობებს, ცალსახაა, რომ პროექტი არ ხასიათდება ადამიანის ჯანმრთელობაზე 

ზემოქმედების მომატებული რისკებით. ამ მხრივ, საქმიანობა არ განსხვავდება მსგავი 

ინფრასტრუქტურული პროექტებისგან. სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში მუშა 

პერსონალის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოების რისკები შეიძლება უკავშირდებოდეს 

დაწესებული რეგლამენტის დარღვევას (მაგალითად, სატრანსპორტო საშუალების ან/და 

ტექნიკის არასწორი მართვა, მუშაობა უსაფრთხოების მოთხოვნების უგულვებელყოფით და 

ა.შ.). სამუშაოების მიმდინარეობას გააკონტროლებს ზედამხედველი, რომელიც 

პასუხისმგებელი იქნება უსაფრთხოების ნორმების შესრულებაზე. ზედამხედველის მიერ 

ინტენსიური მონიტორინგი განხორციელდება რისკების მატარებელი სამუშაოების 

შესრულებისას. სამუშაო უბანი იქნება შემოზღუდული და მაქსიმალურად დაცული გარეშე 

პირების მოხვედრისაგან. 

დაგეგმილი საპროექტო საქმიანობა არ ითვალისწინებს გარემოზე სხვა მნიშვნელოვან 

ზემოქმედებას. გათვალისწინებული არ არის დიდი რაოდენობით ხანძარსაშიში, 

ფეთქებადსაშიში და პოტენციურად დამაბინძურებელი თხევადი  ნივთიერებების შენახვა-

გამოყენება. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, მასშტაბური ავარიის ან/და 

კატასტროფების რისკები მოსალოდნელი არ არის. 

მშენებლობაზე ძირითადად  დასაქმდება 15 ადამიანი. მშენებლობის ხალგრძლივობა 3 თვე. 
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ნაპირის გამაგრება დადებით გავლენას მოახდენს სოფლის მოსახლეობის სოციალურ-

ეკონომიკურ გარემოზე. 

 

ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადზე  

 

პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო ინერტულ მასალად გამოყენებული იქნება 

მუნიციპალიტეტში არსებული ლიცენზირებული კარიერები ზიდვის მანძილი დაახლოებით 20 

კმ. 

 

სატრანსპორტო ნაკადზე მოსალოდნელია შემდეგი ზემოქმედება,  

 სატრანსპორტო ნაკადების გადატვირთვა; 

 გადაადგილების შეზღუდვა; 

 ავტოსაგზაო შემთხვევების რისკები. 

 

სატრანსპორტო ნაკადზე ზემოქმედების შესამცირებლად მოხდება  სატრანსპორტო 

ოპერაციებისას უსაფრთხოების წესების მაქსიმალური დაცვა, სიჩქარეების შეზღუდვა - 

ტრანსპორტის მოძრაობის სიჩქარე სამუშაოთა წარმოების ადგილთან არ გადააჭარბებს  სწორ 

უბნებზე 10 კმ/სთ, ხოლო მოსახვევებზე - 5 კმ/სთ.  

 

აგრეთვე გატარდება შემარბილებელი შემდეგი  ღონისძიებები;  

 

 მაქსიმალურად შეიზღუდება მუხლუხოიანი ტექნიკის გადაადგილება; 

 სამშენებლო ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილებას საჭიროების 

შემთხვევაში გააკონტროლებს მედროშე; 

  განთავსდება შესაბამისი საინფორმაციო და გამაფრთხილებელი ნიშნები; 

 მოსახლეობისთვის და მგზავრებისთვის მიწოდებული იქნება ინფორმაცია სამუშაოების 

წარმოების დროის და პერიოდის შესახებ; 

საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მოხდება მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო 

რეაგირება. 

 

ისიც, რომ სამუშაოები გაგრძელდება მხოლოდ შეზღუდული დროის განმავლობაში. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, პროექტის გახორციელების მშენებლობის ეტაპი ინერტული 

მასალის ტრანსპორტირება, სატრანსპორტო ნაკადზე მნიშვნელოვან ნეგატიურ ზემოქმედებას ვერ 

მოახდენს.  

 

შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების შემდგეგ მოსალოდნელი ზემოქმედება 

სატრანსპორტო ნაკადზე იქნება  „უმნიშვნელო“.  

 

ხმაურის გავრცელება და მოსალოდნელი ზემოქმედება 

საქართველოში ხმაურის გავრცელების დონეები რეგულირდება ნორმატიული დოკუმენტით 

სანიტარული ნორმები 2.2.4/2.1.8 003/004-01 „ხმაური სამუშაო ადგილებზე, საცხოვრებელი, 

საზოგადოებრივი შენობების სათავსებში და საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიაზე“. 

ხმაურის დონე არ უნდა აღემატებოდეს ამ სტანდარტით დადგენილ სიდიდეებს. 

ხმაურთან დაკავშირებული ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები 

შეფასების კრიტერიუმები 
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ზემოქმედების 

სახე 

მნიშვნელოვანი 

(მაღალი) 

ზემოქმედება 

საშუალო მნიშვნელობის 

ზემოქმედება 

ნაკლებად 

მნიშვნელოვანი 

(დაბალი) ზემოქმედება 

ხმაურის 

გავრცელება 

ხმაურის დონეები 

დასახლებული 

პუნქტის საზღვარზე 

აღემატება დღის 

საათებში - 55 დბა-ს, 

ღამის საათებში - 45 

დბა-ს. ან სენსიტიურ 

რეცეპტორებთან 

აღემატება დღის 

საათებში - 50 დბა-ს, 

ღამის საათებში - 40 

დბა-ს. ხმაურის 

ნორმებზე 

გადაჭარბება 

ინტენსიურია. 

მოსახლეობის 

უკმაყოფილება 

გარდაუვალია. 

ხმაურის დონეები 

დასახლებული პუნქტის 

საზღვარზე მცირედით 

აღემატება დღის საათებში 

- 55 დბა-ს, ღამის 

საათებში - 45 დბა-ს. 

თუმცა ზემოქმედება 

მოსალოდნელია 

მხოლოდ გარკვეულ 

შემთხვევებში ან 

დროებითია. სენსიტიურ 

რეცეპტორებთან ხმაურის 

დონეები დასაშვებია, 

თუმცა 

რეკომენდირებულია 

დამატებითი 

პრევენციული 

ღონისძიებების გატარება. 

ხმაურის ფონური 

დონეები მცირედით 

გაუარესდა 

დასახლებული პუნქტის 

ან სენსიტიური 

რეცეპტორების 

სიახლოვეს. ნებისმიერ 

შემთხვევაში დაშვებულ 

ნორმებზე გადაჭარბება 

მასალოდნელი არ არის. 

სტანდარტული 

შერბილების 

ღონისძიებების 

გატარება საკმარისია. 

ვიბრაცია 

მძიმე ტექნიკის და 

სხვა მეთოდების 

გამოყენების გამო 

ვიბრაცია ვრცელდება 

შორ მანძილზე. 

არსებობს შენობა-

ნაგებობების, 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

ძეგლების 

დაზიანების ან 

გეოლოგიური 

სტაბილურობის 

დარღვევის 

ალბათობა.  

ვიბრაცია შორ მანძილზე 

არ ვრცელდება ან 

ზემოქმედება 

მოკლევადიანია. შენობა-

ნაგებობების, 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

ძეგლების დაზიანების ან 

გეოლოგიური 

სტაბილურობის 

დარღვევის ალბათობა 

ძალზედ მცირეა. 

მოსალოდნელია მცირე 

და პერიოდული 

დისკომფორტი. 

ვიბრაცია ვრცელდება 

მხოლოდ სამუშაო 

ზონაში. შენობა-

ნაგებობების, 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

ძეგლების დაზიანება ან 

გეოლოგიური 

სტაბილურობის 

დარღვევა 

მოსალოდნელი არ არის. 

დამატებითი 

შერბილების 

ღონისძიებების 

გატარება საჭირო არ 

არის. 

მდგომარეობა 

სამუშაო 

ზონაში 

(ხმაური და 

ვიბრაცია)  

მუშაობა 

გაუსაძლისია. 

ყურსაცმების და სხვა 

დამცავი 

საშუალებების 

გამოყენება ნაკლებად 

ეფექტურია. საჭიროა 

მომსახურე 

სამუშაო ზონაში ხმაური 

და ვიბრაცია 

შემაწუხებელია. თუმცა 

შესაბამისი დამცავი 

საშუალებების და სხვა 

ღონისძიებების (მაგ. 

მუშაობის 

ხანგრძლივობის შეკვეცა, 

ყურსაცმების გამოყენება 

სამუშაო ზონაში 

ხმაურის და ვიბრაციის 

დონეები არ არის 

მაღალი. დამცავი 

საშუალებების 

გამოყენება საჭირო არ 

არის ან საჭიროა 

მხოლოდ მოკლე 

პერიოდით. დასაშვებია 
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პერსონალის ხშირი 

ცვლა. 

და სხვ.) გატარების 

პირობებში მუშაობა 

დასაშვებია. 

8 საათიანი სამუშაო 

ხანგრძლივობა. 

 

 

მშენებლობის ეტაპი 

სამშენებლო სამუშაოები იმოქმედებს ფონური ხმაურის დონეზე. მოსალოდნელი ზემოქმედების  

განსაზღვრისათვის ხმაურის გავრცელების გაანგარიშებები ხორციელდება შემდეგი 

თანმიმდევრობით: 

• განისაზღვრება ხმაურის წყაროები და მათი მახასიათებლები; 

• შეირჩევა საანგარიშო წერტილები დასაცავი ტერიტორიის საზღვარზე; 

• განისაზღვრება ხმაურის მოსალოდნელი დონე საანგარიშო წერტილებში და ხდება მისი 

შედარება ხმაურის დასაშვებ დონესთან; 

• საჭიროების შემთხვევაში, განისაზღვრება ხმაურის დონის საჭირო შემცირების 

ღონისძიებები. 

ხმაურის ძირითად წყაროებად ჩაითვალა გამწმენდი სამშენებლო მოედანზე მოქმედი ტექნიკა და 

სატრანსპორტო საშუალებები, კერძოდ, გაანგარიშებისას დაშვებული იქნა, რომ მოედანზე 

ერთდროულად იმუშავებს: ბულდოზერი, რომლის ხმაურის დონე შეადგენს 82 დბა-ს, 2 

სატვირთო ავტომობილი (თითოეულის 85 დბა) და ექსკავატორი (88 დბა).  

საანგარიშო წერტილში ბგერითი წნევის ოქტავური დონეები, გაიანგარიშება ფორმულით:  

L L r Ф
r

p

a
    15 10

1000
10lg lg lg ,




      (1) 

სადაც, 

Lр – ხმაურის წყაროს სიმძლავრის ოქტავური დონე; 

Ф –  ხმაურის წყაროს მიმართულების ფაქტორი, უგანზომილებო, განისაზღვრება ცდის 

საშუალებით და იცვლება 1-დან 8-მდე ბგერის გამოსხივების სივრცით კუთხესთან 

დამოკიდებულებით);  

r –  მანძილი ხმაურის წყაროდან საანგარიშო წერტილამდე;  

 – ბგერის გამოსხივების სივრცითი კუთხე, რომელიც მიიღება:  = 4-სივრცეში განთავსებისას; 

 = 2- ტერიტორიის ზედაპირზე განთავსებისას;  =  -  ორ წიბოიან კუთხეში;  = /2 – სამ 

წიბოიან კუთხეში; 

а – ატმოსფეროში ბგერის მილევადობა (დბ/კმ) ცხრილური მახასიათებელი.  

ოქტავური ზოლების საშუალო 

გეომეტრიული სიხშირეები, Hჰც. 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

а დბ/კმ 0 0.3 1.1 2.8 5.2 9.6 25 83 
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ხმაურის წარმოქმნის უბანზე ხმაურის წყაროების დონეების შეჯამება ხდება ფორმულით: 




n

i

Lpi

1

1,010lg10

       (2) 

სადაც: Lрi –არის i-ური ხმაურის წყაროს სიმძლავრე. 

გათვლების შესასრულებლად გაკეთებულია შემდეგი დაშვებები: 

თუ ერთ სამრეწველო უბანზე განლაგებულ რამდენიმე ხმაურის წყაროს შორის მანძილი 

გაცილებით ნაკლებია საანგარიშო წერტილამდე მანძილისა, წყაროები გაერთიანებულია ერთ 

ჯგუფში. მათი ჯამური ხმაურის დონე დათვლილია ფორმულით: 



n

i

Lpi

1

101010 ,
lg

 ; 

ერთ ჯგუფში გაერთიანებული წყაროების ხმაურის ჯამური დონის გავრცელების  შესაფასებლად 

საანგარიშო წერტილამდე მანძილად აღებულია მათი გეომეტრიული ცენტრიდან დაშორება. 

საანგარიშო წერტილად შერჩეული იქნა უახლოესი საცხოვრებელი სახლი. 

სიმარტივისთვის გათვლები შესრულებულია ბგერის ექვივალენტური დონეებისთვის (დბა) და 

ატმოსფეროში ბგერის ჩაქრობის კოეფიციენტად აღებულია მისი ოქტავური მაჩვენებლების 

გასაშუალოებული სიდიდე: βსაშ=10.5 დბ/კმ; 

მონაცემების მე-2 ფორმულაში ჩასმით მივიღებთ ხმაურის შეჯამებულ დონეს სამშენებლო 

მოედნის საზღვრებში: 




n

i

Lpi

1

1,010lg10

= 10lg (100,1x82+100,1x85+100,1x85+100,1x30)= 88,65 დბ. 

მონაცემების 1-ელ ფორმულაში ჩასმით შესაბამისად ხმაურის დონე საანგარიშო წერტილში 

იქნება: 

L L r Ф
r

p

a
    15 10

1000
10lg lg lg ,




= 54 დბ. 

გაანგარიშება ჩატარებულია ჩამოთვლილი მანქანა-მოწყობილობის ერთდროული მუშაობის 

შემთხვევისთვის, ხმაურის მინიმალური ეკრანირების გათვალისწინებით (ანუ ყველაზე უარესი 

სცენარი).  

როგორც გაანგარიშებამ აჩვენა მშენებლობის პროცესში, ხმაურის ნორმირებულ დონეებზე 

გადაჭარბებას ადგილი არ ექნება (საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 აგვისტოს N398 

დადგენილება). თუმცა, აქვე გასათვალისწინებელია რომ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 

აგვისტოს N398 დადგენილების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, 

რეგლამენტი არ ვრცელდება დღის საათებში მიმდინარე სამშენებლო და სარემონტო 

სამუშაოებზე.  

ცხრილი. ხმაურის გავრცელების გაანგარიშების შედეგები 
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უბანი 

ძირითადი მომუშავე 

მანქანა-

მოწყობილობები 

ხმაურის 

ექვივ. 

დონე 

გენერაც. 

ადგილზე

, დბა 

მანძილი 

უახლოე

ს 

რეცეპტ-

მდე, მ 

ხმაურის ექვ. 

დონე 

უახლოეს 

რეცეპტორთან

,  დბა 

ნორმა1 

სამშენებლ

ო მოედნის 

ტერიტორი

ა 

 ამწე 

 ავტოთვითმცლელ

ი 

 ექსკავატორი 

 ბულდოზერი 

 

88.65 30 54 

დღის 

საათებში 

- 55 დბა. 

ღამის 

საათებში

- 45 დბა- 

ხმაურის გავრცელების შეფასებისას ასევე გასათვალისწინებელია შემდეგი გარემოებები: 

ხმაურის ყველა წყაროს ერთდროული მაქსიმალური დატვირთვით მუშაობა მოხდება იშვიათ 

შემთხვევებში. სამუშაოები იწარმოებს მხოლოდ დღის საათებში. 

 

შემარბილებელი ღონისძიებები 

ხმაურის გავრცელების დონეების მინიმიზაციის მიზნით მშენებლობის ეტაპზე მიზანშეწონილია 

გატარდეს შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებები:  

 მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; 

 ხმაურიანი სამუშაოების წარმოება მხოლოდ დღის საათებში; 

 საჭიროების შემთხვევაში პერსონალის უზრუნველყოფა დაცვის საშუალებებით 

(ყურსაცმები); 

 საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო 

რეაგირება. 

 

 

 

 

 

 

 

ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე 

 

საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში. მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ჩამოყალიბებულია ნოტიო სუბტროპიკულ ვაკეთა, ბორცვიანი მთისწინეთისა და 

ნოტიო ჰავიანი მთა-ტყის ლანდშაფტის ტიპების სახეები. 

                                                           

1 სანიტარიული ნორმები ”ხმაური სამუშაო ადგილებზე, საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი 

შენობების სათავსოებში და საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიაზე”  
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ბუნებრივი ტყეები შემორჩენილია მუნიციპალიტეტის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მაღალმიან 

მხარეში. მთის ტყის ზონაში ქვემოთ გაბატონებულია წიფლნარი. ზღვის დონიდან 700-1700 

მეტრზე არის ფოთლოვანი ტყე (მურყანი, რცხილა, წიფელი). 1700-2100 მეტრზე ზემოთ 

გაბატონებულია წიფლნარ-მუქწიწვიანები (წიფელი, ნაძვი, სოჭი). ალაგ-ალაგ ნაძვისა და სოჭის 

წმინდა კორომებია. ტყის ზონის ზემოთ სუბალპური ტყეების ვიწრო ზოლია, სადაც გვხვდება 

პონტოური მუხა, შემდეგ სუბალპური და ალპური მდელოები, რომლებიც სათიბ-საძოვრებადაა 

გამოყენებული.  

საპროექტო ტერიტორიზე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ანთროპოგენური გავლენა.  

დაგეგმილი საქმიანობის მიხედვით, საპროექტო ტერიტორიაზე 8 სმ-ზე მაღალი დიამეტრის 

მქონე ხეების ჭრა მოსალოდნელი არ არის, რაც ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედებას 

პრაქტიკულად მინიმუმადე ამცირებს. 

 

ცხოველთა სამყარო 

მაღალი ანთროპოგენური დატვირთვა და მცენარეული საფარის სიმწირის გამო საპროექტო 

არეალი ძალზედ ღარიბია ცხოველთა სახოებების მხრივ. აქ ფიქსირდება მხოლოდ ადამიანის 

სამეურნეო საქმიანობას ადვილად შეგუებადი ფრინველთა და ქვეწარმავალთა 

წარმომადგენლები. პრაქტიკულად გამორიცხულია ტერიტორიაზე მაღალი ეკოლოგიური 

ღირებულების სახეობების მოხვედრის ალბათობა.  

საერთო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ პროექტის განხორციელების შედეგად რეგიონში 

მობინადრე ცხოველებზე ზემოქმედების რისკები მინიმალურია. პროექტის განხორციელება ვერ 

გამოიწვევს რომელიმე სახეობისთვის მნიშვნელოვანი საბინადრო ადგილების მოშლას.   

 

იხტიოფაუნა 

მდინარე რიონსა და მის შენაკადებში გავრცელებულია სხვადასხვა სახეობის თევზები: მდინარის 

კალმახი (Salmo fario), კავკასიური ქაშაყი (Leuciscus cephalus, orientalis), კოლხური ხრამული 

(Vasicorhinus siebalde), კოლხური წვერა (Barbus tauricus, escherichi. 

იქთიოფაუნაზე შესაძლო ზემოქმედების რისკები ძირითადად უკავშირდება კალაპოტის პირას 

ჩასატარებელ სამუშაოებს. 

რაიონში ამფიბიებიდან გავრცელებულია - ჩვეულებრივი ტრიტონი (Triturus Vulgaris), 

ჩვეულებრივი ვასაკა( Hyla arborea), მწვანე გომბეშო (Bufo viridis), ჩვეულებრივი გომბეშო (Bufo 

bufo) და სხვა. რეპტილიებიდან - ქართული ხვლიკი (Lacerta ridis), კავკასიური ხვლიკი (Lacerta 

caucasica), ჩვეულებრივი ანკარა (Natrix natrix) და სხვა. 

 

იქთიოფაუნაზე შესაძლო ზემოქმედების რისკები ძირითადად უკავშირდება კალაპოტის პირას 

ჩასატარებელ სამუშაოებს. როგორც აღინიშნა შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს წყლის 

სიმღვრივის მატებას. აქედან გამომდინარე სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში წყლის 

ხარისხის შენარჩუნებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება.  შესაბამისად გატარდება შემდეგი 

შმეარბილებელი ღონისძიებები 

• ყოველი სამუშაო დღის დასაწყისში ზედმიწევნით შემოწმდება ყველა ის სამშენებლო 

ტექნიკის და დანადგარ-მექანიზმის მდგომარეობა, რომელიც გამოყენებული იქნება მდინარის 
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კალაპოტთან სიახლოვეს შესასრულებელი სამუშაოებისთვის. ტექნიკიდან დამაბინძურებელი 

ნივთიერებების ჟონვის ნებისმიერ რისკის შემთხვევაში სამუშაოები დაუყოვნელბლივ შეჩერდება 

ან ჩანაცვლდება სხვა ტექნიკით. 

• ყოველი სამუშაო დღის დასრულების შემდგომ გამოყენებული ტექნიკა განლაგდება 

მდინარის კალაპოტიდან მაქსიმალურად უსაფრთხო მანძილზე; 

• გატარდება ეროზიული პროცესების პრევენციული ღონისძიებების კონტროლი, 

განხორციელდება სანაპირო ფერდობების დაცვა ჩამოშლისაგან. 

ნაპირსამაგრი სამუშაოების დასრულების შემდგომ წყალში მობინადრე სახეობისთვის 

მოსალოდნელია დადებითი ეფექტიც, ვინაიდან შემცირდება ეროზიული პროცესების 

განვითარების და შესაბამისად ამ მიზეზით წყლის სიმღვრივის მატების შესაძლებლობა. 

 

შესაძლო ვიზუალურ-ლანდშაფტურ გარემოზე ზემოქმედება. საპროექტო ტერიტორიები 

ხასიათდება შესამჩნევი ანთროპოგენური დატვირთვით. აღნიშნული ფონური მდგომარეობის 

გათვალისწინებით დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოები, რომელიც მხოლოდ 3 თვის 

განმავლობაში გაგრძელდება, მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ვერ მოახდენს ვიზუალურ-

ლანდშაფტურ მდგომარეობაზე. პროექტის განხორციელება ცალსახად დადებით ზემოქმედებას 

მოახდენს ვიზუალურ-ლანდშაფტურ გარემოზე, ასევე, დაგეგმილი სამუშაოების 

განხორციელების პერიოდში არ იქნება ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე უარყოფითი ზემოქმედება. 

 

საპროექტო ტერიტორიაზე პროექტის ფარგლებში  მოიხსნება  80მ3 მიწის ნაყოფიერი ფენა და 

დასაწყობდება საპროექტო მიმდებარე ტერიტორიაზე.   ნაპირსამაგრი სამუშაოების დასრულების 

შემდეგ მიწის ნაყოფიერი ფენა გამოყენებული იქნება ტერიტორიის  რეკულტივაციისათვის.  

ნიადაგის ფენის მოხსნის სამუშაოები  განახორციელდება „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, 

შენახვის, გამოყენების და რეკულტივაციის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 

დეკემბრის N424 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების 

დაცვით. 

 

 

საკვლევი უბნის ბუნებრივი მახასიათებლები 

მდინარე რიონის ჩამონადენზე საპროექტო უბანზე დაკვირვებები არ არსებობს, ამის გამო მისი 

წყლის მაქსიმალური ხარჯები საპროექტო ტერიტორიის კვეთში, დადგენილია მეთოდით, 

რომელიც რეკომენდირებულია 5-დან 400 კმ2-მდე წყალშემკრები აუზის მქონე მდინარეებზე 

მაქსიმალური ხარჯების საანგარიშოდ "კავკასიის პირობებში მდინარეთა მაქსიმალური 

ჩამონადენის საანგარიშო ტექნიკური მითითებით". 

აღსანიშნავია, რომ შემოთავაზებული მეთოდი წყლის მაქსიმალური ხარჯების 10-12%-ით მაღალ 

მნიშვნელობებს იძლევა, ვიდრე СНиПС2.01.14-83–ში (,,Определение расчетных Гидролгических 

Характеристик") მოცემული ზღვრული ინტენსივობის ფორმულა, რომელიც გამოყვანილია 

ყოფილი სსრ კავშირის მდინარეებისთვის გასული საუკუნის 60-იან წლებში. ზღვრული 

ინტენსივობის ფორმულა არ ითვალისწინებს ბოლო ათწლეულების განმავლობაში მიმდინარე 

კლიმატის გლობალურ ცვლილებებს და მასთან დაკავშირებულ ნალექების გაზრდილ 

ინტენსივობას, რაც შესაბამისად აისახება ზღვრული ინტენსივობის ფორმულით მიღებული 

ხარჯების დაბალ სიდიდეებზე. კლიმატის გლობალური ცვლილებების ფონზე ნალექების 
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გაზრდილი ინტენსივობისა და შესაბამისად მაქსიმალური ხარჯების გაზრდილი მაჩვენებლების 

გათვალისწინებით, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება წყლის მაქსიმალური ხარჯების საანგარიშო 

სიდიდეების დადგენის შესახებ ტექნიკურ მითითებაში მოცემული მეთოდით. აღნიშნული 

მეთოდი კარგად აპრობირებულია საქართველოს პირობებში და პრაქტიკული გამოცდილებიდან 

გამომდინარე აკამყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნებს. 

(გთხოვთ იხილეთ დანართი 1 ჰიდროლოგიური ანგარიში) 

 

საკვლევი უბნის საინჟინრო გეოლოგია 

 

გეოტექტონიკური თვალსაზრისით რაიონი მოქცეულია მთათაშორისი ბარის ჩრდილოეთ 

კოლხეთის მთისწინა გორაკ-ბორცვიანი რელიეფის ზონაში. ის განსხვავებული ლითოლოგიით 

არის წარმოდგენილი. ნალექები ოფიციალურად წარმოდგენილია ორი ტიპის : კარბონატულ-

ტერიგენული და ვულკანოგენურ-დანალექით. 

ნორმატიული დოკუმენტის  `სეისმომედეგი მშენებლობა~ (პნ01.01-09) მიხედვით რაიონი 

მიეკუთვნება მიწისძვრების 8 ბალიან ზონას. სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი A=0.15 

საქართველოს საინჟინრო-გეოლოგიური დარაიონების მიხედვით საკვლევი რაიონი მიეკუთვნება 

დიდი კავკასიონის სამხრეთ ფერდობის საშუალომთიან ნაოჭა სისტემის დასავლეთი ნაწილს, 

კლდოვან და ნახევრად კლდოვან, კარბონალურ და ვულკანოგენურ-დანალექი ქანების 

საინჟინრო-გეოლოგიურ რაიონს.  

 საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების მიხედვით საკვლევი რაიონი მიეკუთვნება 

საქართველოს ბელტის არტეზიული აუზების ჰიდროგეოლოგიური ოლქის ფოროვანი, 

ნაპრალოვანი, ნაპრალოვან-კარსტული და კარსტული წყლების წყალტუბოს არტეზიული აუზის 

ჰიდროგეოლოგიურ რაიონს. 

 (გთხოვთ იხილეთ დანართი 2 გეოლოგირუი ანგარიში) 

 

 

 

6. საპროექტო ღონისძიებები. 

 

საპროექტო გადაწყვეტილება 

 

საპროექტო გადაწყვეტილება გულისხმობს საპროექტო უბნის ფარგლებში მდ. რიონის მარჯვენა 

ნაპირის დაცვას ეროზიისგან ქვაყრილის ბერმის მოწყობით. 

ქვაყრილის ბერმა ეწყობა 610,0 გრძ.მ-ზე და გეგმაში იმეორებს მარჯვენა ნაპირის მოხაზულობას. 

ბერმა განივ კვეთში ტრაპეციული ფორმისაა, ფერდების ქანობით 1:1,5_თან მიმართებაში და 

საშუალო სიმაღლით 4,5 მ. 

ქვაყრილის ბერმა ეწყობა ვულკანური წარმოშობის ლოდებით, იგი შედგება ბერმის მთლიანი 

მოცულობის 70% ძირითადი ამგები ლოდებისაგან (d≥1,13 მ) და 30% შემავსებელი ლოდებისაგან 

(0,6≤d≤0,9 მ). 
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საპროექტო ქვაყრილის ბერმის მშენებლობის განხორციელებისათვის გათვალისწინებულია 

კალაპოტის გაჭრა 680 გრძ.მ-ზე და მდინარის დინების გადაგდება კალაპოტის მარცხენა ნაწილში. 

მდინარის გადაგდების შემდეგ გაჭრის შედეგად მოპოვებლი ხრეშოვანი გრუნტით ეწყობა 

დროებითი დამცავი ჯებირი 725 გრძ.მ-ზე, საშ. სიმაღლით 3,5მ. ასევე ქვაყრილის ბერმის 

მშენებლობისთვის არსებული სახიდე გადასასვლელის ქვედა ბიეფში მარჯვენა ნაპირზე, 

კალაპოტის გაჭრის შედეგად მოპოვებული ხრეშოვანი გრუნტის გამოყენებით ეწყობა დროებითი 

ტექნოლოგიური გზა 60 გრძ.მ-ზე. 

მშენებლობის დასრულების შემდეგ პროექტით გათვალისწინებლია დროებითი ჯებირის და 

მოხრეშილი ტექნოლოგიური გზის დაშლა და ადგილზე მოსწორება.  

 

 სამუშაოთა მოცულობების უწყისი 

 

სამუშაოს დასახელება 
განზომილების 

ერთეული 
სულ 

1 2 3 4 

1 

კალაპოტის გაჭრა ბულდოზერით და  

გადაადგილება დროებითი გრუნტის ჯებირის 

მოსაწყობად. შემდგომში დაშლა და ადგილზე 

მოსწორება 

მ3 45 000 

2 
დრეობითი ტექნოლიგიური გზის მოწყობა, 

გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით. 
გრძ.მ  60  

3 

არსებული გაბიონის კედლის დემონტაჟი 

ექსკავატორით და  მასში არებული ქვის 

დასაწყობება შემდგომი გამოყენებისთვის 

მ3 890 

ქვანაყარი ბერმის მოწყობა L=610მ, 
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4 

ქვის ბერმის მოწყობა ვულკანური წარმოშობის 

კლდოვანი ქანის ლოდებით, ქვის კუთრი წონით 

არა ნაკლებ 2,4 ტ/მ3 

-ვულკანური წარმოშობის კლდოვანი ქანის 

ლოდები d≥1,20მ, ქვის კუთრი წონით არანაკლებ 

2.4 ტ/მ3 

 

გრძ.მ/მ3 -610 / 31 964 

მ3 -22 375 

ფოროვნობის 

კოეფიციენტი 

K-15% 

5 

- ვულკანური წარმოშობის კლდოვანი 

ქანის ლოდები d≤0.6მ, ქვის კუთრი წონით 

არანაკლებ 2.4 ტ/მ3 

მ3 9 589  

6 

- ქვაყრილის უკან კალაპოტიდან ადრე 

დამუშავებული გრუნტით უკუშევსება 

-  დროებითი ჯებირის დაშლა და 

ადგილზე მოსწორება 

მ3 45000 

 

 

მოსამზადებელი სამუშაოები და მშენებლობის ორგანიზაცია 

მოსამზადებელი სამუშაოები გულისხმობს ტექნიკის და საჭირო სამშენებლო მასალების 

მობილიზებას ტერიტორიაზე. ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები განლაგდება სამუშაო 

ტერიტორიაზე. პროექტის მცირე მასშტაბების გათვალისწინებით სამშენებლო ბანაკის და სხვა 

მსხვილი დროებითი ინფრასტრუქტურის მოწყობა გათვალისწინებული არ არის, შესაბამისად 

ტერიტორიაზე სანიაღვრე წყლების წარმოქმნა არ მოხდება. 

საწარმოს სასმელი წყლით მომარაგება განხორციელდება ჩამოსხმული(ბუტილიზირებული) 

წყლის მეშვეობით. 

სამეურნეო წყლები შეგროვდება საასენიზაციო ორმოში და მოეწყობა 3 ბიო ტუალეტი, ან 

დასაქმებულებს მშენებელ-კონტრაქტორის მიერ ნაქირავები ან/და კერძო საკუთრებაში 

არსებული საოფისე-საცხოვრებელი სახლების ტუალეტები მოემსახურება (აღნიშნული 

გადაწყდება მშენებელ-კონტრაქტორის მიერ). 
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ძირითადი სამშენებლო მექანიზმების ჩამონათვალი  

 სამშენებლო მანქანა-მექანიზმები რაოდენობა 

1 ავტოთვითმცლელი 4 

2 ბულდოზერი 1 

3 ექსკავატორი 1 

4 ამწე 1 

 

 

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი 

  

სამუშაოს დასახელება   

მშენებლობის ხანგრძლივობა 90 დღე   

I თვე II თვე III თვე 

დეკადა 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 

1 2          

1 მოსამზადებელი სამუშაოები    
          

      

2 ნაპირდამცავი სამუშაოები             
      

3 დემობილიზაცია                     



 

არსებული მდგომარეობის ამსახველი ფოტო-მასალა  
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დანართი 1 ჰიდროლოგიური ანგარიში 

 

 

 

 



 

1.1.1 mdinare rionis mokle hidrologiuri daxasiaTeba 

mdinare rioni saTaves iRebs kavkasionis qedis samxreT ferdobze 

fasis mTasTan, zRvis donidan 2620 metrze da erTvis Sav zRvas qalaq 

foTTan. mdinaris sigrZe 327 km-ia, saSualo qanobi 7,2 ‰, wyalSemkrebi 

auzis farTobi, romlis saSualo simaRlea 1084 m, 13 400 km2-is tolia. 

mdinaris ZiriTadi Senakadebia: jojora (sigrZiT 50 km), yvirila (140 km), 

xaniswyali (57 km), cxeniswyali (176 km), noRela (59 km), texuri (101 km), 

civi (60 km). rva Senakadis sigrZe 25-dan 50 km-mdea, 14 Senakadis sigrZe 10-

dan 25 km-mde, xolo danarCeni 355 Senakadis sigrZe calk-calke 10 km-s ar 

aRemateba. maTi saerTo sigrZe 720 km-ia. 

mdinaris wyalSemkreb auzs  dasavleT saqarTvelos naxevari ukavia. 

misi udidesi nawili (68%)  mdebareobs kavkasionis qedis samxreT 

ferdobze, mdinaris auzis 13% aWara-imereTis qedis CrdiloeT 

ferdobebze, xolo danarCeni 19% kolxeTis dablobzea. 

auzis mTiani nawili 3000 metrze maRlaa. es nawili Zlier 

danawevrebulia Senakadebis xeobebiT da xasiaTdeba mkafiod gamoxatuli 

myinvaruli reliefis formebiT. auzis daaxloebiT 12% dafarulia 

myinvarebiT da mudmivi TovliT. 

mTiani nawilis geologia warmodgenilia granitebiT, gneisebiT, 

qviSaqvebiT, kirqvebiT da TixafiqlebiT. auzis am nawilSi 

gavrcelebulia mTa-mdelos, gaewrebuli yomrali da yviTelmiwa Tixnari 

niadagebi. mcenareuli safari warmodgenilia alpuri mcenareulobiT da 

Sereuli tyiT. 

auzis zona 3000-dan 1000 metramde xasiaTdeba reliefis SedarebiT 

gluvi moxazulobiT da Ddabali niSnulebiT. am zonaSi mkafiod 

gamoiyofa raWa-leCxumis qvabuli, romlis geologiur agebulebaSi 

monawileoben qviSaqvebi da mergelebi. qvabulis Semomfargvleli qedebi 

ki agebulia kirqvebiT, sadac mravladaa karstuli Zabrebi da napralebi.  

aRniSnul zonaSi gavrcelebulia wiTelmiwa, yviTelmiwa da 

yomrali niadagebi. mcenareuli safari ki warmodgenilia wiwvovani tyiT. 
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mdinaris xeoba saTavidan q. quTaisamde V formisaa. calkeul 

adgilebSi xeoba warmoadgens Rrmad CaWril kldovan kanions, calkeul 

adgilebSi ki igi ganivrdeba da iZens yuTismagvar formas. xeobis 

fskeris sigane meryeobs 0,1-0,4 km-dan (V-es magvar xeobaSi) 0,4-1,5 km-mde 

(yuTismagavar xeobaSi).  

mdinaris terasebi ZiriTadad gvxvdeba yuTismagvari xeobis 

farglebSi. terasebis sigane icvleba 250-dan 350 metramde, simaRle 2-dan 

20 metramde, xolo sigrZe 0,3 km-dan 2,0 km-mde. terasebi agebulia 

aluviur-deluviuri danaleqebiT, romlebic gadafarulia Tixnari 

niadagebiT. terasebi aTvisebulia sasoflo-sameurneo kulturebiT. 

qva-xreSiani Wala gvxvdeba mdinaris mTel sigrZeze. wyaldidobebisa 

da wyalmovardnebis periodSi Wala ifareba 0,5 _ 0,8 metris simaRlis 

wylis feniT. mdinaris kalapoti zomierad klaknili da calkeul 

adgilebSi datotilia. nakadis sigane icvleba 6-dan 60 metramde, siRrme 

0,5-dan 3,5 metramde, xolo siCqare 2,0-4,2 m/wm-dan 0,7-1,5  m/wm-mde. 

mdinare rioni ikvebeba myinvarebis, Tovlis, wvimisa da gruntis 

wylebiT, magram ZiriTadad sazrdoobs Tovlisa da wvimis wyliT. misi 

wylianobis reJimi xasiaTdeba gazafxul-zafxulis wyaldidobiT da 

wyalmovardnebiT mTeli wlis ganmavlobaSi. mdinareze maqsimaluri 

Camonadeni aRiniSneba gazafxulze (IV-VI), rodesac Camoedineba wliuri 

Camonadenis 38,8%. Semodgomaze Camoedineba wliuri Camonadenis 18%, 

xolo zamTarSi 19,7%. wliuri Camonadenis ganawileba Tveebs Soris 

metad araTanabaria. maqsimaluri Camonadeni Cveulebriv maisis TveSi 

aRiniSneba da wliuri Camonadenis 13,9% Seadgens, minimaluri Camonadeni 

ki ianvarSi fiqsirdeba da wliuri Camonadenis mxolod 5%-s utoldeba. 

yinulovani movlenebidan mdinaris saTaveebSi aRiniSneba wanapirebi, 

qoni, ToSi da yinulsvla. yinulovani movlenebis saSualo xangrZlivoba 

48 dRes ar aRemateba. 

mdinare rioni farTod gamoiyeneba energetikuli da irigaciuli 

daniSnulebiT.  qalaq quTaisis  zemoT, sofel JoneTTan, 30 metriani 
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simaRlis betonis gravitaciuli kaSxliT Seqmnilia gumaTis 

energetikuli daniSnulebis wyalsacavi, romlis mTliani saproeqto 

moculoba 39,0 mln, sasargeblo ki 13,0 mln. m3-ia. dReisTvis wyalsacavi 

TiTqmis mTlianad aris Sevsebuli myari masaliT, ris gamo misi 

moculoba 1,2 mln. m3-s ar aRemateba. amitom, masze damokidebuli 

gumaThesi-I da gumaThesi-II funqcionireben mxolod mdinaris Camonadenze. 

1.1.2 Kklimati 

saproeqto napirsamagri nagebobebis mowyoba dagegmilia sofel 

JoneTSi, rionhesis saTave nagebobis siaxloves, mis zemoT, sadac 

gabatonebulia kolxeTis dablobisTvis damaxasiaTebeli notio 

subtropikuli klimati. gabatonebuli klimaturi pirobebis 

Camoyalibebas ganapirobebs Savi zRvis siaxlove da dasavleTidan 

SemoWrili notio haeris masebis gavlena.  

aRniSnuli teritoriis klimaturi daxasiaTeba Sedgenilia 

saproeqto ubnis uSualo siaxloves arsebuli quTaisis meteorologiuri 

sadguris mravalwliuri dakvirvebis monacemebis safuZvelze. 

aRniSnuli metorologiuri sadguris monacemebiT, mzis naTebis 

xangrZlivoba mTeli wlis ganmavlobaSi maRalia da misi  saSualo 

wliuri sidide 1800-dan 2200 saaTamde icvleba. jamobrivi radiaciac 

sakmaod maRalia da misi sidide 110-130 kkal/sm2-s utoldeba. radiaciuli 

balansis wliuri maCvenebeli ki 60 kkal/sm2-s Seadgens. 

mzis radiaciasTan uSualo kavSirSia klimaturi pirobebis 

maformirebeli erT-erTi ZiriTadi faqtori _ haeris temperatura, 

romlis saSualo Tviuri, wliuri da eqstremaluri mniSvnelobebi, 

quTaisis meteorologiuri sadguris mravalwliuri dakvirvebis 

monacemebis mixedviT, mocemulia cxrilSi. 

haeris temperaturis saSualo Tviuri, wliuri da eqstremaluri sidideebi t0C 

metsa

dguri 

temperatura I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII weli 
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quTai

si 

saSualo 5.2 5.8 8.4 12.9 17.9 21.0 23.2 23.6 20.5 16.4 11.5 7.5 14.5 

abs.maqsimumi 21 25 32 35 37 40 41 43 40 35 30 25 43 

abs.minimumi -17 -13 -10 -5 2 9 11 11 5 -2 -10 -13 -17 

 
wayinvebi, anu saSualo dRe-Remuri dadebiTi temperaturebis fonze 

haeris gaciveba 00-ze qvemoT, saSualod iwyeba dekemberSi da mTavrdeba 

martSi.  

wayinvebis dawyebisa da dasrulebis TariRebi, aseve uyinvo 

periodis xangrZlivoba dReebSi, imave metsadguris mravalwliuri 

dakvirvebis monacemebis mixedviT, mocemulia cxrilSi. 

wayinvebis dawyebisa da dasrulebis TariRebi da uyinvo periodis xangrZlivoba 

dReebSi 

met 

sadguri 

wayinvebis TariRi uyinvo periodi 

dReebSi 

dasawyisi dasasruli saSu

a 

lo 

umci 

resi 

udi 

desi 
saSualo 

naadre 

vi 
gviani saSualo 

naadre 

vi 
gviani 

quTaisi 26.XII. _ _ 12.III. _ _ 288 _ _ 

 

niadagis zedapiris temperatura, romelic damokidebulia niadagis 

tipze, mis meqanikur Semadgenlobaze, sinotiveze, mis daculobaze 

mcenareuli safariT  zafxulSi da Tovlis safaris simaRleze 

zamTarSi, iTvaliswinebs niadagis zedapiris ramdenime mm-iani sisqis 

temperaturas. misi maCveneblebi mWidro kavSirSia haeris temperaturis 

sidideebTan. amasTan, misi saSualo wliuri maCvenebeli, sakvlev 

teritoraze, TiTqmis 20-iT aRemateba haeris temperaturis saSualo 

wliur sidides.  

niadagis zedapiris saSualo Tviuri, wliuri, saSualo maqsimaluri 

da saSualo minimaluri mniSvnelobebi quTaisis metsadguris  

mravalwliuri dakvirvebis monacemebis mixedviT, mocemulia cxrilSi. 
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niadagis zedapiris saSualo Tviuri, wliuri, maqsimaluri da minimaluri 

temperaturebi t0C 

metsadguri temperatura I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII weli 

 

quTaisi 

 

saSualo 3 4 8 14 21 25 27 27 22 16 10 5 15 

saS.maqsimumi 9 11 18 27 36 41 43 42 36 27 17 11 26 

saS.minimumi -1 0 3 7 12 16 18 18 15 10 6 2 9 

 
atmosferuli naleqebi, romlebic warmoadgenen klimaturi da 

hidrologiuri reJimis maformirebel erT-erT ZiriTad elements, sakvlev 

teritoriaze sakmao raodenobiT modis. maTi raodenoba 1586 mm-s aRwevs. 

atmosferuli naleqebis saSualo Tviuri raodenoba da wliuri jami, 

imave metsadguris mravalwliuri dakvirvebis monacemebis mixedviT, 

mocemulia cxrilSi. 

naleqebis saSualo Tviuri raodenoba da wliuri jami mm-Si 

metsadguri I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII weli 

quTaisi 174 168 136 112 92 105 115 95 124 143 156 166 1586 

 

haeris sinotive erT-erTi mniSvnelovani klimaturi elementia. mas 

umTavresad sami sididiT axasiaTeben, esenia: wylis orTqlis drekadoba 

anu absoluturi sinotive, SefardebiTi sinotive da sinotivis deficiti. 

pirveli axasiaTebs haerSi wylis orTqlis raodenobas, meore _ haeris 

orTqliT gaJRenTvis xarisxs, xolo mesame _ miuTiTebs SesaZlebeli 

aorTqlebis sidideze.  

aRsaniSnavia, rom haeris wylis orTqliT gajerebisa (absoluturi 

sinotivis) da misi deficitis maCvenebelis wliuri msvleloba 

praqtikulad emTxveva haeris temperaturis wliur msvlelobas.  

haeris sinotivis maCveneblebis saSualo Tviuri da wliuri 

sidideebi quTaisisEmetsdguris mravalwliuri dakvirvebis monacemebis 

mixedviT, mocemulia cxrilSi. 

haeris sinotivis saSualo Tviuri da wliuri sidideebi 
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metsadguri tenianoba I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII weli 

quTaisi 

absoluturi 

mb-Si 
6.0 6.2 7.0 9.6 13.5 17.6 21.6 21.4 17.4 12.4 9.0 6.8 12.4 

SefardebiTi 

%-Si 
68 68 69 66 69 72 76 75 74 71 65 64 70 

deficiti 

mb-Si 
3.4 3.7 4.4 6.6 8.2 8.6 7.9 8.6 7.6 6.4 5.6 4.5 6.3 

 

imave meteorologiuri sadguris mravalwliuri dakvirvebis 

monacemebis mixedviT, Tovlis safari saSualod yvelaze adre Cndeba 

noemberSi da yvelaze gvian qreba aprilSi.  

Tovlis safaris gaCenisa da gaqrobis TariRebi, imave metsadguris 

mravalwliuri dakvirvebis monacemebis mixedviT, mocemulia cxrilSi. 

Tovlis safaris gaCenisa da gaqrobis TariRebi 

metsadguri Tovlian 

dReTa 

ricxvi 

Tovlis safaris gaCenis 

TariRi 

Tovlis safaris gaqrobis 

TariRi 

saSualo naadrevi gviani saSualo naadrevi gviani 

quTaisi 15 3.I 10.XI _ 9.III _ 7.IV 

 
raionSi qris yvela mimarTulebis qari, magram gabatonebulia 

aRmosavleTisa da dasavleTis mimarTulebis qarebi, rac ganpirobebulia 

mdinare yvirilas xeobis mimarTulebiT da kolxeTis dablobze 

dasavleTidan SemoWrili haeris masebiT.  

qarebis mimarTulebebi da Stilebis raodenoba imave metsadguris 

mravalwliuri dakvirvebis monacemebis mixedviT, mocemulia cxrilSi. 

 

qarebis mimarTuleba da Stilebis raodenoba %-Si wliuridan 
metsadguri C Ca a sa s sd d Cd Stili 
quTaisi 1 3 53 2 1 3 35 2 27 

 

qaris maqsimaluri wliuri siCqare, rac 5,0 m/wm-s Seadgens, 

aRiniSneba q. quTaisSi. iqve aRiniSneba qaris saSualo Tviuri 

maqsimaluri siCqare, rac noembris TveSi 7,2 m/wm-s utoldeba. qaris 
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saSualo Tviuri da wliuri siCqareebi, imave metsadguris mravalwliuri 

dakvirvebis monacemebis mixedviT, mocemulia cxrilSi. 

qaris saSualo Tviuri da wliuri siCqare m/wm-Si 

metsadguri 
fliugeris 

simaRle 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII weli 

quTaisi 11 m. 5.6 5.6 5.9 5.7 4.6 3.7 3.0 3.4 3.6 4.8 7.2 6.7 5.0 

 
qaris sxvadasxva ganmeorebadobis maqsimaluri siCqareebi imave 

metsadguris mravalwliuri dakvirvebis monacemebis mixedviT, mocemulia 

cxrilSi. 

qaris maqsimaluri siCqareebi m/wm-Si 

metsadguri 
qaris maqsimaluri siCqare (m/wm) SesaZlebeli erTjer 

1 welSi 5 welSi 10 welSi 15 welSi 20 welSi 

quTaisi 47 57 61 64 66 

 

gansaxilvel teritoriaze Rrublianoba sakmaod maRalia. 

saSualod, wlis ganmavlobaSi, cis TaRis 50-65 % dafarulia RrublebiT. 

Rrublianoba yvelaze metia zamTarSi, naklebia zafxulSi. saerTo 

Rrublianobis mixedviT moRrubluli dReebi 100-170-s, xolo minimaluri 

ki 40-65 Soris icvleba. 

elWeqi sakmaod xSiri movlenaa _ 30-45 dRe weliwadSi. calkeul 

wlebSi ufro metia da 70-s uaxlovdeba. elWeqi aq umTavresad wlis 

Tbil periodSi icis (TveSi 5-12 dRe). iSviaTad elWeqi zamTarSic 

aRiniSneba. 

elWeqisagan gansxvavebiT setyva mxolod wlis Tbil periodSi icis, 

yvelaze xSiria mais-ivnisSi. setyvian dReTa ricxvi 1-2 dRes ar aRemateba. 

calkeul wlebSi setyva 6-7-jer fiqsirdeba. 

1.1.3 wylis maqsimaluri xarjebi 

mdinare rionis Camonadenze saproeqto ubanze dakvirvebebi ar 

arsebobs, amis gamo misi wylis maqsimaluri xarjebi saproeqto 

teritoriis kveTSi, dadgenilia meTodiT, romelic rekomendirebulia 5-
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dan 400 km2-mde wyalSemkrebi auzis mqone mdinareebze maqsimaluri 

xarjebis saangariSod “kavkasiis pirobebSi mdinareTa maqsimaluri 

Camonadenis saangariSo teqnikuri miTiTebiT”. 

aRsaniSnavia, rom SemoTavazebuli meTodi wylis maqsimaluri 

xarjebis 10-12%-iT maRal mniSvnelobebs iZleva, vidre СНиПС2.01.14-83–Si 

(,,Определение расчетных Гидролгических Характеристик”) mocemuli zRvruli 

intensivobis formula, romelic gamoyvanilia yofili ssr kavSiris 

mdinareebisTvis gasuli saukunis 60-ian wlebSi. zRvruli intensivobis 

formula ar iTvaliswinebs bolo aTwleulebis ganmavlobaSi mimdinare 

klimatis globalur cvlilebebs da masTan dakavSirebul naleqebis 

gazrdil intensivobas, rac Sesabamisad aisaxeba zRvruli intensivobis 

formuliT miRebuli xarjebis dabal sidideebze. klimatis globaluri 

cvlilebebis fonze naleqebis gazrdili intensivobisa da Sesabamisad 

maqsimaluri xarjebis gazrdili maCveneblebis gaTvaliswinebiT, 

miRebuli iqna gadawyvetileba wylis maqsimaluri xarjebis saangariSo 

sidideebis dadgenis Sesaxeb teqnikur miTiTebaSi mocemuli meTodiT. 

aRniSnuli meTodi kargad aprobirebulia saqarTvelos pirobebSi da 

praqtikuli gamocdilebidan gamomdinare akamyofilebs Tanamedrove 

moTxovnebs.  

aRniSnuli meTodis Tanaxmad wylis maqsimaluri xarjebi 

iangariSeba formuliT, romelsac Semdegi saxe gaaCnia 

 


















44,0

125,038,035,13/2

10L

iKF
RQ m3/wm 

sadac R _raionuli parametria. misi mniSvneloba CrdiloeT saqarTvelos 

pirobebSi miRebulia 1,15-is toli; 

F _wyalSemkrebi auzis farTobia saaangariSo kveTSi km2-Si; 

K _raionis klimaturi koeficientia, romlis mniSvneloba aiReba 

specialuri rukidan;  

 _ ganmeorebadobaa wlebSi; 
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i _mdinaris kalapotis gawonasworebuli qanobia erTeulebSi saTavidan 

saproeqto kveTamde; 

L _ mdinaris sigrZea saTavidan saproeqto kveTamde km-Si; 

_mdinaris wyalSemkreb auzSi arsebuli niadagis safarvelis 

maxasiaTebeli koeficientia. misi mniSvneloba aiReba specialuri 

rukidan da Sesabamisi cxrilidan da Cven SemTxvevaSi miRebulia 1,19-is 

toli;  

 _ auzis tyianobis koeficientia, romlis sidide iangariSeba 

gamosaxulebiT 

F

Ft



2,01

1
  

aq tF _ auzis tyiT dafruli farTobia %-Si. 

 _auzis formis koeficientia. misi mniSvneloba miiReba 

gamosaxulebiT 

75,025,0 max 
sasB

B
  

sadac 
maxB _ auzis maqsimaluri siganea km-Si; 

sasB _ auzis saSualo siganea km-Si. misi mniSvneloba miiReba 

damokidebulebiT;  

L

F
Bsas   

mdinare rionis wylis maqsimaluri xarjebis saangariSod saWiro 

morfometriuli elementebis mniSvnelobebi, dadgenili 1:50 000 masStabis 

topografiuli rukis mixedviT, aseve zemoT moyvanili formuliT 

dadgenili saangariSo ganmeorebadobis wylis maqsimaluri xarjebis 

sidideebi, mocemulia qvemoT, cxrilSi. 

mdinare rionis wylis maqsimaluri xarjebi saproeqto teritoriis kveTSi m3/wm-
Si 
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F  
km2 

L  
km 

i  
kal K        

maqsimaluri xarjebi m3/wm 
 100 

wels 

 50 
wels 

 20 
wels 

 10 
wels 

 5 
wels 

3500 149 0,024 7 1,19 1,0 1,12 1950,4 1498,8 1058,1 813,1 624,8 

mdinare rionis wylis maqsimaluri xarjebi, moyvanili cxrilSi, 

miRebulia saangariSo sidideebad saproeqto teritoriis  kveTSi. 

1.1.4 wylis maqsimaluri doneebi 

mdinare rionis wylis maqsimaluri xarjebis Sesabamisi doneebis 

niSnulebis dasadgenad saproeqto ubanze, gadaRebuli iqna kalapotis 

ganivi kveTebi, romelTa safuZvelze dadginda mdinaris hidravlikuri 

elementebi. aRniSnuli hidravlikuri elementebis mixedviT ganxorcielda 

wylis maqsimalur xarjebsa da doneebs Soris )(HfQ   damokidebulebis 

mrudebis ageba, romlebic erTmaneTTan Sebmulia or saangariSo kveTs 

Soris nakadis hidravlikuri qanobis SerCevis gziT. 

kveTSi nakadis saSualo siCqare  dadgenilia Sezi-maningis cnobili 

formuliT, romelsac Semdegi saxe gaaCnia 

n

ih
V

2/13/2 
  

sadac  h  – nakadis saSualo siRrmea kveTSi m-Si; 

i _ nakadis hidravlikuri qanobia or saangariSo kveTs Soris; 

n_ kalapotis simqisis koeficientia, romlis sidide specialuri 

gaTvlebis safuZvelze miRebulia 0,061-is toli. 

saproeqto teritoriaze md. rionis sxvadasxva ganmeorebadobis 

wylis maqsimaluri xarjebis Sesabamisi doneebis niSnulebi saproeqto 

pirobebSi mocemulia momdevno cxrilSi.  

mdinare rionis wylis maqsimaluri doneebi saproeqto pirobebSi  

ganivis 
# da 
pk 

manZili 
ganivebs 
Soris 
m-Si 

wylis 
napiris 
niSnuli 
m.abs. 

fskeris 
udablesi 
niSnuli 
m.abs. 

w. m. d. 
 100 

wels, 
Q=1950,4 
m3/wm 

 50       
wels, 

Q=1498,8 
m3/wm 

 20 
wels, 

Q=1058,1 
m3/wm 

 10 
wels, 
Q=813,1 
m3/wm 

1. 0+00 200 206.25 204.68 209.63 209.30 208.93 208.71 



 
saproeqto dokumentacia 

 
 

 

wyaltubos municipalitetis sof. JoneTSi md. rionis napirsamagri 

samuSaoebi   
10 

 

2. 2+00 250 206.66 203.93 210.07 209.75 209.36 209.14 
3. 4+50 206.76 203.90 210.21 209.92 209.58 209.30 

 
mdinaris hidravlikuri elementebi, romelTa safuZvelze 

ganxorcielda wylis maqsimalur xarjebsa da doneebs Soris )(HfQ   

damokidebulebis mrudebis ageba saproeqto pirobebSi, mocemulia 

cxrilSi.  

md. rionis hidravlikuri elementebi saproeqto ubanze 

niSnulebi 
m.abs. 

kveTis 
elementebi 

kveTis 
farTobi 

ωMm2 
 

nakadis 
sigane 

Β m 

saSualo 
siRrme 

h m 

nakadis 
qanobi 

і 

saSualo 
siCqare 
ν m/wm 

wylis 
xarji 

Q 
m3/wm 

ganivi #1 

206.25 kalapoti 137.1 117.5 1.17 0.024 2.84 389.0 
206.50 kalapoti 168.1 123.0 1.37 0.024 3.15 530.4 
207.00 kalapoti 260.9 199.6 1.31 0.024 3.06 798.4 
207.50 kalapoti 361.3 202.0 1.79 0.024 3.78 1364.6 
208.00 kalapoti 462.8 204.3 2.27 0.024 4.43 2048.0 
208.50 kalapoti 565.6 206.6 2.74 0.024 5.02 2840.7 
209.00 kalapoti 669.5 209.0 3.20 0.024 5.58 3736.5 
209.50 kalapoti 774.5 211.3 3.67 0.024 6.11 4731.1 

ganivi #2  L=200 m 

206.66 kalapoti 97.3 50.0 1.95 0.024 4.00 389.0 
207.00 kalapoti 115.1 57.6 2.00 0.030 4.55 523.3 
207.50 kalapoti 239.9 166.0 1.45 0.030 3.66 878.5 
208.00 kalapoti 323.4 167.9 1.93 0.030 4.44 1435.2 
208.50 kalapoti 407.8 169.8 2.40 0.031 5.23 2133.0 
209.00 kalapoti 493.2 171.7 2.87 0.031 5.90 2908.2 
209.50 kalapoti 579.5 173.6 3.34 0.032 6.64 3845.8 
210.00 kalapoti 666.8 175.5 3.80 0.032 7.24 4826.0 

ganivi #3  L=250 m 

206.76 kalapoti 79.4 30.0 2.65 0.024 4.91 390.0 
207.00 kalapoti 86.0 31.6 2.72 0.027 5.32 457.3 
207.50 kalapoti 95.4 40.0 2.39 0.065 7.54 719.6 
208.00 kalapoti 149.3 110.5 1.35 0.149 7.81 1165.5 
208.50 kalapoti 205.9 115.9 1.78 0.149 9.38 1930.9 
209.00 kalapoti 265.1 120.7 2.20 0.144 10.60 2809.6 
209.50 kalapoti 337.4 147.3 2.29 0.144 10.90 3677.8 
210.00 kalapoti 413.6 157.3 2.63 0.134 11.56 4781.2 

 

1.1.5 kalapotis mosalodneli zogadi garecxvis siRrme 

mdinare rionis kalapotis mosalodneli zogadi garecxvis siRrme 

saproeqto ubanze dadgenilia meTodiT, romelic mocemulia v. 
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lapSenkovis monografiaSi ,,hidrokvanZebis biefebSi mdinareTa 

kalapotebis deformaciebis prognozireba" (leningradi, 1979 w). 

aRniSnuli meTodis Tanaxmad kalapotis zogadi garecxvis saSualo 

siRrme iangariSeba formuliT 

y

sash

p

sash
dB

nQ
H






























3/21

1
33,03/2

%

.

10
 m 

sadac %pQ _ saangariSo uzrunvelyofis wylis maqsimaluri xarjia, Cven 

SemTxvevaSi mdinaris 1%-iani uzrunvelyofis maqsimaluri 

xarji 1950 m3/wm-s; 

n_kalapotis simqisis koeficientia, rac tolia 0,061-is;       

B mdinaris mdgradi kalapotis siganea m-Si. rac saproeqto 

ubanze 200 metris tolia; 

sashd _ kalapotis amgebi gruntis fraqciebis saSualo diametria m-

Si. misi sidide ganisazRvreba gamosaxulebiT 

8,05,5 id sash   m 

sadac i _ nakadis hidravlikuri qanobi saproeqto ubanze da tolia 0,024-

is. aqedan, kalapotis amgebi gruntis saSualo diametri sashd

=0,28 m-s; 

y _ n. pavlovskis formulaSi Sezis koeficientis ganmsazRvreli 

xarisxis maCvenebelia. misi sidide iangariSeba gamosaxulebiT 

)1,0(75,013,05,2  nRny
 

sadac R _ hidravlikuri radiusia, rac mdinareebisTvis saSualo siRrmis 

tolia. Cven SemTxvevaSi, hidravlikuri elementebis cxrilis 

mixedviT  hR 3,4 m-s; 

n_ aqac kalapotis simqisis koeficientia, rac tolia 0,061-is; 

aqedan y 0,28-s; 
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mocemuli ricxviTi sidideebis SeyvaniT zemoT moyvanil 

formulaSi miiReba kalapotis zogadi garecxvis saSualo siRrme 3,79 

metris toli. 

kalapotis zogadi garecxvis maqsimaluri siRrme miiReba damoki- 

debulebiT 

maxH = 1,6 sH  

moyvanili gamosaxulebis Sesabamisad, md. WaxvaTas kalapotis 

zogadi garecxvis maqsimaluri siRrme tolia 3,79≈6,1 m-is. 

kalapotis zogadi garecxvis miRebuli maqsimaluri siRrme ( maxH

6,1 m) unda gadaizomos saproeqto, anu gawmendili kalapotis pirobebSi 

dadgenili md. rionis 100 wliani ganmeorebadobis wylis maqsimaluri 

xarjis Sesabamisi donis niSnulidan qvemoT. 

aqve aRsaniSnavia, rom zemoT moyvanili meTodiT kalapotis zogadi 

garecxvis siRrme iangariSeba mxolod aluviur kalapotebSi wylis 

maqsimaluri xarjebis gavlisas. meTodi ar iTvaliswinebs mdinareebis da 

xevebis siRrmuli eroziis parametrebis dadgenas ZiriTad, kldovan 

qanebSi, sadac siRrmuli eroziis ganviTareba sakmaod xangrZlivi 

procesia. amrigad, Tu saproeqto nagebobis kveTSi dafiqsirdeba ZiriTadi 

qanebi garecxvis siRrmeze maRla, nageboba unda daefuZnos ZiriTad 

qanebs. 

1.1.6 napirsamagri qvis diametris gaangariSeba 

saproeqto ubanze md. rionis napirgamagrebisTvis saWiro lodebis 

diametri dadgenilia meTodiT, romelic mocemulia “mTis mdinareebze 

napirsamagri grZivi dambebis mopirkeTebis konstruqciebis 

rekomendaciebSi” (biSkeki, 1991 weli). 

aRniSnuli meTodis Tanaxmad, napirsamagri lodebis mdgradi 

diametri ganisazRvreba Semdegi formuliT 
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sadac 0m _napirsamagri nagebobis ferdis daxris koeficienti, rac Cvens 

SemTxvevaSi miRebulia 1,5_is toli; 

S _wylisa da myari natani narevis simkvrive kg/m3_Si; misi sidide 

ganisazRvreba gamosaxulebiT 

H

H
S







  

sadac    da H  _ wylisa da myari natanis simkvrive kg/m3_Si; 

=1000 კგ/მ3 da H 2650 კგ/მ3; 

μ _ kalapotis maformirebeli myari natanis Semcveloba 

wylisa da myari natanis narevSi gr/l an kg/m3_Si; misi 

sidide iangariSeba formuliT 

           2,2

7,0

7000 i
d

H

SASH









  gr/l 

sadac H _ nakadis saSualo siRrme metrebSi, romlis mniSvneloba 

ganisazRvreba mdinaris hidravlikuri elementebis 

cxrilidan da Cvens SemTxvevaSi saSualod tolia 3,0 m-

is; 

SASHd _ mdinaris kalapotis fskerze daleqili myari masalis 

saSualo diametri, romlis mniSvneloba dadgenilia 

zemoT Catarebuli gaangariSebiT da tolia 0,18 m-is; 

i _ orive formulaSi nakadis hidravlikuri qanobi, rac 

saproeqto ubanze tolia 0,0023_is; aqedan   tolia 0,22 

gr/l_Si, anu 0,00022 kg/l_Si, xolo S =1000 kg/m3_Si; 

%PQ _ mdinaris saangariSo maqsimaluri uzrunvelyofis 

xarji, rac Cvens SemTxvevaSi tolia 1%_iani 

uzrunvelyofis (100 wliani ganmeorebadobis) 

maqsimaluri xarjis, e.i. %PQ =1950 m3/wm_s; 

g _ simZimis Zalis aCqarebaa. 
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Sesabamisi ricxviTi mniSvnelobebis SetaniT zemoT warmodgenil 

formulaSi, md. rionis napiris gasamagreblad saWiro lodebis mdgradi 

diametri toli iqneba 1,13 metris. 
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danarTi 2 sainJinro-geologiuri gamokvlevebi 

wyaltubos municipalitetis sof. JoneTSi md. rionis 

napirsamagri samuSaoebis saproeqto-saxarjTaRricxvo 

da satendero procedurebis CatarebasTan 

dakavSirebuli teqnikuri dokumentaciis SemuSaveba 

1. Sesavali

ama wlis noember-dekembris TveSi   Sps `inJinerius~-is mier 

saqrTvelos sagzao departamentTan dadebuli xelSekrulebis 

safuZvelze  da teqnikuri davalebis moTxovnebis Sesabamisad 

wyaltubos municipalitetis sof. JoneTSi md. rionis napirsamagri 

samuSaoebis saproeqto-saxarjTaRricxvo da satendero procedurebis 

CatarebasTan dakavSirebuli teqnikuri dokumentaciis

SemuSavebisaTvis Catarda sainJinro-geologiuri gamokvlevebi.  

gamokvlevis mizans warmoadgenda: bunebrivi pirobebis aRwera 

fonduri masalebis safuZvelze, sxvadasxva liTologiis gruntebis 

ganlagebis siRrmis, gavrcelebuli gruntebis fizikur-meqanikuri 

maxasiaTeblebis gansazRvra.  amisaTvis aRebul iqna daSlili 

struqturis gruntis 2 nimuSi, Waliszeda terasis ferdodan, 

granulometriuli Semadgenlobis gansazRvrisaTvis. kaWrebis 

procentuli Semcveloba Sefasebulia vizualurad. 

     adgilmdebareobis vizualuri daTvalierebis, gruntebis 

laboratoriuli gamokvlevebis Sedegebis da safondo masalebis 

kameraluri damuSavebis monacemebis safuZvelze Sedgenilia: pirobiTi 

niSnebi (danarTi 1); gruntis granulometriuli Semadgenlobis 

gansazRvris cxrili da grafiki. (danarTi 2); gruntebis  fizikur-

meqanikuri Tvisebebis maxasiaTeblebis saangariSo mniSvnelobebis 
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cxrili (danarTi 3); ganivi da grZivi geologiuri Wrilebi (danarTi 

4);   da sainJinro-geologiuri angariSi. 

2. orografia da hidrografia

morfologiurad sakvlevi ubani QmiekuTvneba wyaltubos 

sinklinaluri dadablebis eroziul-borcvovan reliefs. Uubani 

warmoadgens md. rionis Walas da Waliszeda terasas (simaRliT 1.50 m-

de).  

 hidrografiuli qselis mTavar arterias warmoadgens md. rioni, 

romlis eroziuli moqmedebis Sedegad xdeba napiris intensiuri 

garecxva, sakvlevi ubnis farglebSi.  

3. klimaturi pirobebi

     gamosakvlevi ubnis ganlagebis raionis klimaturi pirobebi 

mocemulia uaxloesi meteorologiuri sadguris (wyaltubos 

monacemebis mixedviT. 

haeris saSualo wliuri temperaturaa +15.00C; yvelaze civi Tvis

– ianvris saSualo Tviuri temperaturaa +5.00 C; yvelaze cxelis

agvistosi ki +23,80C; temperaturis absoluturi minimumia -190C;

absoluturi maqsimumi ki +420C;

     haeris saSuali wliuri fardobiTi tenianobaa 73%-a;  yvelaze 

civi Tvis (ianvris)  61% (saSualo), agvistoSi ki 76%. absoluturi 

minimumi (aprili) 69%, absoluturi maqsimumi (ianvari) 73%. 

     qaris saSualo wliuri siCqare aris – 3,2 m/wm. gabatonebuli 

mimarTulebis qarebia: CrdiloeTis 4 %-ani, Crdilo-aRmosavleTis 

31%-ani, samxreTdasavleTis 5%-ani  da dasavleTis 25%-iani 

ganmeorebadobiT. mosalodneli maqsimaluri siCqare: weliwadSi 

erTxel – 18.0 m/wm, 10 weliwadSi  erTxel – 25.0 m/wm, 20 weliwadSi 
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erTxel – 27.0 m/wm. qaris wneva 5 weliwadSi erTxel – 0.30kpa, 15 

weliwadSi erTxel 0.38 kpa. Stiliani dReebis raidenoba 60%. 

      naleqebis saSualo wliuri raodenobaa –1818 mm. naleqebis 

dReRamuri maqsimumia –131 mm. 

      Tovlis safariani dReebis raodenobaa –19. Tovlis safaris 

wonaa 0.50 kpa.  

niadagis Cayinvis siRrme Tixovani gruntisaTvis aris 0 sm, 

wvrili da mtvriseburi, qviSnarisaTvis aris 0 sm, saSualo da 

msxvili qviSisaTvis 0 sm, msxvilnatexovani gruntebisaTvis 0sm. 

 

 

4. geologiuri agebuleba, sainJinro_geologiuri da 

hidrogeologiuri  pirobebi 

 

    geoteqtonikuri TvalsazrisiT raioni moqceulia mTaTaSorisi 

baris CrdiloeT kolxeTis mTiswina gorak-borcviani reliefis 

zonaSi. is gansxvavebuli liTologiiT aris warmodgenili. naleqebi 

oficialurad warmodgenilia ori tipis : karbonatul-terigenuli da 

vulkanogenur-danaleqiT. 

normatiuli dokumentis  `seismomedegi mSenebloba~ (pn01.01-09) 

mixedviT raioni miekuTvneba miwisZvrebis 8 balian zonas. seismurobis 

uganzomilebo koeficienti A=0.15. 

saqarTvelos sainJinro-geologiuri daraionebis mixedviT 

sakvlevi raioni miekuTvneba didi kavkasionis samxreT ferdobis 

saSualomTian naoWa sistemis dasavleTi nawils, kldovan da naxevrad 

kldovan, karbonalur da vulkanogenur-danaleqi qanebis sainJinro-

geologiur raions.  

 saqarTvelos hidrogeologiuri daraionebis mixedviT sakvlevi 

raioni miekuTvneba saqarTvelos beltis arteziuli auzebis 
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hidrogeologiuri olqis forovani, napralovani, napralovan-

karstuli da karstuli wylebis wyaltubos arteziuli auzis 

hidrogeologiur raions.  

 

 

5. sainJinro-geologiuri pirobebi 

5.1 dazianebuli ubnis farglebSi gavrcelebuli gruntebis 

daxasiaTeba 

 

        sakvlevi ubnis farglebSi  Catarebuli sainJinro-geologiuri 

da laboratoriuli gamokvlevebis monacemebis safuZvelze gamoiyofa 

Semdegi fenebi – sainJinro-geologiuri elementebi (sge): 

          sge 1 _ kenWi (30-35%) da xreSi (20-25%),  kaWrebis CanarTebiT (30-

35%)  qviSis SemavsebliT, teniani da wyalgajerebili. gruntis 

ZiriTadi fizikur-meqanikuri Tvisebebis maxasiaTeblebis 

mniSvnelobebi aseTia: moculobiTi wona ρ=2.30 g/sm3; pirobiTi 

saangariSo winaaRmdegoba R0=6.0 kg/sm2; Sinagani xaxunis kuTxe φ=46.00; 

SeWiduloba C=0.07 kg/sm2; deformaciis moduli E=550 kg/sm2; fraqciis 

saSualo diametri dsaS=137.8 mm. punqti  damuSavebis sirTulis 

mixedviT _ p_6/d; kategoria V.  

 

  5.2 sakvlevi ubnis sainJinro-geologiuri pirobebi 

 

sakvlevi ubnis farglebSi gavrcelebuli gruntebis fizikur-

meqanikuri Tvisebebis maxasiaTeblebis saangariSo mniSvnelobebi 

mocemulia Sesabamis danarTSi (danarTi 3). 

sakvlevi ubnis ganlagebis raionis seismuroba aris 8 bali. 
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aq gavrcelebuli gruntebi seismuri Tvisebebis mixedviT aris II 

kategoriis, amitom ubnis seismurobac iqneba 8 bali. 

    saxifaTo geodinamikuri procesebidan fiqsirdeba siRrmuli  da 

gansakuTrebiT intensiuri gverdiTi erozia.          

sainJinro-geologiuri pirobebis sirTulis mixedviT aris III. 

kategoriis.      

  

6. daskvnebi da rekomendaciebi 

1. saqarTvelos geomorfologiuri daraionebis sqematuri 

ruqis mixedviT  sakvlevi raioni miekuTvneba wyaltubos 

sinklinaluri dadablebis eroziul-borcvovan reliefs.  

2. geoteqtonikuri TvalsazrisiT raioni moqceulia 

mTaTaSorisi baris CrdiloeT kolxeTis mTiswina gorak-

borcviani reliefis zonaSi.  

3. saqarTvelos sainJinro-geologiuri daraionebis mixedviT 

sakvlevi raioni miekuTvneba didi kavkasionis samxreT 

ferdobis saSualomTian naoWa sistemis dasavleTi nawils, 

kldovan da naxevrad kldovan, karbonalur da 

vulkanogenur-danaleqi qanebis sainJinro-geologiur 

raions. 

4. saqarTvelos hidrogeologiuri daraionebis mixedviT 

sakvlevi raioni miekuTvneba saqarTvelos beltis 

arteziuli auzebis hidrogeologiuri olqis forovani, 

napralovani, napralovan-karstuli da karstuli wylebis 

wyaltubos arteziuli auzis hidrogeologiur raions.  

5. sakvlevi ubnis ganlagebis ubnis seismuroba aris 8 bali.  
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6. saxifaTo geodinamikuri procesebdan fiqsirdeba siRrmuli

da gansakuTrebiT intensiuri gverdiTi erozia.

7. sainJinro-geologiuri pirobebis sirTulis mixedviT 

sakvlevi ubnis ganlagebis ubani aris III kategoriis.

 inJiner_geologi    /a. xarebava/ 
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