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სამგორის წყალსაცავის (თბილისის ზღვის) ჰიდროეკოლოგიური თავისებურებანი 
 
 
 
 
 

მსოფლიოს თითოეული ქვეყნისათვის და მათ შორის რათქმაუნდა საქართველოსთვისაც, 

გარემოს   დაცვა   და   ეკოლოგიური   წონასწორობის   შენარჩუნება   უპირველესი   ამოცანაა. 

სწორედ   ამისთვის   აუცილებელია   ბუნებრივი   რესურსების   რაციონალური   გამოყენება, 

გარემოს ძირითადი კომპონენტების შენახვა და გაუმჯობესება, ბრძოლა გარემოს 

გაჭუჭყიანების წინააღმდეგ. გეოგრაფიული გარემოს ყველაზე გავრცელებულ და ამავე დროს 

ყველაზე მოძრავ ნივთიერებას წყალი წარმოადგენს. 

წყლის   რესურსების   მდგომარეობაზე,   მათ   რეჟიმსა   და   ხარისხზე   დამოკიდებულია 
 

კაცობრიობისთვის ყველაზე აქტუალური ეკოლოგიური, სასურსათო და ენერგეტიკული 

პრობლემების გადაჭრა, რაც განპირობებულია წყლის უნიკალური თვისებებით. იგი შედის 

დედამიწის  ყველა  სფეროს  (ატმოსფეროში,  ლითოსფეროში  და  ბიოსფეროში) 

შემადგენლობაში და ასრულებს ძირითად როლს ფიზიკურ, ქიმიურ, ბიოლოგიურ და 

გეოლოგიურ პროცესებში. ამავე დროს იგი უცვლელად მონაწილეობს ნებისმიერი წარმოების 

ტექნოლოგიურ ციკლში. 

დღეს და ალბათ მომავალშიც წლის რესურსების მართვის მნიშვნელოვანი საშუალება 

იქნება წყალსაცავები.      თბილისის  წყალსაცავი  წარმოადგენს  მნიშვნელოვან აღმოსავლეთ 

საქართველოს მნშივნელოვან წყალსამეურნეო ობიექტს, იგი კომპლექსური დანიშნულებისაა 

და გამოიყენება მორწყვისათვის და წყალმომარაგებისათვის, ბოლო პერიოდში 

მნიშვნელოვანია მისი გამოყენება როგორც  რეკრეაციულ  რესურსი. თბილისის საზღვრების 

ცვლილებამ და ტერიტორიის ზრდამ, გამოიწვია ქალაქის ფარგლებში    წყალსაცავის 

შემოსვლა და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე   მაგისტრალური სატრანსპორტო გზების 

მშენებლობა. 

ამიტომ ტანამედროვე  პირობებში  ძალზე  მნიშვნელოვანია  მისი  ხარისხობრივი 
 

მდგომარეობის  შეფასება   და ჰიდროეკოლოგიური თავისებურებების განსაზრვრა. 
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Hydro-ecological Peculiarities of Samgori Reservoir (Tbilisi Sea) 
 
 
 
 

 
Of course the primary objective for every country in the world, including Georgia, is to protect 

the environment and maintain the ecological balance.  For this reason it is necessary to use natural 

resources rationally, to preserve and improve basic components of the environment, to fight against 

environmental pollution. Water is the most common and at the same time moving substance of the 

geographic environment. 

Find solutions for the most actual ecological, food and energetic problems of the world depends 

upon water resources condition, their mode and quality,   conditioned by   unique features of water.  It 

is included in all areas of the Earth (atmosphere,    biosphere, lythosphere) and plays a major role in 

physical, chemical, biological and geological processes. In addition it participates   constantly in a 

technological cycle of all productions. 

Today and probably in the future, the important mean of the management of water resources 

will be reservoirs. Tbilisi reservoir is an important water facility in   East Georgia. It is a complex function 

and is used for irrigation and water supply. Recently it is important to use it as a recreation resource. 

Changes of Tbilisi borders and increased territories caused entering of water reservoir within the city 

and construction or main transport roads in surrounding areas. 

That’s why in modern conditions it is very important to assess its qualitatively condition and to 
 

determine its hydro ecological features. 
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შ ე ს ა ვ ა ლ ი 
 

მსოფლიოს  თითოეული  ქვეყნისათვის  და  მათ  შორის  საქართველოსთვისაც  გარემოს 

დაცვა  და ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება უპირველესი და უმთავრესი ამოცანაა, 

რისთვისაც აუცილებელია ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება და დაცვა, 

ბრძოლა გაჭუჭყიანების წინააღმდეგ. გეოგრაფიული გარემოს ყველაზე გავრცელებულ და 

ამავე დროს ყველაზე მოძრავ ნივთიერებას წყალი წარმოადგენს. 

წყლის   რესურსების   მდგომარეობაზე,   მათ   რეჟიმსა   და   ხარისხზე   დამოკიდებულია 
 

კაცობრიობისთვის ყველაზე აქტუალური ეკოლოგიური, სასურსათო და ენერგეტიკული 

პრობლემების გადაჭრა, რაც განპირობებულია წყლის უნიკალური თვისებებით. იგი შედის 

დედამიწის  ყველა  სფეროს  (ატმოსფეროში,  ლითოსფეროში  და  ბიოსფეროში) 

შემადგენლობაში და ასრულებს ძირითად როლს ფიზიკურ, ქიმიურ, ბიოლოგიურ და 

გეოლოგიურ პროცესებში. ამავე დროს იგი უცვლელად მონაწილეობს ნებისმიერი წარმოების 

ტექნოლოგიურ ციკლში. 

დღეს და ალბათ მომავალშიც წლის რესურსების მართვის მნიშვნელოვანი საშუალება 

იქნება წყალსაცავები. 

წყალსაცავი დიდი ზომის წყალსატევია, რომლის წყლის რესურსების ოპტიმალური 

გამოყენების მიზნით არეგულირებს წლის განმავლობაში არათანაბრად განაწილებულ 

მდინარის ჩამონადენს ტერიტორიისა და მეურნეობის სხვადასხვა დარგის 

წყალმოთხოვნებიდან გამომდინარე. 

დედამიწაზე პირველი წყალსაცავი შეიქმნა ეგვიპტეში ჩვენს ერამდე მესამე ათასწლეულის 
 

დასაწყისში. მეოცე საუკუნეში მათმა მშენებლობამ პლანეტარული ხასიათი შეიძინა. 

მსოფლიოში წყალსაცავების რაოდენობამ 30 000-ს გადააჭარბა. მათი ზედაპირის ფართობთა 

ჯამი 400 000 კვადრატულ კილომეტრზე მეტია. 

წყალსაცავები არსებითად ცვლიან მდინარეთა ჰიდროლოგიურ, ჰიდროქიმიურ და 

ჰიდრობიოლოგიურ რეჟიმს. ამასთან პატარა წყალსაცავების გავლენა გარემოზე მეტად 

უმნიშნიშვნელოა.  დიდმა  და  ზოგიერთმა  წყალსაცავმა  კი  ბევრი  მდინარის  აუზში 

ლანდშაფტი მნიშვნელოვნად გარდაიქმნა. 

წყალსაცავების  შექმნის  იდეაში  წინასწარ  ჩადებულია  ბუნებრივი  პირობების  ან 

ცვლილების არსებობა, მაგრამ   ამ შემთხვევაში წყალსაცავი უნდა განვიხილოთ, როგორც 

ადამიანის კეთილდღეობის და ეკონომიკური განვითარების ფაქტორი. 

წინამდებარე შრომა ეხება სამგორის წყალსაცავის ჰიდროეკოლოგიური თავისებურებანის 

კვლევასა და შესწავლას, რომლის პირველ თავში მოცემულია  წყალსაცავის   გენეზისი,   მორ- 

ფოლოგია და მორფომეტრული მახასიათებლები, მეორე თავში განხილულია წყალსაცავის 
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წყლის ბალანსი და წყალსაცავის წყლის დონის რყევადობა, მესამე თავში აღწერილია 

წყალსაცავის სითბური ბალანსი და სითბოს განაწილება, ასევე განხილულია წყალსაცავის 

წყლის ხარისხის ცვალებადობა დროში, მეოთხე თავში აღწერილია წყალსაცავის წყლის 

გაჭუჭყიანების მიზეზები, მეხუთე თავი ეხება წყალსაცავის დანიშნულებას და მის 

გამოყენებას, ხოლო მეექვსე თავში აღწერილია რეკრეაციის ფორმები, სახეები და აქედან 

გამოწვეული ეკოლოგიური პრობლემები. ასევე საუბარია იმ სიახლეებზე, რისი გაკეთებაც 

იგეგმება წყალსაცავის მიმდებარე ტერიტორიაზე. 
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თ ა ვ ი  1 
 
 
 

წყასაცავების გენეზისი, მორფოლოგია და მორფომეტრიული 

მახასიათებლები 

 
 

§1. წყალსაცავების კლასიფიკაცია 
 

ამჟამად მსოფლიოში როგორც შესავალში იყო აღნიშნული ექსპლუატაცია 30 000-ზე მეტი 

წყალსაცავია, რომლებიც ერთმანეთისაგან საგრძნობლად განსხვავდებიან თავისი 

პარამეტრების, გამოყენების, რეჟიმისა და გარემოზე ზეგავლენის მიხედვით. ძალზე  ძნელია 

დაასახელო უფრო ნათელი მაგალითი ადამიანის მოქმედებისა, სადაც ასე რთულად და 

სრულად არის გადახლართული თანამედროვე კაცობრიობის    ყველაზე აქტუალური 

პრობლემების მთელი სპექტრი - ენერგეტიკული და სამრეწველო, ეკოლოგიური და 

სოციალური, ეკონომიკური და ტექნიკური, საინჟინრო და ბუნების დამცავი. არა მარტო 

თეორიული, არამედ პრაქტიკული ხასიათის კითხვების გადასაწყვეტად წყალსაცავების 

შექმნასა და გამოყენებაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება წყალსაცავების შესახებ 

არსებული მონაცემების სისტემატიზაციას და მოწესრიგებას. წყალსაცავების კლასიფიკაცია 

და ტიპიზაცია მოითხოვს ერთდროულ აღრიცხვას ბუნებრივი, ტექნიკური, ეკოლოგიური და 

სოციალური ასპექტებისა და მათ სპეციფიკურ გამოყენებას ცალკეული რეგიონებისათვის. ამ 

ამოცანის გადაწყვეტა გაძნელებულია მონაცემთა არასრული და არასაკმარისი შესწავლის 

გამო. 

ტიპიზაციის საფუძველში ძევს ყველა ნიშან-თვისება გენეზისისა, რომელიც მიუთითებს 

მათ წარმოშობას გზებზე. ამ ნიშან-თვისებათა გამოყენებით განასხვავებენ მთის, წინამთის, 

ვაკის   და   ზვისპირეთის   წყალსაცავებს.   ზოგიერთ   მთის   წყალსაცავში   კაშხლის   აგების 

შედეგად დონის ამაღლება 300 მ და მეტსაც აღწევს. წინამთებში წყალსაცავების  დაწნევის 

სიმაღლე 50-100 მ-ია. ვაკის წყალსაცავებში, რომლებიც ჩვეულებრივ ფართოა და არაღმა 

დაწნევის  სიმაღლე  30  მ-ს  არ  აღემატება.  ზღვისპირეთის  წყალსაცავებს  წარმოადგენენ 

ზღვიდან გამოცალკევებული ყურეები, ლიმანები, ლაგუნები. ასეთია ლაგუნა სასიკი, 

რომელიც მდებარეობს შავი ზღვის დასავლეთ სანაპიროზე და გამტკნარებულია მდ. დუნაის 

წყლით. 

წყალსაცავების აზონალურ ობიექტურ ფაქტორებთან ყველაზე მნიშვნელოვანია რელიეფი. 
 

წყალსაცავი შეიძლება იყოს შექმნილი, როგორც ძლიერ, ასევე ზომიერად დანაწევრებული 

რელიეფის პირობებში. 

ბარის წყალსაცავები ხასიათდებიან შემდეგი ძირითადი ნიშნებით, მნიშვნელოვანი სარკის 
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ფართობით და მიწის ფართის დატბორვით მოცულობის ერთეულზე. აქვთ არც თუ ისე მაქ- 

სიმალური (25 მ-ზე მეტი იშვიათად)  და საშუალო სიღრმე (ჩვეულებრივ 5-9 მ). დაბლობის 

წყალსაცავების დანიშნულება კომპლექსურია. 

მთის წყალსაცავები ხასიათდებიან არც თუ ისე დიდი ფართობით, დიდი სიღრმეებით 
 

(100-200 მ-ზე მეტი), ინტენსიური შევსების ტემპით. 
 

წყალსაცავების ფორმა სხვადასხვაა. ზოგი ვიწროა და გღძელი, ზოგი განიერი. 

წყალსაცავების ფორმები და მორფომეტრიული მაჩვენებლები (სიგანე, სიგრძე, სიღრმე) 

იცვლება წყლის დონის ცვალებადობასთან ერთად. 

მაჩვენებლებს შორის, რომლებიც ახასიათებენ წყალსაცავის ზომებს ყველაზე 

მნიშვნელოვანია წყლის სარკის ფართობი და მოცულობა. 

 

 
 
 
 
 

§2.წყალსაცავების მორფომეტრიული დახასიათება 

მორფომეტრიული მაჩვენებლები გავსაზღვრეთ წყალსაცავის გეგმით და რუკით. 
 

სიგრძე L (კმ) - უმოკლესი მანძილი ორ ერთმანეთისაგან დაშორებული წყალსაცავის 

სანაპირო ხაზის წერტილებს შორის, რომელიც გავლებულია მის ზედაპირზე თანაბრად 

დაშორებული მანძილებიდან. 

სიგანე  B  (კმ)  -  საშუალო  Bსაშ   -  წყალსაცავის  სარკის  ფართის  განაყოფი  მის  სიგრძეზე, 
 

მაქსიმალური Bმაქს - უდიდესი მანძილი ნაპირებს შორის. 
 

სიღრმე - მაქსიმალური Hმაქს - იანგარიშება გაზომვის მიხედვით, საშუალო Hსაშ. 
 

მოცულობა - V (კმ3 ან მლნ მ3) - განისაზღვრება როგორც მთელი წყალსაცავისთვის, ასევე 

წყლის ცალკეული ფენებისათვის. ის შეიძლება განისაზღვროს გრაფიკულად მრუდე გზით, 

პლანიმეტრით მრუდსა და კოორდინატების ღერძებს შორის და მისი გადამრავლებით 

ფართის ერთეულზე. 

ასევე  განისაზღვრება  თანმიმდევრულად  წყლის  ფენის  მოცულობა  V1,  V2   …  Vn 

იზობათების სიბრტყეებზე f0, f2 … fn     გაიგივებული სწორ გეომეტრიულ სხეულებთან 

ფორმულით: 

 
 

პრიზმის (საშ. არითმეტიკული) 

V=1/2(f1+f2) 
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წაკვეთილი კონუსის: 
 

V = 1/3h (f 1+ f 2 + (f 1 f 2 )1/2), სადაც h არის იზობათების გადაკვეთა. 
 

წყალში გახსნილი ელემენტების სითბოს რაოდენობის გაანგარიშებისათვის გამოიყენებენ 

სკალას, რომლის ორდინატების ღერძებზე ჩაინიშნება წყლის მოცულობა, გვერდით 

ამოიწურება შესაბამისი სიღრმეები აბსცისის ღერძზე - ამა თუ იმ შემცველი ელემენტის 

მოცულობის ერთეულში ფსკერის საშუალო გადახრა განისაზღვრება ფორმულით: 

Tga=h∑L / f 0, სადაც a ფსკერის დახრის საშ. კუთხეა. 
 

∑L - იზობათების სიგრძის ჯამი 

ფსკერის ფართი: fn=f0/cosa 

 
 
 

 
§3. ჰიდროქიმიური შედგენილობა 

 
 
 

წყალსაცავების მინერალიზაცია და ქიმიური შემადგენლობა ფორმირდება და იცვლება 

ბუნებრივი და ანტროპოგენური ფაქტორების ზეგავლენის შედეგად. ბოლო პერიოდის 

განმავლობაში იზრდება როლი ტექნიკის განვითარების და მეურნეობის მიერ ტერიტორიის 

ათვისების შედეგად. 

წყალსაცავების შევსების შემდეგ, განსაკუთრებით ტყის ზონაში, წყალში აღწევს 
 

ორგანული  ნივთიერების  დიდი  რაოდენობა.  ხდება  ჩაძირული  მცენარეების  დაშლა 

(გახრწნა), რისთვისაც იხარჯება ჟანგბადის რაოდენობა, რის შედეგადაც წარმოიქმნა მისი 

დეფიციტი. ასეთი მოვლენები შეიძლება გაგრძელდეს 5-10 ან მეტი წელი.   სამხრეთ 

რაიონების წყალსაცავებში ჟანგბადის დეფიციტი დაკავშირებულია მოლურჯო-მომწვანო 

წყალმცენარეების მასების დაშლასთან. ზაფხულობით ფოტოსინთეზი ზედა ფენებში 

ამდიდრებს წყალს ჟანგბადით, (200-500 % ფსკერთან). 

კავკასიის წყალსაცავების ჰიდროქიმიური რეჟიმი განისაზღვრება ქიმიური 

შემადგენლობით,  რომლითაც  საზრდოობს  წყლები  ჰიდროლოგიური  და 

ჰიდრობიოლოგიური პროცესებით, რომელნიც მიმდინარეობს მათში წყლის გაცვლის 

ინტენსიურობით. 

ზედა   მაგისტრალის   არხის   შეერთებასთან   მისი   მინერალიზაცია   აღწევს   216   მგ/ლ, 
 

მაქსიმალურს გაზაფხულზე 237 მგ/ლ და მინიმუმით ზამთარში 173,3 მგ/ლ. 
 

გაზაფხულზე ხშირად ხდება ხანმოკლე, მაგრამ წყლის მინერალიზაციის მკვეთრი 

გადიდება (260 მგ/ლ), რომელიც განპირობებულია ნიადაგიდან მარილების გადარეცხვით. 

წყალსაცავების წყლების მინერალიზაციაზე, განსაკუთრებით მის ფსკერთან  და  სანაპირო 
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ფენებში ძლიერი გავლენა აქვთ წყალსაცავის ქვაბულის გრუნტებს, ისინი შეიცავენ იოლად 

ხსნად სულფატ-კალციუმის მარილებს. წყლის ქიმიურ შემადგენლობაზე მნიშვნელოვნად 

მოქმედებს ხანგრძლივი დარეგულირების ციკლი. 

 
 
 
 
 

 
§4. ოპტიკური თვისებები 

 
 
 

წყლის ოპტიკური თვისებები დამოკიდებულია წყალსაცავში არსებული ნივთიერებების 

შეწონილ რაოდენობასთან და შემადგენლობასთან, ხსნად ნივთიერებებთან, პლანქტონის 

განვითარებასთან, ამიტომაც არის წყლის მასის რეპრეზენტატიული მაჩვენებლები სხვადას- 

ხვანაირი. 

სინათლის რეჟიმი განსაზღვრავს ფოტოსინთეზის სიღრმის ზონას. წყლის 

ტემპერატურასთან შერწყმით არეგულირებს მასში ბიოლოგიური პროცესების ინტენსივობას. 

წყლის ძირითადი ოპტიკური მახასიათებლები არის გამჭირვალობა და ფერი. 

დაახლოებითი შეფასებისთვის გამოიყენება თეთრი დისკი. გამჭირვალობა ხასიათდება 

ნაკადის გამოსხივების დამოკიდებულებით, რომელმაც გაიარა წყალში შეუცვლელი 

მიმართულებით გამოსხივების ნაკადთან Ji, რომელიც შევიდა წყალში პარალელური კონის 

სახით: 
 

T=Ji / J0 

 

შეფარდებითი გამჭირვალობა H - სინათლის ნაკადის შეფარდება, რომელმაც გაიარა 

გამოსაკვლევ ფენაში სინათლის ნაკადთან, რომელმაც გაიარა გამოხდილი წყლის ფენაში. 

წყლის შეფერილობა ხასიათდება პირობითი ფერებით (გრადუსებში). 

ნული გრადუსი მიუთითებს იმაზე, რომ შეფერილობაში არ არის ყავისფერი. გრადუსების 

გაზრდა გამოიწვევს გადასვლას ყავისფერი შეფერილობიდან წაბლისფერი შეფერილობისკენ. 

წყალს აქვს თვისება სინათლის შთანთქვის და გაბნევის. 
 

უხილავი ინფრაწითელი და ულტრაიისფერი სპექტრის ნაწილი შთაინთქმება უფრო 

ინტენსიურად და პრაქტიკულად, ხოლო მთლიანად შთაინთქმება წყლის ზედა ფენაში. 

ხილული სპექტრის ნაწილში ყველაზე ძლიერად შთაინთქმება გრძელტალღიანი წითელი და 

ყვითელი სხივები. მოკლეტალღიანი ლურჯი სხივები ოპტიკურ სუფთა წყალში აღწევს 

მნიშვნელოვან სიღრმემდე, სადაც ამასთან დაკავშირებით ჭარბობს ლურჯი ან ცისფერი. 

ყველაზე  მეტად  განიბნევა  ლურჯი  სხივები,  გაბნევის  შემდეგ  მათი  ნაწილი  აირეკლება 

ზევით, ამიტომაც ისინი ჭარბობენ  გაფანტული  სინათლის  ნაკადში,  აძლევს  მას ცისფერ ან 
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ლურჯ ფერს. 
 

გაბნევას  ექვემდებარება  აგრეთვე  მწვანე  სპექტრიც,  შემდეგ  წითელი,  რის  შედეგადაც 

წყალი ღებულობს მოლურჯო-მომწვანო ფერს. ლურჯი და ცისფერი ფერი მიუთითებს 

წყალსაცავში  სიცოცხლის  დაბალ  განვითარებაზე  და  ბუნებრივი  წყლებისთვის  ეს  არის 

,,უდაბნოს ფერი’’. 
 

მურა  და  ყავისფერი  ფერი  დამახასიათებელია  ნაკლებად  პროდიქტიული  წყალსაცავე- 
 

ბისათვის. 
 
 
 
 
 
 

§5. წყალსაცავების ბიოლოგიური პირობები 
 
 
 

დედამიწის ყველა წყლის ობიექტი, გარდა ცხელი წყაროებისა, რომლებიც ახლოს არის 

დუღილის  ტემპერატურასთან,  დასახლებულია  წყლის  ორგანიზმებით  და 

გიდრობიონტებით. 

ჰიდრობიონტის რაოდენობის და შემადგენლობის რაოდენობა მჭიდროდ არის 

დაკავშირებული წყლის ფიზიკურ-ქიმიურ ცვლილებებთან და წყლის ობიექტის რეჟიმთან, 

იცვლება ზონალური და აზონალური ფაქტორების მოქმედების შედეგად. 

მეორე მხრივ ჰიდრობიონტები ეგუებიან გარემოს, თავისი არსებობის პროცესში მოქმედებენ 

წყლის ხარისხზე, ზოგიერთი წყლის ობიექტის ელემენტების რეჟიმზე და რიგ შემთხვევაში 

ცვლის მას. ორგანიზმებისა და გარემოს რთულ ურთიერთობას შეისწავლის ეკოლოგია. 

ეკოლოგიური  პრობლემები  ხდება  სულ  უფრო  აქტუალური  ადამიანის  საქმიანობის, 
 

განსაკუთრებით სამეცნიერო-ტექნიკური რევოლუციის პირობებში. 
 

ცხოვრების  პირობები  არაერთგვაროვანია,  როგორც  სხვადასხვა  წყალსაცავებში,  ასევე 

ყველა წყალსაცავის სხვადასხვა მონაკვეთში, მაგრამ ყველა წყალსაცავში არსებობს 

მონაკვეთები ჰიდრობიონოტების ერთგვაროვანი ცხოვრების პირობებით, რომელთაც 

ეწოდებათ - ბიოტოპები. ყველაზე მსხვილი ბიოტოპები არის სანაპირო მცირეწყლიან 

მიდამოებში (ლიტორალი) და ღია ნაწილის წყლის სისქეში. 

ყველა ბიოტოპზე ბინადრობს ორგანიზმების გარკვეული ჯგუფი - ბიოცენოზი. ყოველი 

ბიოცენოზი ურთიერთქმედებს თავის ბიოტოპთან და ამის შედეგად წარმოიქმნება 

მეტნაკლებად მყარი სისტემა - ეკოსისტემა, რომელიც შეიცავს როგორც არაორგანულ ნაწილს 

ასევე ორგანიზმებს, რომლებიც იქ ბინადრობენ. ე.ი. ეკოსისტემა არის წყალსატევი 

მცენარეული და ცხოველური სამყაროთი. 
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ბიოგენოზის ფორმირება და ტრანსფორმაცია ხდება რამდენიმე ფაქტორის მოქმედებით. 

აბიოტექნიკური, არაცოცხალი ბუნების ელემენტები (ჰიდროლოგიური, გეოლოგიური, 

კლიმატური),  ბიოთეკური  (წყლის  ორგანიზმები)  და  ანთროპოგენური  (ადამიანის 

მოქმედების შედეგად). 

ჰიდრობიონტები  სხვადასხვაგვარად  ეგუებიან  გარემოს.  ზოგი  მათგანი  იტანს  მოქმედი 
 

ფაქტორების ამპლიტუდის მნიშვნელოვან რყევას, ზოგსაც შეუძლია არსებობა მხოლოდ მათი 

ცვლილებების დაბალ დიაპაზონზე. ამპლიტუდის რყევადობის ფაქტორი, რომელთანაც 

შეუძლია იარსებოს ამა თუ იმ სახის ინდივიდმა, ეწოდება ეკოლოგიური ვალენტობა. 

ჰიდრობიონტებს ფართო ეკოლოგიური ვალენტობით (რომლებიც იტანენ ფაქტორების 

მნიშვნელოვან რყევას), ეწოდება ევრიბიონტები, ვიწრო ეკოლოგიური ვალენტობით - 

სტენობიონები. 

სტენობიონტურ ორგანიზმებს შეუძლიათ იარსებონ მაღალი ან დაბალ მნიშვნელობებზე. 
 

ზოგიერთი ჰიდრობიონტები ვერ იტანენ ამა თუ იმ ფაქტორების მაღალ მნიშვნელობას. 
 

მაგ: სიმლაშეს - გალოფობური, დაბალ ტემპერატურაზე - კრიოფობური და ა.შ. 
 

ბინადრობის   ადგილის   მიხედვით   ჰიდრობიონტებს   შორის   გამოიყოფა   რამოდენიმე 

ჯგუფი. 

პლანქტონი (Planktos - აორთქლებადი) - წყლის სისქის მობინადრენი, რომელთაც არ 

გააჩნიათ უნარი გადალახონ წყლის მოძრაობა და გადაინაცვლონ მნიშვნელოვან მანძილზე. 

პლანქტონი თავის მხრივ იყოფა რამოდენიმე ჯგუფად: 

ფიტოპლანქტონი (მცენარეული პლანქტონი) წარმოდგენილია სხვადასხვა 

წყალმცენარეებიტ, ზოოპლანქტონი (ცხოველური) უბრალო კიბორჩხალის მაგვარი. 

ბაქტერიოპლანქტონი - ბაქტერიებით. 
 

პლანქტონის ზომები მიკროსკოპულია, მათი სხეულის ფორმა მრავალგვარია 
 

(დისკისებური, ძაფისებური, სფეროსებური სხვადასხვა ეკლებით). 
 

ნექტონს (Nektos - მცურავი) - მიეკუთნებიან წყლის ცხოველები, აგრეთვე წყლის სისქეში 

მობინადრენი, მაგრამ ისინი პლანქტებისაგან განსხვავებით მიჩვეულნი არიან აქტიურ ცურ- 

ვას, გადაინაცვლებენ მნიშვნელოვან მანძილზე.  კონტინენტალურ  წყალსატევებში    ნექტო- 

ნის წარმომადგენლები არიან თევზები, ისინი გადაადგილდებიან წყალსაცავებში საკვების 

ძებნის დროს, ზოგი მათგანი გამოდის წყალსატევის ფარგლებს გარეთ - მდინარეებში. 

ბენტოსი   (Bentos   -   სიღრმე)   -   ფსკერის   ბინადრები   იყოფიან   ფიტობენტოსებად   და 
 

ზოობენტოსებად. ბენტოსს მიეკუთვნებიან უმაღლესი წყლის მცენარეები: მატლები, 

მოლუსკები, სოკოები, ბაქტერიები. ერთი მათგანი არსებობს  ფსკერის  ზედაპირზე,  მეორენი 

იფლობიან გრუნტში. ზოობენტოსის ზოგიერთ წარმომადგენელს შეუძლია ამოვიდეს წყლის 
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სისქეში და აქტიურად იცურაონ. წყალსაცავებში აგრეთვე არსებობენ ნეისცონები (nein - 

ცურვა)  -  მობინადრეები  აფსკის  ზედაპირის  და  პერიფიტონი  (peri  -  გარშემო,  phiton  - 

მცენარე) ან  ჰიდრობიონტები, რომლებიც ფარავენ ჩაძირულ საგნებს - ქვებს, მცენარეებს, 

ხომალდებს და ა.შ. ძირითადი ფაქტორი, რომელიც განსაძღვრავს ჰიდრობიონტების 

ცხოვრების უნარიანობას, ეს მათი კვებაა. 

ფოტოპლანქტონი - ძირითადი ჯგუფი წყლის ორგანიზმებისა, რომელიც ახორციელებს 
 

ავტოტროფულ კვებას, წყლიდან შთანთქავს ხსნადი არაორგანული შენაერთების 

მოლეკულებს. 

ჰიდრობიონტები იყოფიან სამ ჯგუფად: 
 

პირველ ჯგუფს მიეკუთვნებიან პროდუცენტები, რომლებიც ქმნიან პირველ საკვებს - 

ორგანულ  ნითიერებას,  რომლითაც  უშუალოდ  იკვებებიან  ყველა  დანარჩენი 

ჰიდრობიონტები. 

მეორე ჯგუფს მიეკუთვნება ბონსუმენტი - ცხოველები, რომლებიც იკვებებიან მზა 

ნივთიერებებით, ცოცხალი ან მკვდარი ორგანიზმებით. 

ბოლო მესამე ჯგუფს კი ქმნიან რედუნცები (აღმდგენელი) - ბაქტერიები, რომლებიც 

გამოიყენებენ მკვდარ ორგანულ ნივთიერებებს (მკვდარი ჰიდრობიონტების ნარჩენები). 

წყალსატევში არის ბიომასა, რომელიც წარმოადგენს ორგანული ნივთიერების საერთო 

რაოდენობას, რომელსაც ამჟამად შეიცავს ცოცხალი ორგანიზმი. წყალსატევებს გააჩნიათ 

ბიოგენური პროდუქტიულობა - თვისება აღადგინონ ორგანული ნივთიერება ცოცხალი 

ორგანიზმის სახით. 

წყალსატევის ბიოპროდუქტიულობა იცვლება ჰიდროლოგიური რეჟიმის 

ცვალებადობასთან ერთად. 

წყალსაცავების ევოლუციის ბუნებრივი პროცესი სწრაფდება ანთროპოგენური 

ზემოქმედების შედეგად, განსაკუთრებით ბოლო 10 წლის განმავლობაში. ხდება წყალსაცავის 

სწრაფი გადასვლა ევტროფონულ ტიპთან და უფრო მკვეთრად ვლინდება ევტროფირების 

ნიშნებისა. 

ეს პროცესი დაკავშირებულია წყალსაცავში მნიშვნელოვანი ბიოგენური ელემენტების 

შესვლასთან, პირველ რიგში აზოტისა და ფოსფორის. 

ბიოგენური ელემენტების სიჭარბე იწვევს ფიტოპლანქტონის განვითარებას, ,,აყვავებას’’, 

წყლის ხარისხი უარესდება, ზაფხულში ჟანგბადის დეფიციტი მატულობს, იზრდება 

ფერადობა, წყალი ხდება გამოუყენებელი საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო მიზნებისათვის. 

უარესდება ჰიდრობიონტების სიცოცხლის პირობები. 
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გაზაფხულზე, წყალსაცავის გახსნისას შეიმჩნევა ფიტოპლანქტონის პირველი აფეთქება 

(აყვავება), რასაც ხელს უწყობს წყლის ტემპერატურის აწევა და ჟანგბადით გამდიდრება. 

შემდგომში ტემპერატურის ზრდა ახალ აფეთქებას იწვევს (ზაფხულის მეორე ნახევარში 

აყვავების მეორე პიკი). აყვავება იცვლება პლანქტონის მასიური კვდომით, რომლის 

ნარჩენებიც ეშვება ფსკერზე. უხვი საკვები წყალმცენარეების სახით და წყლის გათბობა ხელს 

უწყობს ზოოპლანქტონის განვითარებას. 

ზამთარში ფიტოპლანქტონის განვითარება წყდება ან პროცესი ნელა მიმდინარეობს. 
 

ჰიდრობიონტები არა მხოლოდ ეგუებიან გარემოს, არამედ ახდენენ ზემოქმედებას 

ქვაბულების ფორმირებაზე და წყალსაცავის რეჟიმის სხვადასხვა ელემენტზე. ამასთან ერთად 

აყვავება, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში აუარესებს წყლის ხარისხს.   ეს  გაუარესება 

გამოწვეულია   ზოგიერთი   წყალმცენარის ტოქსიკურობით, წყლის მასაში დაგროვილი 

ორგანული ნივთიერებებით, ჟანგბადის დიდი რაოდენობის ხარჯვით. აყვავების დროს 

მცირდება წყლის გამჭირვალობა. 

პლანქტონი და მაკროფიტების დაგროვება იწვევს წყალსაცავის დამალვას (ლამი). 
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თ ა ვ ი  2 

§6. წყალსაცავის წყლის ბალანსის განტოლება 

წყალსაცავის წყლის ბალანსის განტოლებას ასეთი სახე აქვს: 
 

Qმოდ.ზ. + Qმოდ.მწ.ქვ. + Qდაბ. +P-(Qგად.ზ. + Qგრ. + Qაღ. + Eწყ. )= ∆შწყსც. + ∆Sკალ. + ∆G + ∆Sთოვ. ± η, 
 

სადაც 
 

Qმოდ.ზ - ზედაპირული წყლების ჩადინება წყალსაცავში. 

Qმოდ. მწ. ქვ. - მიწისქვეშა წყლების ჩადინება. 

Qდაბ.  - სამეურნეო მოხმარების შემდეგ დაბრუნებული წყლები, რომლებიც უშუალოდ 

ხვდებიან წყალსაცავში და არა სამდინარო ქსელში. 

P - წყალსაცავის ზედაპირზე მოსული ნალექები. 
 

Qგად.ზ.     -   წყლის   გადინება   ჰიდროკვანძის   ჩამკეტი   ნაგებობებიდან:   ტურბინებიდან, 
 

წყალსაგდებებიდან, რაბებიდან, თევზსავებიდან. 
 

Qგრ. - წყლის გადინება ფილტრაციით ჰესის ქვედა ბიეფში. 
 

Qაღ. - წყალსაცავის წყლის გამოყენება მორწყვაზე, წყალმომარაგებაზე და სხვა. 

Eწყს - აორთქლება წყალსაცავის ზედაპირიდან. 

∆Sწყსც - წყლის მარაგის ცვლილება წყალსაცავში დროის საანგარიშო ინტერვალში. 
 

∆Sკალ - წყლის მარაგის ცვლილება წყალსაცავში ჩამავალი მდინარეების კალაპოტებში. 
 

∆G - წყლის გაცვლა ფსკერისა და ნაპირების გრუნტებთან. 
 

∆Sთოვ - წყალსაცავის წყლის მარაგის ცვლილება თოვლისა და ყინულის ხარჯზე, რომლებიც 

ფარავენ ნაპირებს დაწეული დონის დროს. 

η - წყლის ბალანსის ნაშთი. 
 

განტოლების ყველა წევრი გამოხატული უნდა იყოს წყლის მოცულობებში (ათას და მლნ 

მ3 , კმ3). 

განვიხილოთ განტოლების ყველა წევრი: Qმოდ.ზ - ფასდება ჩამონადენის გაზომვით, 

ძირითადად მდინარეებზე და მის შენაკადებზე. თუ საქმე გვაქვს შეუსწავლელ შენაკადებთან, 

მაშინ მათი შეფასება ხდება ჩამონადენის მოდულით ანალოგ - მდინარის პრინციპით. 

Qმოდ.მწ.ქვ. - ფასდება ჰიდროგეოლოგიური მონაცემების საფუძველზე, განსაკუთრებით მაშინ 

თუ ბალანსი არადეტალურია და წყალსაცავი საკმაოდ ღრმაა. ჰიდროგეოლოგიური შესწავლა 

ხდება, როგორც მშენებლობის პროცესში, ასევე ექსპლუატაციის დროს, თუ ვითვლით 

დეტალურ ბალანსს, მაშინ  უნდა  მივმართოთ  ბალანსის  მეთოდს . მეჩხერი  წყალსაცავების- 

თვის Qმოდ.მწ.ქვ. უმნიშვნელოა. 
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Qდაბ - გაითვალისწინება იმ შემთხვევაში, როცა გვაქვს უშუალოდ წყალსაცავში სამეურნეო 

მიზნებისათვის გამოყენებული წყლის დაბიძურების შემთხვევა ან კიდევ შენაკადების იმ 

მონაკვეთებზე, რომლებიც მდებარეობენ ჰიდროსადგურიდან შესართავამდე. 

P - ატმოსფერული ნალექების რაოდენობაა, რომელიც მოდის წყალსაცავის ზედაპირზე, 
 

ფასდება სანაპირო და კუნძულებზე განლაგებული მეტეოროლოგიური სადგურების 

მონაცემებით. ნალექების საზომი ხელსაწყოების მონაცემებში უნდა შევიტანოთ შესწორება 

ხელსაწყოს დასველებაზე, აგრეთვე ქარითა და აორთქლებით გამოწვეულ შეცდომებზე, 

რომლებიც ამცირებენ ხელსაწყოს ჩვენებას. 

Qგად. - აიღება ჰიდროელექტროსადგურის მონაცემების მიხედვით, ხოლო თუ ასეთი 

მონაცემები არ არსებობს, მაშინ იმ ჰიდრომეტრიული სამუშაოს მასალებით, რომელიც 

მდინარეზეა, ჰესის ქვევით. 

Qგრ.  - ფილტრაცია ქვედა ბიევში, რომელიც განისაზღვრება ჰიდროლოგიური მონაცემების 

საფუძველზე. 

Q აღ. - აიღება იმ მონაცემების საფუძველზე, რომელსაც იძლევიან საექსპლუატაციო 

ორგანიზაციები. 

E  -  აორთქლება  წყალსაცავის  ზედაპირიდან  განისაზღვრება  იმისდამიხედვით  თუ  რა 
 

სიდიდის წყალსაცავთან გვაქვს საქმე. 
 

წყლის  ბალანსის  აკუმულაციური  ელემენტები  ∆Sწყსც   და  ∆Sკალ   იანგარიშება  იმ 

განსხვავებით, რომელიც აღინიშნება საანგარიშო ინტერვალის ბოლო და საწყის თარიღებს 

შორის. პირველი წევრისთვის მოცულობის სიმრუდიდან Vწყსც. = f(h) 

∆G - იანგარიშება მხოლოდ საგრძნობი წყალდიდობისა და წყალმოვარდნის დროს, როცა 

წყალსაცავში წყლის მოცულობა იანგარიშება ერთიანი მრუდით, ხოლო შენაკადებში 

ჰიდროლოგიური სამუშაოები განლაგებულნი არიან საკმაოდ დიდ მანძილზე 

შესართავებიდან, მაშინ ამ მონაკვეთზე შეიძლება გადაგროვდეს მნიშვნელოვანი მოცულობის 

წყალი. ეს სიდიდე რაოდენობრივი მახასიათებელია იმ წყალსაცავისა, რომელიც წარმოებს 

წყალსაცავში დაგროვილი წყლისა და მისი ნაპირების წყალშემცველ გრუნდებს შორის. ∆Sთოვ 

(მ3) გამოითვლება ფორმულით: 

∆Sთოვ = ∆f(0,9hy + hთოვ)104, სადაც 
 

∆Aწყსც   -  წყალსაცავის  ზედაპირული  ფართობის  ცვლილება  დროის  საანგარიშო 

ინტერვალში (კმ2). 

hy - ყინულის საშუალო სისქე საანგარიშო ინტერვალში 
 

hთოვ - ტოვლის საფარის საშ. სისქე ყინულზე იმავე პერიოდში 
 

თოვ - თოვლის საშუალო სიმკვრივე. 
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§7. წყლის დონეების რყევადობა 
 
 
 

ძირითადი მიზეზები, რომლებიც იწვევენ წყალსაცავის დონეების რყევას, არის წყლის 

მოცულობის ცვლილება.წყალსაცავების დონეთა  რყევადობა მითითებული  მიზეზების 

გარდა, დამოკიდებულია ჩამონადენის დარეგულირების ხასიათზე. 

საშუალო დონე წყალსაცავზე განისაზღვრება რამდენიმე ჰიდროლოგიური სამუშაოს 

დაკვირვებით, შემდეგი ფორმულით: 

Hსაშ = (Hსაშ + ∆H1)f2/f0 + (Hსაშ + ∆H2)f2/f0 + ... + (Hსაშ + ∆Hn) f2/f0, სადაც 
 

∆H1 ∆H2 ... ∆Hn - საგუშაგოზე დონეთა ცვლილებები, ხოლო f1, f2 ... fn - აკვატორიის ფართის 

მონაკვეთი. 

 
 
 

 
§8. კავკასიის წყალსაცავების დონეების რეჟიმი 

 
 
 

კავკასიის წყალსაცავის დონის რეჟიმი განისაზღვრება აკუმულირებულ მასაში წყლის 

მოცულობის ცვლილებით, წყლის ბალანსის შემოსავლისა და გასავლის კომპონენტებით და 

წყლის ზედაპირის დენიველაციით, რომელიც განპირობებულია ჰიდრომეტეოროლოგიური 

ფაქტორების და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ექსპლუატაციის მუშაობის რეჟიმის 

ცვლილებით. ამასთან ერთად უდიდეს გავლენას ახდენს წყლის დონის ცვლილებაზე 

ანთროპოგენური ფაქტორები, რომელნიც განსაზღვრავს სადღეღამისო, სეზონურ და 

მრავალწლიური რეგულირების რეჟიმს და წყალსაცავების ექსპლუატაციას. 

კავკასიის წყალსაცავები  დონეთა რეჟიმის   თავისებურებებით   შეიძლება   მივაკუთვნოთ 

შემდეგ ძირითად ჯგუფებს: 

1.   წყალსაცავი,  რომლის  რეჟიმის  დონე  განისაზღვრება  სეზონური  და  სადღეღამისო 

პერიოდების რყევებით (შაორი, ტყიბული, წალკის). 

2.  წყალსაცავები  მრავლწლიანი,  სეზონური  და  სადღეღამისო  პერიოდების  რყევითი 

დონეებით (სიონის, თბილისის, ჯვრის). 

3.   წყალსაცავი, რომლისთვისაც განსაზღვრული არის სადღეღამისო დონის რყევადობა. 
 

მაგ: გალის. 
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§9. თბილისი (სამგორის) წყალსაცავი 
 
 
 

თბილისის წყალსაცავი გამოირჩევა დონეთა რთული რეჟიმით. ფლობს რა საკმაოდ დიდ 

სასარგებლო მოცულობას, მას შეუძლია სიონის წყალსაცავთან ერთად განახორციელოს 

მდინარე იორის ჩამონადენის მრავალწლიანი რეგულირება. 

წყალსაცავის შევსება იწყება სარწყავი სეზონის დასასრულს და გრძელდება მაისამდე. 

ამასთან ერთად სიონის წყალსაცავიდან გაშვების დასაწყისში ის ივსება ნელა და შემოდგომის 

მაქსიმუმისთვის წყლის დონე იზრდება მხოლოდ 0,5 მ, მაგრამ ინტენსიური გაშვების 

დაწყებასთან ერთად იწყება ზედა წყალსაცავის დონის ამაღლების  სიჩქარე და იზრდება 1,6 

სმ-ით დღე-ღამეში. ცალკეულ შემთხვევებში, როცა ქვედა მაგისტრალურ არხში წყდება 

ვარდნა და იწყება უხვი ნალექიანი სეზონი დღე-ღამური დონის ზრდა შეიძლება გაიზარდოს 

2,5 სმ-მდე. 
 

წყალსაცავის გამოყენება ხდება მორწყვის სეზონის პერიოდში, რომელიც გრძელდება 

მაისიდან ოქტომბრამდე. ამ პერიოდში წყალსაცავის დონე დღე-ღამეში ეცემა 2,7 სმ-მდე. 

სადღეღამისო  ინტენსივობის  ზღვარი  1,5  (1968  წ)  –  4,3  (1966  წ)  სმ-მდე.  დონის  დაცემის 

სიჩქარე მოცულობის დაკლებასთან ერთად იზრდება საგრძნობლად და ამასთან ერთად 

ნაკადი ზედა მაგისტრალურ არხზე არ არის და წყლის დონე დღე-ღამის განმავლობაში ეცემა 

8 სმ-ით. 
 

სიონის წყალსაცავის ექსპლუატაციის დაწყებამდე მისი შევსების ფაზა ემთხვევა მდინარე 

იორის წყალუხვობას. 

სიონი  -  თბილისის  კასკადის  წარმოქმნასთან  ერთად  თბილისის  წყალსაცავმა  დაიწყო 
 

გამოყენება, როგორც მრავალწლიანი რეგულირების წყალსაცავმა. 
 

წყალსაცავის დონის საშუალო მნიშვნელობის რყევა სეზონური დარეგულირებისას 

შეადგენს 3,2 მ, ხოლო მრავალწლიურ რეგულირებაზე 9,8 მ. 

წყალსაცავში მდინარე არაგვის ჩაშვებით ჟინვალის წყალსაცავის საშუალებით მისი დონის 

რეჟიმი შეიცვალა: 

ა). შევსებისა და გამოყენების პერიოდები იცვლება დროის მიხედვით. 
 

ბ). დონეთა რყევის სიდიდე მცირდება. 
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§10. ხანმოკლე რყევადობის დონეები 
 
 
 

სადღეღამისო, სეზონური და მრავალწლიანი დონის ცვლილებები, რომელიც 

დაკავშირებულია წყლის ჩადინებასთან, წყალსაცავებში დაკვირვების შედეგად შეიმჩნევა 

არაპერიოდული დონის რყევები, რომელიც განაპირობებს ჰიდროკვანძებისა და ქარების 

მოქმედებებს. 

დენივეტაცია,  გამოწვეულია  გრძელი  ტალღებით,  რომელიც  წარმოიქმნება 

ჰიდროკვანძების მუშაობისას და არ აღემატება 2-5 სმ. 

მოკლევადიანი რყევის დონე, რომელიც გამოწვეულია ქარით, კავკასიის უმეტეს 

წყალსაცავში არ აღემატება 8-10 სმ-ს. გამონაკლისს წარმოადგენს  წალკის და განსაკუთრებით 

თბილისის წყალსაცავი, რომელიც გადაშლილია უფრო ძლიერი ქარების მიმართულებით. 

თბილისის წყალსაცავში 1965-1966 წწ. ტალღით სიმაღლე, რომელიც გამოწვეული იყო 

ჩრდილო-დასავლეთი ქარით, აღწევდა 40-45 სმ, შუა ნაწილში კი დაახლოებით 20 სმ. 
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თ ა ვ ი  3 
 
 
 

სითბური ბალანსი და სითბოს განაწილება 
 

§11. თერმული რეჟიმი 
 
 
 

კავკასიის წყალსაცავების თერმული რეჟიმი განისაზღვრება იმ ლანდშაფტურ-კლიმატური 

პირობებით, რომელშიც ისინი იმყოფებიან. ამ რეგიონის წყალსაცავების თერმული რეჟიმის 

გამოკვლევები ბოლო დროს არ მიაჩნიათ სპეციალური გამოკვლევის საგნად, მაგრამ 

წყალსაცავების გამოყენებამ თევზის მრეწველობაში, წყალმომარაგებაში, რეკრეციაში ამ 

საკითხს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. დღესდღეობით წყალსაცავების თერმული რეჟიმის 

დახასიათებაში გამოიყენება დაკვირვებები წყლის ტემპერატურაზე, რომელიც წარმოებს 

ჰიდროლოგიურ ჭრილებზე და ვერტიკალებზე. 

1964-1966 წწ. ტყიბულის და თბილისის წყალსაცავებში სანაპიროს ტემპერატურული 

დაკვირვება ტარდებოდა ორ საგუშაგოზე, რომლებიც განლაგებულია სხვადასხვა ზონებში, 

ამიტომ ამ წყალსაცავის ზედაპირის წყლების ტემპერატურის მონაცემები მითითებულ 

წლებში გამოითვლებოდა, როგორც საშუალო არითმეტიკული გაზომილი ტემპერატურისა ამ 

საგუშაგოზე. 

 

 
 
 
 
 
 

§12. წყლის ზედაპირის ფენის ტემპერატურა 
 
 
 

ზედაპირის ფენის ტემპერატურა (0,1-0,5 მ) შედარებით, იცვლება წყალსაცავების გასწვრივ, 

მხოლოდ შესართავის შენაკადში და მცირეწყლიან მონაკვეთებში აღინიშნება უფრო 

მნიშვნელოვანი გადახრა საშუალოდან. 

საგაზაფხულო გათბობა წყალსაცავებში იწყება ჰაერის ტემპერატურის გადასვლით 00C- 

დან, ყინულოვანი ფენის გადნობასთან ერთად. წყალსაცავების გათბობა იწყება ზაფხულში 

და ზედაპირის ტემპერატურა აღწევს უდიდეს მაჩვენებელს ივლის-აგვისტოში. 

თბილისის წყალსაცავის წყლის ზედაპირული ფენების ტემპერატურის მატება ხდება 

მაისში, ივლისში კი აღწევს მაქსიმალურ წლიურ მაჩვენებელს. ნაწილობრივ ეს აიხსნება 

სიონის წყალსაცავის გავლენით, აგვისტო-სექტემბერში წყალსაცავი უმნიშვნელოდ 

გრილდება,   წლის   ბოლოს   კი   წყლის   ტემპერატურა   ინტენსიურად   ეცემა   და   იანვრის 
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დასაწყისში  40C  -  ზე  დაბალია,  რის  შედეგადაც  ნელ-ნელა  უახლოვდება  წლის  მინიმუმს, 
 

რომელსაც აღწევს თებერვალში. 
 

საშუალო ამპლიტუდის რყევა უდრის 18,40 C, უდიდესი კი 28,80 C. 
 
 
 
 
 
 
 

§13. წყლის ტემპერატურის განაწილება სიღრმის მიხედვით 
 
 
 

წყლის ტემპერატურის განაწილება სიღრმის მიხედვით განისაზღვრება ვერტიკალური 

კონვენციით, რომელიც განსაზღვრულია უმეტეს წილად გადინებით. ქარის და წყლის 

ერთმანეთში  არევით,  აგრეთვე  გრუნტის  წყლების  გამოსვლით,  რომელიც   ხასიათდება 

დაბალი შიდაწლიური წყლის ტემპერატურის ცვალებადობით. 

თბილისის წყალსაცავის წყლის ტემპერატურის სიღრმის მიხედვით განაწილების 

თავისებურება და თერმული ციკლების ხანგრძლივობა შეიძლება განაწილდეს სამ ნაწილად: 

1)   ღრმა წყლებში უმცირესი გამდინარობით ((III-VI) ვერტიკალის საზღვრებში) 
 

2)   მეტი  გამდინარეობით  წყლის  შესაკრებ  რაიონში,  ზედა  მაგისტრალურ  არხში  (II  - 
 

ვერტიკალური - ყელი) 
 

3)   ,,პატარა ზღვა’’. 
 

პირველი მათგანი ხასიათდება უფრო მყარი თერმული რეჟიმით, მეორე ნაკლებად მყარი 

ტემპერატურის   განაწილებით,   რომელიც   განაპირობებს   შენაკადს   ზედა   მაგისტრალურ 

არხზე, ხოლო მესამე კი რყევის უდიდესი ამპლიტუდით. 

 

 
 
 
 
 
 

§14. ბუნებრივი წყლების შემადგენლობა და 

მისი განმსაზღვრელი ფაქტორები 

 
 

წყალი კარგი გამხსნელია, ამიტომ ბუნებრივ პირობებში ქიმიურად სუფთა სახით იგი არ 

გვხვდება, არამედ გვევლინება როგორც სხვადასხვა ნივთიერებების ხსნარი. წყალშემკრები 

აუზის ზედაპირზე მოძრაობის დროს წყალი ხსნის მინერალურ და ორგანულ ნივთიერებებს. 

გახსნის შესაბამისად წყალში მატულობს ქიმიურ ნაერთთა შემცველობა და ამასთან ერთად 

ხდება მათი ნაწილობრივი გამოლექვა, რაც განპირობებულია ქიმიური, ფიზიკური და 

ბიოლოგიური პროცესებით. ეს პროცესები კი აყალიბებს წყალსაცავებში ჩამდინარე წყლების 
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ქიმიურ შემადგენლობას. ბუნებრივი წყლების ქიმიური შემადგენლობა დიდად არის 

დამოკიდებული ნიადაგის საფარზე და მის შემადგენლობაზე. 

წყალსაცავების  წყლის  ხარისხი  განსაზღვრავს  ჰიდრობიონტების  არსებობის  პირობებს. 
 

წყალსაცავში მობინადრე ცოცხალი ორგანიზმების მოქმედება თავის მხრივ გავლენას ახდენს 

ქიმიურ შემადგენლობაზე, განსაკუთრებით მასში გახსნილი აირების, ბიოგენური 

ელემენტებისა და ორგანული ნივთიერებების შემცველობაზე. წყალსაცავების წყლის 

ხარისხზე  უდიდეს  გავლენას  ახდენენ  მიკრო  ორგანიზმები,  რომელთათვის 

ცხოველქმედობის პროცესში ორგანულ  ნივთიერებებს  შლიან უფრო  მარტივ,  არაორგანულ 

ნივთიერებად ან ხელს უწყობენ მაღ წარმოქმნას ორგანულ ნივთიერებებისგან. 

წყლის ხარისხზე სულ უფრო დიდ გავლენას ახდენს ადამიანის საქმიანობა. მრეწველობის 

სწრაფ განვითარებას, ქალაქის მოსახლეობის მატებას და სოფლის მეურნეობის ქიმიზაციას 

თან სდევს წყალსაცავებში ჩაშვებული სამრეწველო, საყოფაცხოვრებო და სასოფლო- 

სამეურნეო სავარგული მიწებიდან წყლების მოცულობის ზრდა, რაც მკვეთრად არღვევს 

ბუნებრივი წყლის ფიზიკურ, ქიმიურ და ბიოლოგიურ თვისებებს. 

ბუნებრივ წყლებში არსებული ნივთიერებები პირობითად იყოფა სამ ჯგუფად: წყალში 

გახსნილი აირები, რთული და მარტივი იონები, ორგანული ნივთიერებები. 

წყალში   გახსნილი   აირების   შემცველობა   განისაზღვრება   მათი  ხსნადობით, რომელიც 

დამოკიდებულია აირის ბუნებაზე, ტემპერატურაზე, მისი კონცენტრაციის სიდიდესა და 

აგრეთვე წნევაზე. წყალში კარგი ხსნადობით გამოირჩევა ნახშირორჟანგი, გაცილებით 

ნაკლები ხსნადობით ჟანგბადი. წყლის ტემპერატურის მატებასთან ერთად აირების ხსნადობა 

კლებულობს, მათ ხსნადობას ამცირებს აგრეთვე წყლის მინერალიზაციის ზრდაც. წყალში 

გახსნილი   აირები   ატმოსფეროში   მათი   პარციალური   წნევის   შესაბამისად   ყოველთვის 

ილტვიან  გაწონასწორებისკენ.  თუ  მათი  შემცველობა  წყალში  ნაკლებია,  ვიდრე 

ატმოსფეროში, მაშინ წყალი შთანთქავს ატმოსფეროდან აირებს; თუ წყალში აირები უფრო 

მეტია ვიდრე ატმოსფეროში, მაშინ წყალი მათ ატმოსფეროში გამოყოფს. 

ბუნებრივი წყლის შედგენილობის ძირითადი ნაწილი წარმოდგენილია შემდეგი იონებით 

NO2, NO3, NH4, CI, HCO3, SO4, Fe, O2, ამ იონების თანაფარდობა განსხვავებულია მტკნარსა და 

ზღვის წყლებს შორი. 

გარდა არაორგანული ნივთიერებებისა, ბუნებრივ წყლებში ყოველთვის არის ორგანული 

ნივთიერებებიც, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ორგანული მჟავებია. მათი შემცველობა 

ცალკეულ წყალსაცავებში შეიძლება ძლიერ მერყეობდეს. ორგანული ნივთიერებები წყალში 

ხვდება როგორც გარედან, ასევე წარმოიქმნება თვით წყალსაცავში. პირველ შემთხვევაში ის 

ხვდება წყალში ნიადაგიდან ორგანული ნივთიერებების გამორეცხვის, აგრეთვე ჩამდინარე 



25  

და სამრეწველო წყლებით, ხოლო მეორე შემთხვევაში ისინი განუწყვეტლივ წარმოიქმნება 

წყალსაცავებში წყლის ორგანიზმების ცხოველმოქმედობის შედეგად. 

 

 
 
 

§15. საქართველოს წყალსაცავების წყლის ხარისხის დახასიათება 

წყალსაცავების ჰიდროქიმიური რეჟიმისათვის დამახასიათებელია წყლის შემადგენლობის 
 

თავისებურება დატბორვის პირველ ფაზაში, რომელიც გამოიხატება იმაში, რომ მდინარის 

გადაკეტვის შემდეგ იტბორება ხმელეთის დიდი ფართობი, რის შედეგადაც ნიადაგის 

ზედაპირიდან გადაირიცხება გახსნილი ორგანული და არაორგანული პროდუქტების 

მნიშვნელოვანი რაოდენობა. ამასთან ერთად იცვლება ჰიდროლოგიური პირობებიც  (აორთ- 

ქლება, ტემპერატურა, გრუნტის წყლებით საზრდოობის ინტენსივობა). ყოველივე ამის გამო 

პირველ პერიოდში ხდება მინერალიზაციის ერთგვარი გაზრდა ნიადაგის მიერ შთანთქმული 

იონების გამორეცხვის ხარჯზე. აორთქლების ზრდაც იწვევს მინერალიზაციის გადიდებას. 

შემდგომში  ჰიდროქიმიური  პროცესების   ინტენსივობა   დამოკიდებული   იქნება წყალ- 
 

საცავის წყალშემკრები აუზის ფიზიკურ-გეოგრაფიულ პირობებზე. საქართველოს რიგი 

წყალსაცავების ჰიდროქიმიურმა გამოკვლევებმა გვიჩვენა, რომ მათში წყლის ქიმიური 

შედგენილობა მნიშვნელოვნად იცვლება. წყლის ზედაპირის გადიდება და წყლის 

ტემპერატურის ზრდა განაპირობებს აორთქლების გაძლიერებას, რის გამოც წყალსაცავიდან 

წყლის გადენა იძენს ხასიათს ან საერთოდ წყდება ამ შემთხვევაში, იქმნება ქიმიური 

ელემენტების აკუმულაციის და წყლის მინერალიზაციის ზრდის პირობები. 

დიდ ფართობზე მცენარეული და ნიადაგური საფარის დატბორვას თან ახლავს როგორც 

ორგანული ნივთიერებებით გამდიდრება, ასევე ბიოლოგიური პროცესების ინტესიფიკაცია, 

რომელსაც  ხელს  უწყობს  წყლის  ზედა  ფენების  ტემპერატურის  ზრდაც.  ფოტოსინთეზის 

დროს თუ ზედაპირულ ფენებში შეინიშნება ნახშირორჟანგის სრული გაქრობა და წყლის 

გამდიდრება ჟანგბადით, ღრმა ფენებში კი პირიქით, ჟანგბადის შემცველობა შეიძლება 

მკვეთრად დაეცეს. 

საქართველოს წყალსაცავების ჰიდროქიმიური შესწავლა და დაკვირვება, მონაცემები 

სხვადასხვა ქიმიურ ელემენტებზე არც თუ ისე მდიდარია, ამასთან ყველა წყალსაცავზე არ 

ხდება ქიმიურ ელემენტებზე დაკვირვება. 
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§16. წყალსაცავების წყალში გახსნილი ჟანგბადი 
 
 
 

წყალში  გახსნილი  ჟანგბადის  შემცველობა  დამოკიდებულია  წყალსაცავში  მიმდინარე 

პროცესების ორ ჯგუფზე: წყლის ჟანგბადით გამამდიდრებელ  პროცესებსა და იმ პროცესებ- 

სებზე, რომლებიც ამცირებენ წყალში ჟანგბადის შემცველობას. 

წყალსაცავებში ჟანგბადს წარმოქმნის წყალმცენარეების ფოტოსინთეზი, რომლის 

ინტენსიურობაც დამოკიდებულია ტემპერატურაზე და განათებაზე. ფოტოსინთეზი მიმდი- 

ნარეობს შედარებით მცირე სიღრმეებში,  უმთავრესად  წყლის ზედა,  კარგად განათებულ და 

გამთბარ ფენებში და წარმოადგენს წყალში გახსნილი ჟანგბადის მძლავრ წყაროს. ხშირია შემ- 

თხვევა, როდესაც წყალსაცავებში ფოტოსინთეზის გამო თავს იჩენს ჟანგბადით წყლის მნიშ- 

ვნელოვანი გადამეტება. 

ჟანგბადით წყლის გამდიდრების მეორე წყაროა ატმოსფერო, რომლიდანაც ჟანგბადი 

შეიძლება წყლის ზედა ფენებმა შთანთქას. ძლიერი დინების, ქარის დროს, წყლის ჟანგბადით 

გაჯერების პროცესი მნიშვნელოვნად ჩქარდება. 

წყლის ჟანგბადით გამდიდრებას თან ერთვის მისი ხარჯვა ისეთ ჟანგვით პროცესებზე, 

როგორიცაა    ორგანიზმების   სუნთქვა,   წყალსაცავების   წყალსაც   და ნიადაგში სხვადასხვა 

ორგანული ნივთიერების ლპობა, აგრეთვე არაორგანული და აზოტის ნაერთების ჟანგვა. 

ჟანგბადის მნიშვნელოვანი რაოდენობა იხარჯება წყლის ორგანიზმების (პლანქტონის, 

მაკროფიტების, ბენთოსის, თევზების) სუნთქვიტ პროცესებზე. ტემპერატურის მომატებასთან 

ერთად იზრდება წყლის ორგანიზმების სუნთქვის ინტენსივობა. 

წყლის ტემპერატურის და განათებულობის ცვლის გამო, წყალსაცავებში ჟანგბადის 

რაოდენობა განიცდის პერიოდულ სეზონურ და დღე-ღამურ რყევას. 

სამგორის  წყალსაცავში  Q2-ის შემცველობა  საშუალოდ  9,6  მგ/ლ-ის  ტოლია.  მისი 

სეზონური ცვალებადობა მოცემულია ცხრილში №1. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ 1971- 

1973 წწ. როდესაც წყალსაცავის წყლის დონე დაეცა მკვდარი მოცულობის ნიშნულზე დაბლა, 

დაიწყო წყლის აყვავება ბოლო წლებში O2-ის რეჟიმი თბილისის წყალსაცავში მკვეთრად 

გაუმჯობესდა, რაც გამოწვეულია მდ. არაგვიდან წყლის გადაგდებით. 
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სამგორის წყალსაცავში O2-ის საშუალო წლიური სეზონური და 

ექსტრემალური შემცველობა მგ/ლ 

ცხრილი №1 

 

გაზომვის 
 

ჰორიზონტი 

ზამთარი გაზაფხული ზაფხული შემოდგომა წლიური 
 

საშ. მაქს. მინ. საშ. მაქს. მინ. საშ. მაქს. მინ. საშ. მაქს. მინ. საშ. მაქს. მინ. 
 

წყალსაც. 
 

ზედაპირი 

10.2 10.6 9.9 10.7 11.9 9.2 9.0 9.4 6.3 8.6 10.4 5.9 9.6 11.9 5.9 

 

წყალსაც. 
 

ფსკერი 

10.3 10.7 9.4 10.6 12.0 9.2 8.3 9.2 5.7 7.7 9.2 4.6 9.2 12.0 4.6 

 
 
 
 
 

§17. წყალსაცავებში გახსნილი ნახშირორჟანგი (CO2) 
 

ნახშირორჟანგი წყალსაცავებში გვხვდება როგორც თავისუფალი, ისე იონების სახით. 

წყალში იგი შეიძლება ატმოსფეროდან მოხვდეს. ამ პროცესებს პირველ რიგში მიეკუთვნება 

წყალსა და გრუნტში არსებული ორგანული ნარჩენების ჟანგვა, აგრეთვე წყლის ორგანიზ- 

მების სუნთქვა (აღნიშნული პროცესების დროს წარმოქმნილი ნახშირორჟანგი უერთდება 

წყალს და გარდაიქმნება ნახშირმჟავად CO2+H2OZH2CO3). 

საქართველოს წყალსაცავებში CO2-ის რეჟიმი განისაზღვრება მისი შემცველობით 
 

წყალსაცავის  ძირითად  შენაკადებში  და  ფიტო  და  ზოოპლანქტონის 

სიცოცხლისუნარიანობით, აგრეთვე ბიოქიმიური პროცესების ხასიათით და წყალსაცავების 

წყლის   ტემპერატურული   რეჟიმით.   წყალსაცავებში   CO2-ის   შემცველობა   მოცემულია 

ცხრილში №2 
 

სამგორის წყალსაცავში CO2-ის საშ. წლიური, სეზონური და 
 

ექსტრემალური შემცველობა (მგ/ლ) 1975-1990 წწ. 
 
 
 

გაზომვის 
 

ჰორიზონ 

 

 

სა 

ზამთარი 
 

მაქ მი 

გაზაფხული 
 

სა მაქ მი 

ზაფხული 
 

სა მაქ მი 

შემოდგომა 
 

სა მაქ მი 

 

 

სა 

წლიური 
 

მაქ მი 

ტი შ.  ს. ნ. შ. ს. ნ. შ. ს. ნ. შ. ს. ნ. შ.  ს. ნ. 

წყალსაც. 

ზედაპირ 

ი 

2.3 8.9 0.0 2.6 7.5 0.0 2.8 5.7 0.4 2.0 5.1 0.0 3.1 8.9 0.0 

წყალსაც. 
 

ფსკერი 

5.4 12.2 1.3 2.8 9.6 0.0 3.0 6.1 0.0 4.0 9.9 0.0 4.5 9.9 0.0 
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საქართველოს წყალსაცავების წყალი მცირედ მინერალიზებულია და მიეკუთვნება 

ჰიდროკარბონატულ კლასს. 

სამგორის  წყალსაცავის  ზედა  ფენებში  მინერალიზაცია  მერყეობს  297-360  მგ/ლ,  ხოლო 
 

ფსკერზე 300-516 მგ/ლ, მისი საშუალო წლიური მნიშვნელობა 332 მგ/ლ. აღსანიშნავია, რომ 

მინერალიზაცია წყალსაცავში იცვლება როგორც სიღრმის, ასევე წყალსაცავის სიგრძის 

მიხედვით, ყველაზე დაბალი კონცენტრაცია წყალსაცავში შეინიშნება ზედა მაგისტრალური 

არხის შეერთების ადგილას. 

სამგორის წყალსაცავის  შექმნის  საწყის პერიოდში  წყლის მინერალიზაცია  იყო  საკმაოდ 

მაღალი 400 მგ/ლ-ში, რაც გამოწვეული იყო თბილისის წყალსაცავის ადგილზე მლაშე ტბების 

არსებობით.  შემდგომში  იორის  მტკნარ  წყალთან  განზავების  შედეგად  მინერალიზაცია 

დაიწია  და  გახდა  სტაბილური.  მინერალიზაციის  ცვალებადობა  ძირითადად 

დამოკიდებულია წყალსაცავში დონეების რყევადობაზე. 

წყალსაცავების წყლის ხარისხის ფორმირებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ Ca՝՝, Mg՝՝, 

Na՝, K՝, HCO3՝, SO4՝՝, Cl იონები. მათი სეზონური ცვალებადობა ემთხვევა მინერალიზაციის 

ცვალებადობას.  მათი ექსტრემალური  და საშუალო  წლიური მნიშვნელობები  მოცემულია 

ცხრილში №3. 
 

სამგორის 

წყალსაცავ 

ი 

Ca11 

მგ/ექვ/ 

ლ 

Mg11 

მგ/ექვ/ 

ლ 

Na+K 

მგ/ექვ/ 

ლ 

HCO3 

მგ/ექვ/ 

ლ 

SO4 

მგ/ექვ/ 

ლ 

Cl 

მგ/ექვ/ 

ლ 

მინერალიზაცი 

ა 

მგ/ექვ/ლ 

საშ. 2.84 0.77 0.91 2.71 1.71 0.21 331.7 

მაქს. 3.92 2.81 3.61 3.00 3.52 0.50 516.4 

მინ. 1.60 0.08 0.13 1.90 0.37 0.07 190.6 

 

 

ბიოგენური ელემენტებიდან საქართველოს წყალსაცავებში ვხვდებით რკინას, ფოსფორს 
 

და აზოტის ნაერთებს. 
 

რკინა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბიოგენური ელემენტია, რომელიც აუცილებელია 

როგორც წყლის ცხოველების, ასევე მცენარეების ცხოველმოქმედებისათვის. 

სამგორის წყალსაცავში რკინის (Fe) კონცენტრაცია მერყეობს 0,0-0,3 მგ/ლ ფარგლებში. მისი 

საშუალო წლიური მნიშვნელობაა 0,09 მგ/ლ, რკინის მაქსიმალური კონცენტრაცია შეინიშნება 

გაზაფხულზე წყალსაცავის ვეგეტაციური პერიოდის დასაწყისში.  ამ  პერიოდში  მისი  შემ- 

ცველობა   წყალსაცავის   ზედაპირზე  მერყეობს 0,05-0,18 მგ/ლ, ხოლო ფსკერზე 0,36 მგ/ლ-ია. 
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ფოსფორი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბიოგენური ელემენტია, რომელიც ხშირად 

საზღვრავს წყალსაცავში სიცოცხლის განვითარებას. ჰიდროეკოლოგიური კვლევისას 

ჩვეულებრივ განსაზღვრავენ გახსნილ არაორგანულ ფოსფორს, რომელიც წყალსაცავში 

არსებობს  ფოსფორმჟავას  ნაერთების,  ფოსფატის  სახით.  ჩვეულებრივ  ფოსფატების 

რაოდენობა წყალსაცავებში არ აღემატება ერთ ლიტრზე მილიგრამის ათეულ ნაწილს. 

ფოსფატებს ადვილად ითვისებენ მცენარეები და ფიტოპლანქტონი, ამიტომაც ზაფხულის 

პერიოდში წყალსაცავის წყლის ზედა ფენებში ფოსფატების რაოდენობა ნაკლებია, ვიდრე 

ქვედაში. ფოსფატების რაოდენობის ზრდა ერთ ლიტრზე რამდენიმე მილიგრამამდე,როგორც 

წესი წყალსაცავის დაბინძურებაზე მიუთითებს (იხ. ცხრილი №4). 

 
 

სამგორის წყალსაცავის წყლის ქიმიური შემადგენლობა 
 

1992-1990 წლების მონაცემების მიხედვით 
 
 
 

წყალსაცავი NH4 

 

მგ/ლ 

NO2 

 

მგ/ლ 

NO3 

 

მგ/ლ 

P 
 

მგ/ლ 

Fe 
 

მგ/ლ 

Cu 
 

მგ/ლ 

ფენოლი 

მგ/ლ 

ნკ 

მგ/ლ 

ДДТ 

მგ/ლ 

- 

ГXЦГ 

მგ/ლ 

სამგორი ზ. 0.13 
 

-1.01 

0 
 

- 
 

0.029 

0.25 
 

-1.65 

0 
 

- 
 

0.068 

0.06 
 

-0.36 

0 
 

- 
 

0.011 

0.003 
 

-0.011 

0.01 
 

-0.06 

0 
 

- 
 

0.144 

0 
 

- 
 

0.009 

 გ. 0.34 
 

-0.95 

0.002 
 

- 
 

0.034 

0.25 
 

-0.75 

0 
 

- 
 

0.010 

0.07 
 

-0.15 

0 
 

- 
 

0.025 

0.002 
 

-0.005 

0.02 
 

-0.07 

0 
 

- 
 

0.247 

0 
 

- 
 

0.010 

 ზ. 0.57 
 

-1.18 

0.012 
 

- 
 

0.054 

0.10 
 

-2.35 

0 
 

- 
 

0.022 

0.15 
 

-0.37 

0.001 
 

- 
 

0.002 

0.006 
 

-0.014 

0.01 
 

-0.20 

0 
 

- 
 

0.239 

0 
 

- 
 

0.004 

 შ. 0.29 
 

-1.65 

0.004 
 

- 
 

0.068 

0 
 

-1.45 

0.005 
 

- 
 

0.017 

0.07 
 

-0.24 

0.001 
 

- 
 

0.011 

0.003 
 

-0.011 

0.01 
 

-0.05 

0 
 

- 
 

0.214 

0 
 

- 
 

0.041 

 

 

სამგორის   წყალსაცავში   ფოსფატების   საშუალო   კონცენტრაცია   ტოლია   0,014   მგ/ლ, 
 

წყალსაცავის ზედაპირზე ის მერყეობს 0,0-0,024 მგ/ლ ფარგლებში, ხოლო ფსკერზე კი 0,005- 
 

0,068 მგ/ლ. 
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სამგორის წყალსაცავში შემოდგომა-ზამთრის პერიოდში ფოსფატების კონცენტრაცია (0,0- 
 

0,018  მგ/ლ)  ყველაზე  დაბალია,  ზაფხულში  კი  აღწევს  თავის  მაქსიმალურ  მნიშვნელობას 

(0,068 მგ/ლ), სიღრმის მიხედვით მისი კონცენტრაცია მატულობს და სხვაობა წყლის 

ზედაპირზე ფოსფატის კონცენტრაციასა და ფსკერზე, ფოსფატის კონცენტრაციას შორის 

უტოლდება 0,02 მგ/ლ. 

აზოტი  ერთ-ერთი  აუცილებელი  და  მნიშვნელოვანი  ბიოგენური  ელემენტია. 

საქართველოს წყალსაცავებში ძირითადად გავრცელებულია აზოტის ამონიმი (NH4), 

ნიტრატების (NO3) და ნიტრატები (NO2). 

გრუნტის წყლებში ამონიუმის იონები მიკროორგანიზმების ცხოველმოქმედების შედეგად 

წარმოიქმნება, ზედაპირულ წყლებში კი ჩნდება მცირე რაოდენობით, ვეგეტაციის პერიოდში 

ცილოვანი ნივთიერებების ხრწნის შედეგად ან აერობულ გარემოში ამონიუმი წარმოიქმნება 

ნიტრატების აღდგენის დროს. ამონიუმის რაოდენობა წყალსაცავებში შეიძლება შემცირდეს 

მანიტრიფიცირებული   ბაქტერიების   მოქმედების   შედეგად   ნიტრატების   ერთდროული 

წარმოქმნით.  ზედაპირულ  წყლებში  ამონიუმის  გაზრდილი  რაოდენობა  ხშირად  აიხსნება 

მათში საყოფაცხოვრებო  და  ზოგიერთი  სამრეწველო  გაბინძურებული  წყლების  ჩაშვებით. 

საქართველოს წყალსაცავებში აზოტის ნაერთების ცვალებადობა დამოკიდებულია მრავალ 

ფაქტორებზე. მათი მოჭარბებული რაოდენობა ძირითადად შეინიშნება ზამთრის პერიოდში, 

ხოლო  ზაფხულში  კი  მცენარეების  მიერ  მათი  გამოყენების  შედეგად  მცირდება.  აზოტის 

შენაერთების გარდა საქართველოს წყალსაცავებში შეინიშნება სხვა ელემენტების 

კონცენტრაციების ზრდაც. მაგ: DDT, ფენოლები, სპილენძი მათი კონცენტრაცია სამგორის 

წყალსაცავისთვის  ტოლია:  სპილენძი-25  ზდკ,  ფენოლები  14  ზდკ,  ნავთობპროდუქტები  6 

ზდკ და DDT 2 ზდკ. 

სამგორის  წყალსაცავში  წყლის  ხარისხის  ზოგიერთი  ელემენტი  აღემატება  ზღვრულ 

დასაშვებ კონცენტრაციებს 1982-1990 წწ-ის მონაცემების მიხედვით. 

 
 

ცხრილი №5 
 

წყალს NO2 

 

მგ/ლ 

NO3 

 

მგ/ლ 

NH4 

 

მგ/ლ 

Cu 
 

მგ/ლ 

ფენოლი 

მგ/ლ 

P 
 

მგ/ლ 

np 
 

მგ/ლ 

DDT 
 

მგ/ლ 

სამგორის 0.068 
 

3.4 

1.65 
 

0 

1.65 
 

4.1 

0.025 
 

25 

0.014 
 

14 

0.068 
 

68 

0.20 
 

4 

0.247 
 

2.5 
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თ ა ვ ი  4 
 
 
 

წყალსაცავის წყლის დაჭუჭყიანების მიზეზები 
 
 
 

§18. ზოგადი დებულებანი 
 

ბევრ რეგიონში აგროქიმიური და სხვა მავნე შხამქიმიკატების არასწორი გამოყენება 

უდიდეს ზარალს აყენებს გარემოს, კერძოდ კი ნიადაგსა და წყლის ობიექტებს. ამ მიზეზით 

სავარგული მიწების უდიდესი ფართობი უვარგისი ხდება სასოფლო-სამეურნეო 

გამოყენებისათვის. წყლის ობიექტის გაჭუჭყიანება ხდება ზედაპირული ჩამონადენის 

საშუალებით, რომელიც სავარგული ფართობებიდან ეროზიის შედეგად რეცხავს ბიოგენურ 

ელემენტებს (ძირითადად აზოტსა და ფოსფორს), პესტიციდებს და სხვა მავნე 

გამაჭუჭყიანებელ ელემენტებს, რომლებიც საბოლოოდ ეროზიის პროდუქტებთან ერთად 

ხვდებიან წყლის ობიექტში. წყლის გაჭუჭყიანება ამ სახის გამაჭუჭყიანებლებით 

განსაკუთრებით საშიშია წყალსაცავებში, რადგანაც მდინარეებისაგან განსხვავებით აქ 

დინების სიჩქარეები მკვეთრად შემცირებულია, რაც იწვევს თვითგაწმენდის უნარის 

დაქვეითებას, ბიოგენური ელემენტების დაგროვებას წყალსაცავის ფსკერსა და მკვდარ 

მოცულობაში; ეს კი თავის მხრივ ხელს უწყობს წყალსაცავში ევტროფიკაციის პროცესების 

დაჩქარებას, რაც წყალსაცავის გარდაუვალ დაღუპვას ნიშნავს. 

წყალსაცავების გაჭუჭყიანების პროცესზე დაკვირვებამ და ანალიზმა დაგვარწმუნა, რომ ამ 

მოვლენებში მნიშვნელოვანი როლი ეკუთვნის ზედაპირული ჩამონადენის ჰიდროლოგიურ 

რეჟიმს და რა თქმა უნდა წყლისა და ქარისმიერ ეროზიას. 

წყალსაცავების გაჭუჭყიანების პროცესში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს 

წყალსაცავების მიმდებარე აგროეკოსისტემების ნიადაგების, როგორც ქიმიური, ასევე 

მექანიკური შემადგენლობა. 
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§19. სამგორის წყალსაცავის მიმდებარე აგროეკოსისტემების 

ნიადაგური, ქიმიური და მექანიკური შემადგენლობა 

 
 

სამგორის წყალსაცავის წყალშემკრები მიმდებარე აგროსისტემა მდებარეობს სამგორის 

ვაკეზე. რელიეფურად სამგორის ვაკე პენეპლენიზაციის მკაფიო ნიშნებს ატარებს და 

მორფოლოგიური მაჩვენებლების მიხედვით ამოზნექილ, ტალღისებურ ვაკეთა კატეგორიას 

მიეკუთვნება. სამგორის ვაკემ თავის განვითარებაში გაიარა კონტინენტალური ფაზის დიდი 

პერიოდი, რის გამოც იგი ძლიერ განსხვავდება ტიპიური ვაკისაგან. ყოველივე ამის გამო აქ 

რელიეფის ფორმირების საკმაოდ რთულ და მრავალფეროვან სახეებთან გვაქვს საქმე. 

გვხვდება სფერული გორაკები, წაგრძელებული სერები, შემაღლებული ტერასული ვაკეები, 

მობრტყელებული და ტალღოვანი მასივები, სუსტი დეპრესიები და ჩადაბლებული 

ღარტაფები. 

სამგორის წყალსაცავის წყალშემკრები მიმდებარე აგროეკოსისტემის ტერიტორია, როგორც 

აღვნიშნეთ, ხასიათდება რთული გორაკ-ბორცვიანი რელიეფით, ღრმა ჩაჭრილი ხევებითა და 

ხრამებით. ყოველივე ამის გამო გაზაფხულის პერიოდში მოსული უხვი ნალექი იწვევს ასეთ 

ადგილებში  ეროზიულ  მოვლენებს.  ნალექები  ხშირად  თქეშის,  კოკისპირული  წვიმების 

სახით მოდის, რის გამოც     მოსული ნალექების უმეტესი ნაწილი შემაღლებული 

ფერდობებიდან ჩაედინება ნიაღვრების სახით და იწვევს ეროზიას, სწორედ ასეთი პროცესის 

გამოვლინებაა  გაშიშვლებული  ქანების  არსებობა.  წყლისმიერი  ეროზიიდან  დიდი 

გავრცელება აქვს სიბრტყით ნაკადისებურ და სიღრმით ეროზიას. 

სიბრტყით  ნაკადისებრი  ეროზია  გავრცელებულია  სუსტად  და  საშუალოდ  დახრილ 
 

ფერდობებზე. განსაკუთრებით მკვეთრად ვლინდება იგი ერთწლიანი კულტურებით 

დაკავებულ ფერდობებზე. ნიადაგის ზედა ნაყოფიერი ფენის ჩამორეცხვით მნიშვნელოვნად 

მცირდება მისი ნაყოფიერება და ამასთან ჭუჭყიანდება თბილისის წყალსაცავი. გარდა 

წყლისმიერი ეროზიისა საკვლევ ტერიტორიაზე გავრცელებულია ქარისმიერი ეროზია, 

რომლის მოქმედების შედეგად ნიადაგის ზედა გაფხვიერებული ფენა გადაიტანება 

ხევებისაკენ, ხრამებისაკენ და აგრეთვე წყალსაცავშიც. 

სამგორის  წყალსაცავის  წყალშემკრები  აუზის  მიმდებარე  აგროსისტემის  ტერიტორიაზე 

საველე-ექსპედიციური სამუშაოების ჩატარების შედეგად გამოყოფილ იქნა ნიადაგის ორი 

ტიპი 12 სახესხვაობით. გვხვდება: ყავისფერი და მუქი-ყავისფერი ნიადაგები. ამ ორი ტიპის 

ნიადაგების სახესხვაობები მოიცავენ საკმაოდ დიდ ფარდობებს და დაკავებულნი არიან მრა- 

ვალწლიური კულტურებით. 
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ჰუგუსის შემცველობა ნიადაგის ჰუგუსიან ფენებში მაღალია და შეადგენს 22,28-6,28 %, 

მასთან  კორელაციურ  კავშირშია  საერთო  აზოტი. ხსნადი ფოსფორისა  (18,5-24,2 %) და 

ჰიდროლიზური აზოტის შემცველობით ნიადაგი საკმაოდ მდიდარია, უზრუნველყოფილია 

აგრეთვე მოძრავი კალიუმის შემცველობითაც (23,6-90,0 მგრ  100 გრ ნიადაგში). 
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§20. სასოფლო-სამეურნეო სავარგული მიწებიდან ჩამომდინარე 

გამაჭუჭყიანებელი ელემენტების პროგნოზირება 

 
 

წყალსაცავების დაცვა გამაჭუჭყიანებელი ელემენტებისაგან, რომელიც ეროზიული 

პროცესების შედეგად ხვდება და გადაიტანება ზედაპირული და მიწისქვეშა ჩამონადენით, 

დღესდღეობით საკმაოდ რთული ამოცანაა და მისი გადაწყვეტა ხდება რიგი ტექნიკურ- 

ორგანიზაციული ღონისძიებების გატარებით. წყალსაცავებში მიმდებარე 

აგროეკოსისტემებიდან გამაჭუჭყიანებელი ელემენტები ხვდება თხიერი (ზედაპირული და 

მიწისქვეშა) და მყარი ჩამონადენის საშუალებით. 

თხიერი ზედაპირული ჩამონადენი წარმოადგენს რთულ მრავალკომპონენტურ ხსნარს, 

რომლის მოძრაობა ემორჩილება ჰიდროდინამიკურ კანონებს, ხოლო მასში გახსნილი 

გამაჭუჭყიანებელი ელემენტების ურთიერთქმედება ქიმიური, ფიზიკურ-ქიმიური, 

ბიოქიმიური და ბიოლოგიური პროცესებით. 

ვარჩევთ ყველაზე მარტივ გზას, ვადგენთ გამაჭუჭყიანებელი ელემენტების ხარჯს, რომელიც 

ხვდება  წყალსაცავში,  რისთვისაც  აუცილებელია  ზედაპირული  თხიერი  ჩამონადენის 

დადგენა და ნიადაგში ამ ელემენტების კონცენტრაციის ცოდნა. თხიერ ზედაპირულ 

ჩამონადენში გამაჭუჭყიანებელი ელემენტების კონცენტრაცია შეგვიძლია ვიანგარიშოთ 

შემდეგი ფორმულით: 

Gi = 1,33m΄Gn  , სადაც 
 

Gნ - ნიადაგში i ელემენტების კონცენტრაცია მგ/ლ. 
 

m - ნიადაგის ფორიანობა. 
 

Ω - წყალშემკრები აუზის ფართობი კმ2. 

Qზ - ზედაპირული ჩამონადენი მ3/წმ. 

Di - ელემენტების დიფუზიის კოეფიციენტი სმ2/სმ. 
 

t-დრო, რომლისთვისაც იანგარიშება გამაჭუჭყიანებელი ელემენტების კონცენტრაცია. 
 

ამ მოდელით იქნა გაანგარიშებული სამგორის წყალსაცავის მიმდებარე 

აგროეკოსისტემიდან გახსნადი ფორმის პესტიციდების რაოდენობა. 
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სამგორის წყალსაცავის მიმდებარე ტერიტორიიდან გამოტანილი 

პესტიციდების საშუალო წლიური კონცენტრაციები (მგ/ლ) 

ცხრილი №6 

 
 
 
 
 

წყალსაც. სავარგულები სიმაზინი დალოპონი ფოზადონი ჰექსოქლორანი 

 

 

სამგორი 

ბაღი 3.2 * 10-4 1.5 * 10-5 2.2 * 10-4 1.7 * 10-4 

2.3 0 2.2 1.7 

სახნავი 1.4 * 10-4 1.1 * 10-5 1.3 * 10-4 1.2 * 10-4 

0 0 1.3 1.2 

 

 

როგორც   ვხედავთ   სამგორის   წყალსაცავის   მიმდებარე   აგროეკოსისტემებიდან   ხდება 
 

ძირითადად  სხვადასხვა  ქიმიური  ელემენტების  გამოტანა  წყალსაცავში,  პესტიციდების, 
 

კერძოდ ფოზადონის, საშუალო წლიური მნიშვნელობა შეადგენს 46*10-6  კგ/ჰა ან გახსნილი 
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სახით 22*10-5   მგ/ლ, რაც აღემატება ზღვრულ დასაშვებ კონცენტრაციას 2,5 ჯერ. სიმაზინი 
 

67*10-5 კგ/ჰა ან 3,2*10-4 მგ/ლ, რაც 2,3 ჯერ აღემატება ზდკ-ს. 
 

აზოტის რაოდენობა, გამოტანილი იმავე ფართობიდან საშუალოდ ტოლია 1,7 კგ/ჰა, 

რომელიც გახსნილი სახით შეიძლება წარმოვადგინოთ შემდეგნაირად: აზოტის ამონიუმი 

(NH4) ტოლია1,04 მგ/ლ, რომელიც აღემატება ზდკ-ს 2,6-ჯერ, ნიტრატები (NO3) ტოლია 32,9 

მგ/ლ და ესეც აღემატება ზდკ-ს 1,7-ჯერ, გამოტანილი ფოსფორის რაოდენობა მერყეობს 0,1- 

0,42  კგ/ჰა,  ხოლო  გახსნილი  სახით  0,09-0,38  მგ/ლ,  რომელიც  4-ჯერ  აღემატება  ზღვრულ 

დასაშვებ კონცენტრაციას. 
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თ ა ვ ი  5 
 

წყალსაცავების დანიშნულება და გამოყენება 
 
 
 

§21. წყალსაცავების დანიშნულება წყალმომარაგებაში 
 

ინდუსტრიულად განვითარებულ ქვეყნებში სამრეწველო და კომუნალური მოხმარე- 

ბისათვის იხარჯებოდა 1975 წ 10-ჯერ მეტი წყალი, ვიდრე საუკუნის დასაწყისში. დიდი 

ქალაქების წყლით მომარაგების დაკმაყოფილება მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლებით, რომ 

არ ხერხდება, ამიტომ მრავალ ქვეყანაში ამ პრობლემას წყვეტენ წყალსაცავები. 

2 000   წლისათვის   თბოენერგეტიკაზე   მოხმარებული   წყალი   გაზრდილია   ზოგიერთ 

ქვეყნებში 70-80 %-ით. 

სამრეწველო და კომუნალური წყალმომარაგების პრობლემის გადაჭრა მდგომარეობს 

წყალსადენის რეგულირებაში, რაც ითვალისწინებს წყალსაცავების მშენებლობას. 

წყალსაცავები უზრუნველყოფენ მოსახლეობას წყლით, აუმჯობესებს და აიაფებს წყლის 

ამოღებას სატუმბ სადგურებში, რაც უზრუნველყოფს სასურველი დონის შენარჩუნებას, რის 

შედეგადაც  მცირდება  წყლის  სიმღვრივე,  ფერი,  სუნი,  სიმჟავე  და  ბაქტერიული 

დაბინძურება. იგი ხელს უწყობს წყლის გასუფთავებას წყალსაქაჩ სადგურებში, რაც ამცირებს 

ქლორისა და კოაგულიანტის არსებობას წყლის ნორმაში მოყვანისათვის. 

ბოლო წლების მანძილზე შექმნილია ათასობით ხელოვნური წყალსაცავი, რომლებიც 

განკუთვნილია სპეციალურად ქალაქების წყალმომარაგებისათვის. 

სპეციალური წყალმომარაგებითი წყალსაცავები, როგორც წესი დიდები არ არის, მაგრამ 

მიუხედავად ამისა ეს წყალსაცავები უზრუნველყოფენ წყლით მსოფლიოს ისეთ დიდ 

ქალაქებს, როგორიცაა მოსკოვი, ნიუ-იორკი, ლონდონი, ლოს-ანჟელესი, სან-პაულო და სხვა. 

 

 
 
 
 
 
 

§22. წყალსაცავების როლი წყალდიდობებთან 

საბრძოლველად 

საუკუნეების მანძილზე მოსახლეობა, რომელიც ცხოვრობდა მდინარეების სანაპიროებთან 

მთელი დედამიწის მასშტაბით განუწყვეტლივ ეწეოდა ბრძოლას წყალდიდობების 

წინააღმდეგ, რაც აყენებს კოლოსალურ ზარალს რაიონებს. ბოლო 30 წლის მანძილზე 

რამდენიმე მილიარდ  დოლარს   გადააჭარბა  წყალდიდობებით   მიყენებულმა  ზარალმა. ეს 

მხოლოდ  მისისიპის  აუზში,  აზიურ  ქვეყნებში  მდინარეების  ადიდებით  ყოველწლიურად 
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ნადგურდება ნათესები 4 მილ. ჰა-ზე, ხოლო დაზარალებული ხალხის რიცხვი კი აჭარბებს 17 
 

მილიონს. 
 

ცნობილია რამოდენიმე მეთოდი წყალდიდობებთან საბრძოლველად: წყლის 

მარეგულირებელი წყალსაცავები, დამბები, სანაპირო ზოლის დასაცავად, მდინარის 

კალაპოტის გასწორება წყლის ნაკადის დროულად გავლისთვის. 

აღსანიშნავია ის, რომ გადამწყვეტ როლს თამაშობენ მარეგულირებელი წყალსაცავები, 

რომლებიც განთავსებულნი არიან მდინარის სათავეს ქვემოთ, იმისათვის რომ ნაწილობრივ 

ან მთლიანად ლიკვიდირება გაუკეთოს იმ უბედურებას, რაც მოაქვს წყალდიდობას. 

 

 
 
 
 
 
 

§23. წყალსაცავების რეკრეაციული დანიშნულება 
 
 
 

ადამიანის ჯამრთელობის და დასკვნების ორგანიზებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა 

ენიჭება. 

დასკვნების ორგანიზებაში დიდ როლს თამაშობს წყალსაცავები, ამიტომ რეკრეაციული 
 

დაწესებულებების უმეტესი ნაწილი მდებარეობს წყალსაცავებთან ახლოს. 
 

რეკრეაციისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ გარემოებას, რომ წყალსაცავების სანაპირო 

ზოლი, რიგ ქვეყნებში საგრძნობლად დიდია ზღვის სანაპირო ზოლთან შედარებით (აშშ-ში 

3-ჯერ).  წყალსაცავების  რეკრეაციული  დანიშნულება  იწვევს  დიდ  ინტერესს,  რამოდენიმე 

მიზნით: 

1)  ბევრ  რაიონში,  სადაც  მცირეა  ბუნებრივი  წყალსატევები,  წყალსაცავები  ამაღლებენ 

რეკრეაციულ დანიშნულებას. 

2)   კომპლექსური დანიშნულების წყალსაცავები შექმნილია და კიდევ იქმნება ქალაქების 

მახლობლად. 

3)   წყალსაცავები შეიძლება აშენებული იყოს მხოლოდ რეკრეაციული მიზნებისათვის. 
 

4)  რეკრეაციული დანიშნულების წყალსაცავები უნდა აშენდეს კლიმატური პირობების 

გათვალისწინებით. 

5)  კომპლექსური დანიშნულების წყალსაცავები, რომლებიც შექმნილია მთიან და აქვთ 

კარგი მისასვლელი გზები, შეიძლება გამოყენებულ იქნან რეკრეაციული 

მიზნებისათვის. 
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§24. წყალსაცავების ირიგაციული დანიშნულება 
 
 
 

მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში სოფლის მეურნეობა განიცდის დიდ სიძნელეებს წყალმომა- 

რაგების გამო, ძირითადად ეს ეხება გვალვიან წლებს. ზოგიერთ ეკვატორულ რაიონებში, 

რომელიც  არის  მდიდარი  ნალექებით,  ზოგიერთ  პერიოდში  იგრძნობა  წყლის  ნაკლებობა. 

1958 წელს კონგოს რიგ რაიონებში დაიღუპა კაკაოს პლანტაციები იმის გამო, რომ ნალექების 

რაოდენობამ შეადგინა 700 მმ ნაცვლად 1500 მმ. ბათუმის რაიონებში, სადაც ნალექების 

რაოდენობა 2400 მმ-ს შეადგენს, ციტრუსები აპრილის თვეში განიცდიან წყლის ნაკლებობას. 

წყალსაცავების მშენებლობები გვაძლევენ იმის საშუალებას, რომ უფრო გავზარდოთ 

მორწყვის ფართობები. შეგვიძლია ვარეგულიროთ წყლის სარწყავ ფართობებზე. 

სარწყავი   მიწების   მორწყვის   მიზნით   აშენებულია   ბევრი   საირიგაციო   წყალსაცავი: 
 

ავსტრალიაში, ამერიკაში, ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში და სხვა. 
 
 
 
 
 
 
 

§25. წყალსაცავების დანიშნულება თევზის მეურნეობაში 
 
 
 

წყლის გადანაწილება წყალსაცავებში, დროში და ტერიტორიაზე ხელს უშლის თევზის 

გამრავლებისა  და    არსებობის პირობებს. იცვლება ჰიდროლოგიური, თერმული, ჰიდრო- 

ქიმიური და ჰიდრო-ბიოლოგიური რეჟიმი, ამასთან ერთად იცვლება თევზის გადაად- 

გილების, გამრავლების და კვების პირობები. 

ცალკეული  მსხვილი  წყალსაცავები  და  განსაკუთრებით  კი  მასზე  აგებული  კაშხლები 

საგრძნობლად არეგულირებს  ჩამონადენს მდინარის  ქვედა ნაწილში  სეზონურად. 

ხანგრძლივად  წყლის  დონის  შემცირება  იწვევს  საქვირითო  ტერიტორიების  შეზღუდვას, 

ქვირითის განადგურებას, არახელსაყრელი პირობების წარმოქმნას ლიფსიტების 

გამოკვებისათვის. განსაკუთრებით  უარყოფითი    შედეგებია  თევზის  მეურნეობისთვის 

მცირენალექიან წლებში. ამისათვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თევმზიდს და თევზამწეებს. 

თევზჭერის  სამეურნეო საქმეში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს  მსხვილი 

წყალსაცავების შექმნას, რომლებშიც გაცილებით უფრო ფართოდ ხდება თევზჭერა, ვიდრე 

მდინარეებში.  წყალსაცავების  შექმნა  ხელს  უწყობს  თევზის  ახალი  ჯიშების  გამოყვანის 

საქმეში პროგრესული მეთოდების დანერგვას. 
 

სამრეწველო რაიონებში წყალსაცავების არსებობა საშუალებას იძლევა მოსახლეობას 

მიეწოდოს ახალი თევზი. 
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სპეციფიკური მეთოდების შექმნა წყალსაცავებში გაცილებით უკეთეს პირობებს უქმნის 

თევზს ქვირითობისა და კვებისათვის, ვიდრე ბუნებრივ წყლებში. 

თევზის მეურნეობის გაუმჯობესებისათვის წყალსაცავებში საჭიროა მთელი რიგი ზომების 
 

გატარება, თევზის გადამამუშავებელი ქარხნის აშენება, თევზის საკვებურების აგება ა.შ. 
 

მაშასადამე  წყალსაცავების  შექმნა  ერთის  მხრივ  არღვევს  გამვლელი  და 

ნახევრადგამვლელი თევზების ცხოვრებას, მაგრამ მეორის მხრივ უქმნის ხელსაყრელ 

პირობებს სამომხმარებლო თევზის რესურსის შექმნას. 

 

 
 
 
 
 
 

§26. წყალსაცავების მნიშვნელობა ენერგეტიკაში 
 
 
 

იმისათვის, რომ ავაგოთ წყალსაცავები ჰიდროელექტროსადგურებისათვის, აუცილებლად 

უნდა გავითვალისწინოთ ტექნიკური და ეკონომიკური ფაქტორები. როგორც ცნობილია 

ელექტროენერგიის მოხმარება არათანაბრად ხდება, როგორც დღე-ღამის, ისე წლის 

განმავლობაში. 

თანამედროვე ენერგოსისტემაში ჰიდროელექტროსადგურების ძირითადი დანიშნულებაა 
 

მაქსიმალური მონაწილეობა დღე-ღამურ დატვირთვაში. 
 

მთლიან ენერგოსისტემაში განსხვავებაა მაქსიმალურ და მინიმალურ დღე-ღამურ 

დატვირთვაში. ყოველწლიურად იზრდება დატვირთვის მაქსიმალური დონის მიღწევა  თბო 

და ატომური ელექტროსადგურებით, ყოველთვის  არ არის  შესაძლებელი ტექნიკური და 

ეკონომიკური პრინციპების საფუძველზე. ჰიდროელექტროსად- გური კი სწრაფად და 

ადვილად აღწევს დატვირთვის მაქსიმალურ დონეს. ჰიდრო- ელექტროსადგურები, 

რომლებსაც აქვთ წყალსაცავები ასრულებენ სისტემის საავარიო სარეზერვო ფუნქციას. 

ენერგოსისტემაში ჰიდროელექტროსადგურები თავისი წყალსაცავებით  გვაძლევს ყველა 

იმ პირობას, რომ თბო და ატომურმა ელექტროსადგურებმა იმუშაონ მათთვის ოპტიმალურ 

რეჟიმში, რაც იძლევა დიდ სამეურნეო ეფექტს. 

მრავალწლიური რეგულირების წყალსაცავებს აქვთ უდიდესი მნიშვნელობა იმ 

ელექტროსისტემებისათვის,  რომლებიც  ქმნიან  ჰიდრავლიკურ  ენერგიას.  ასეთი 

წყალსაცავები არეგულირებენ არა მარტო საკუთარი ჰიდროელექტროსადგურების მუშაობას, 

არამედ სხვა ჰიდროელექტროსადგურებსაც, რომლებიც შედიან ენერგო სისტემაში. 

რამდენადაც მდინარეებზე შენდება არა იზოლირებული ჰესები, არამედ კასკადური თავისი 
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წყალსაცავებით. ერთსადაიმავე მდინარეზე აშენებულ ჰესებს შორის არსებულ წყალსაცავებს 

აქვთ არა მხოლოდ ელექტრული, არამედ წყალსამეურნეო დანიშნულებაც. 

ჰიდროელექტროსადგურები თავისი წყალსაცავებით უფრო საიმედოა და ადვილად ხდება 
 

საავარიო სიტუაციის მოხსნა, ვიდრე თბოელექტროსადგურებში. 
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თ ა ვ ი  6 
 
 
 

§27. რეკრეაციის ფორმები და სახეები შიდა წყლების ობიექტებზე 
 
 
 

რეკრეაცია ფართო გაგებით დასვენებას, ადამიანის ფიზიკური და სულიერი ძალების 

აღდგენის  პროცესს  ნიშნავს.  რეკრეაციის  პროცესი  მრავალმხრივია.  ერთის  მხრივ,  იგი 

მოიცავს ადამიანის დასვენების სხვადასხვა სახეებს, ხოლო მეორეს მხრივ, დასვენებასთან 

დაკავშირებით ბუნებრივი რესურსების სხვადასხვა სახეების, კერძოდ კი, მიწის, წყლის, 

ბიოლოგიურ და სხვა რესურსების გამოყენებას. რაც უფრო მრავალფეროვანი, კომფორტული 

და ეფექტური რეკრეაციული ფაქტორებით ხასიათდება ტერიტორია, მით მეტი 

ავტორიტეტითა და მიმზიდველობით გამოირჩევა იგი სხვა რეკრეაციულ ზონებს შორის და 

შესაბამისად მით მეტი იქნება მისკენ დამსვენებელთა ნაკადის ლტოლვა, დიდი იქნება 

რეკრეანტთა კონტიგენტი. 

მოსახლეობის  დასვენების  ორგანიზაციისას  დიდი  მნიშვნელობა  აქვს  შიდა  წყლებს- 
 

მდინარეებს, ტბებს, ტბორებსა და წყალსაცავებს. 
 

რეკრეაცია წყალსაცავების გამოყენების ერთ-ერთი პერსპექტიული მიმართულებაა. ბევრი 

წყალსაცავი დიდი ქალაქებისა და დასახლებული პუნქტების ახლოსაა შექმნილი და 

რეკრეაციულ ობიექტსაც წარმოადგენს. 

ცალკეულ შემთხვევაში, დიდი ქალაქების ირგვლივ, სადაც ბუნებრივი წყალსატევების 

ნაკლებობაა, მოსახლეობის რეკრეაციული მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლებად 

შექმნილია ხელოვნური წყალსაცავები. წყლის ობიექტების რეკრეაციული გამოყენების 

კლასიფიკაციის საფუძველია შემდეგი ძირითადი ფაქტორები: ფუნქციური ხასიათი, 

რეკრეაციულ ზონებში დამსვენებელთა ორგანიზაციის ფორმები, დასვენების ორგანიზაციის 

ხარისხი და ხასიათი, გამოყენებული ტერიტორიის სახე, დაფინანსების წყარო, 

დამსვენებელთა კონტიგენტი და სტრუქტურა, სატრანსპორტო სახეობები, რეკრეაციიდან 

მიღებული შემოსავლების ფორმა, წელიწადის დრო და სხვა. 

რეკრეაციული სისტემის თითოეული ფუნქციური ტიპი დასვენების ობიექტებისა   და 

დაწესებულებების გარკვეული სახეობებით ხასიათდება, სადაც შესაძლებელია შესაბამისი 

რეკრეაციული საქმიანობის სახეების განხორციელება. 

შიდა წყლის ობიექტების სანაპიროებზე, ზაფხულში დასვენების შედარებით 
 

გავრცელებული სახეებია ბანაობა, მზისა და ჰაერის აბაზანების მიღება, ფეხით ან 

ველოსიპედით სეირნობა, ექსკურსიები, სპორტული თამაშები, ტურიზმის სხვადასხვა 

სახეები, ნადირობა და სხვა. 
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დასვენების ხასიათიდან გამომდინარე სხვადასხვა რეკრეაციული ობიექტები და 

დაწესებულებები გამოიყენება: პროფილაქტიკისათვის და სამკურნალოდ - 

პროფილაქტორიები, სამკურნალო პანსიონატები, სანატორიუმები; სპორტისა და 

გაჯანსაღებისათვის - დასასვენებელი სახლები, პანსიონატები, ბანაკები და სხვა; 

ტურიზმისათვის - სასტუმროები, ტურბაზები, ეროვნული პარკები, კემპინგები, ტყეპარკები 

და ა.შ. 

მეტად მნიშვნელოვანი ფაქტორია დასვენების ხანგრძლივობა. მოსახლეობის 
 

ყოველდღიური დასვენება ხდება პარკებში, ტყეპარკებში, პლაჟებზე და დასვენების 

სპეციალურ დაწესებულებებში, რომლებიც ქალაქში ან მასთან ახლოს მდებარეობენ. 

მოკლევადიანი დასვენება ერთიდან რამდენიმე დღემდე გრძელდება და ძირითადად უქმე 

დღეებში ხდება. ამ მიზნით გამოიყენება საგარეუბნო ზონაში მდებარე წყლის ობიექტები. ეს 

დასვენების შედარებით მასობრივი სახეობაა და იგი მოსახლეობის ყველა ასაკობრივ ჯგუფს 

მოიცავს. მოკლევადიანი დასვენებისათვის გამოიყენება ბუნებრივი და ხელოვნური პლაჟები, 

ტყეპარკები, ტურისტული ბანაკები, საწყალოსნო სადგურები და სხვა. აღსანიშნავია, რომ 

მოსახლეობის მოკლევადიანი დასვენების ორგანიზაციაში პირველხარისხოვან როლს შიდა 

წყალსატევები ასრულებენ. 

საქრთველოს   რეკრეაციული   რესურსები   მეტად   მრავალფეროვანია,   რის   გამოც   იგი 
 

მნიშვნელოვან საკურორტო-ტურისტულ ქვეყანას წარმოადგენს. მისი თვალწარტაცი ბუნება, 

მრავალფეროვანი ლანდშაფტები, შავიზღვისპირეთის სუტროპიკული ზონა, მუდმივი 

თოვლითა და მყინვარებით დაფარული კავკასიონის ზონა, წყალუხვი მდინარეები და 

ჩანჩქერები, კარსტული მღვიმეები და მინერალური წყაროები, ტყის რესურსები, ისტორიის, 

კულტურისა და ბუნების უნიკალური ძეგლები ანუ რეკრეაციული რესურსები ხელს უწყობს 

საქართველოში საკურორტო-რეკრეაციული მეურნეობის განვითარებას. 

ჩვენი ქვეყნის ჰიდროგრაფიულ რესურსებს რეკრეაციისა და ტურიზმის განვითარებისათ- 

ვის მაღალი პოტენციური შესაძლებლობები გააჩნიათ. მდინარეთა მრავალფეროვნება საშუა- 

ლებას იძლევა დაიგეგმოს და განხორციელდეს, როგორც რეკრეაციული, ასევე სხვადასხვა 

კატეგორიის სიძნელის სპორტული მარშრუტები. 

საქართველოს ბუნებრივი და ხელოვნური წყალსატევების უმრავლესობა მთიან ზონაში, 

ტყეში და სუბალპური ლანდშაფტების გარემოცვაში მდებარეობენ და დროთა განვავლობაში 

შეიძლება რეკრეაციისა და ტურიზმის მსხვილ ობიექტად გადაიქცნენ. დამსვენებელთა 

რაოდენობით გამოირჩევიან თბილისის წყალსაცავი (თბილისის ზღვა) და ბაზალეთის ტბა, 

სადაც ზაფხულში დასვენების დღეებში რამდენიმე ათასი კაცი ისვენებს. მათ გარშემო  ფუნქ- 
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ციონირებს რამდენიმე დასასვენებელი სახლი, იახტ-კლუბი, აფროსნობისა და ნიჩბოსნობის 

სექციები, აკვაპარკი. 

თბილისის მოსახლეობისთვის მეტად დიდი მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე ლისისა და კუს 
 

ტბებსაც, განსაკუთრებით ზაფხულში, დასვენების დღეებში. აღნიშნული ტბები თბილისის 

საქალაქო აგლომერაციის რეკრეაციული კომპლექსის შემადგენლობაშია. 

საქართველოს კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე ტბები და წყალსაცავები 

დასვენების  იდეალურ  პირობებს  ქმნიან  და  მათ  სათანადო  კეთილმოწყობის  პირობებში 

დიდი მოგებისა და სარგებლობის მოტანა შეუძლიათ. 

თბილისის რეკრეაციული სისტემის საზღვრებში კუს ტბის, ლისის ტბის და თბილისის 

წყალსაცავის ზონებში ტურისტული კომპლექსებია შექმნილი, რომლებიც ძირითადად თვით 

დედაქალაქის მკვიდრ მოსახლეობას ემსახურება. ეს ზონები მეტისმეტად გადატვირთულია 

ივლის-აგვისტოში. 

რეკრეაციული  მიზნებისათვის  თბილისისა  და  მის  აგლომერაციის  მოსახლეობა 

ინტენსიურად იყენებს სიონისა და ჟინვალის წყალსაცავებს. აღნიშნულ წყალსაცავებზე 

დასვენების გავრცელებული სახეებია ბანაობა, ჰაერისა და მზის აბაზანების მიღება, ნავებით 

გასეირნება, თევზჭერა. 

 

 
 
 
 
 
 

§28. კლიმატური პირობების შეფასება რეკრეაციულ ზონებში 
 
 
 

რეკრეაციის სხვადასხვა სახეები განსაზღვრულ კლიმატურ პირობებს საჭიროებენ, 

ამიტომაც დიდი მნიშვნელობა აქვს წყლის ობიექტების სანაპიროებსა და აკვატორიაში 

კლიმატური პირობების ცოდნას წლის სხვადასხვა დროს. 

ტერიტორიის რეკრეაციული გამოყენების მიზნით საჭიროა კლიმატური პირობების 

შეფასება, რომელიც ითვალისწინებს ტემპერატურული რეჟიმის თვიურ და წლიურ 

მაჩვენებლებს, ატმოსფერულ ნალექებს, ჰაერის შეფარდებით ტენიანობას, ღრუბლიანობას, 

მზის რადიაციას, ქარის მიმართულებას, სიჩქარესა და პერიოდულობას. ამსთან, 

გათვალისწინებული უნდა იყოს რაიონის გეოგრაფიულიმდებარეობა, წყლის ობიექტის 

მდებარეობის სიმაღლე ზღვის დონიდან. ამ მონაცემების საფუძველზე დგინდება დასვენების 

სხვადასხვა სახეებისათვის ხელსაყრელი კლიმატური პირობების მქონე, ე.წ. კომფორტული 

დღეების რაოდენობა. 

კლიმატური კომფორტულობის მაჩვენებელია არა მარტო დასვენებისათვის  ხელსაყრელი 
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დღეების რაოდენობა. აგრეთვე ბიოკლიმატური კრიტერიუმებითაც; ეკვივალენტურ- 

ეფექტური   (ეეტ)   და   რადიაციულ-ეკვივალენტურ-ეფექტური   (რეეტ)   ტემპერატურა.   ეს 

მაჩვენებლები ასახავენ  ადამიანის ორგანიზმზე  ჰაერის სითბურ  ზემოქმედების 

დამოკიდებულებას სხვადასხვა მეტეოროლოგიურ ფაქტორებიდან გამომდინარე, რომლებიც 

ვლინდება  ადამიანის  სითბური  შეგრძნებებიდან.  მზეზე  ადამიანის  სითბოს  შეგრძნების 

შესაფასებლად გამოიყენება ,,რეეტ“_ი, რომელიც ითვალისწინებს მზის რადიაციის გავლენას. 

ზაფხულში დასვენების სხვადასხვა სახეებისათვის კომფორტული პერიოდი მაშინაა, როცა 

ხდება შემდეგი კლიმატური ფაქტორების შეთავსება: ქარის სიჩქარე 0-დან 6 მ/წმ-მდე, ჰაერის 

ტემპერატურა 12-დან 300C-მდე, ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა 30%-დან 70%-მდე, მზის 

რადიაციის ინტენსივობა 0-დან 838 ჯ/სმ2. ცნობილია,  რომ ქარი,  რომლის  სიჩქარეც  6  მ/წმ-ს 

აღემატება,  ადამიანის   ორგანიზმისათვის ფიზიოლოგიურად მავნეა. აღნიშნული კლიმატუ- 

რი ფაქტორების შეხამებისას ორგანიზმის თერმორეგულატორული დატვირთვა მინიმალუ- 

რია,  ადამიანის  ორგანიზმი  კომფორტულ მდგომარეობაშია  ანუ  ადგილი  აქვს ფიზიოლო- 

გიურ ოპტიმუმს. 
 

კლიმატურ-ფიზიოლოგიური  კომფორტის  პირობებში  წყლის  ობიექტების  სანაპიროებსა 

და აკვატორიაზე შესაძლებელია მოკლევადიანი და გრძელვადიანი დასვენების ყველა 

სახეობის განხორციელება შეზღუდვების გარეშე. 

ცხელი სუბკომფორტის პირობებში გამართლებულია დასვენების ისეთი სახეების არჩევა, 

რომლებიც ხელს უწყობენ ორგანიზმში მოჭარბებული სითბოს შემცირებას. ძირითადად ეს 

არის დასვენების სხვადასხვა საეები აკვატორიაზე და ზოგიერთი სახეობა სანაპიროზე. 

დასვენებისა და ტურიზმის სხვა სახეობები ამ პერიოდში შეზღუდულია ან შესაძლებელია 

შესაბამისი მზისდამცავი ღონისძიებების გატარებისას. 

გრილი სუბკომფორტის დროს მიზანშეწონილია დასვენების სახეები, რომლებიც ზრდიან 

ორგანიზმის  სითბო-პროდუქციას.  სანაპიროზე  ეს  არის  უპირველესად  სხვადასხვა 

სპორტული თამაშები, ფეხით სეირნობა, ხოლო აკვატორიაში - ნიჩბოსნობა. შესაძლებელია 

აგრეთვე მზის აბაზანების მიღება ქარისგან დაცულ ადგილებში. 

დისკომფორტულ, ზაფხულის დასვენების სახეობებისათვის პრაქტიკულად მიუღებელ 

ამინდებს მიეკუთვნება ამინდის ყველა ტიპი, როდესაც ჰაერის ტემპერატურა 

სუბკომფორტული   ამინდის   ტიპების   დაბალ   ზღვარზე   დაბალია   და   მაღალ   ზღვარზე 

მაღალია. ცხელი დისკომფორტის პერიოდში სანაპიროსა და აკვატორიის ღია ნაწილებში 

რეკრეაციული საქმიანობა მნიშვნელოვნად იზღუდება. აკვატორიაზე რეკომენდებულია 

ბანაობა, წყლის თხილამურები, მოტორიანი ნავებით  სეირნობა, სანაპიროზე კი - ჰაერის  აბა- 

ზანების მიღება. მაღალი ტემპერატურა შედარებით ადვილი ასატანია მშრალი ჰაერის პირო- 
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ბებში.  ცივი  დისკომფორტის  პირობებში  აკვატორიის  გამოყენება  მასობრივი 

დასვენებისათვის გამორიცხულია, სანაპიროზე კი შესაძლებელია მხოლოდ დასვენების 

ცალკეული სახეობები, ისიც ქარისგან დაცულ ადგილებში და შესაბამისი ტანსაცმლით, 

რომელიც ხელს უშლის ორგანიზმიდან სითბოს დაკარგვას. 

ზოგიერთი შეფასებით, კომფორტულ ამინდში დამსვენებელთა 90-100% თავს იყრის ღია 
 

ტერიტორიებზე, ხოლო დისკომფორტულ პერიოდში შეინიშნება საწინააღმდეგო სურათი. 
 

ტბებისა და წყალსაცავებისათვის, აგრეთვე ბარის მდინარეებისათვის მნიშვნელოვანია 

ლოკალური კლიმატური მახასიათებლების  გათვალისწინება,  რადგანაც დასვენებისთვის 

გამოყენებადი სანაპიროები შეიძლება უვარგისი აღმოჩნდეს თავისი მიკროკლიმატური 

პირობებით. 

ტერიტორიის მიკროკლიმატზე გავლენას ახდენს ნიადაგისა და მცენარეულობის ხასიათი. 

მიკროკლიმატური პირობების თვალსაზრისით ფიჭვნარი ქვიშიან ნიადაგზე ბევრად 

მისაღებია, ვიდრე ფოთლოვანი მცენარეები თიხოვან ნიადაგზე. 

გამოკვლევებით დადგინდა, რომ ზაფხულში ტბებისა და წყალსაცავების თავზე ჯამური 

რადიაცია დაბალი კი არა, პირიქით მაღალია, ვიდრე მოსაზღვრე რაიონებში. ეს აისახება 

ატმოსფეროს დიდი გამჭირვალობით და წყალსატევების თავზე შედარებით მცირე 

ღრუბლიანობით. 

ტბებისა და წყალსაცავების გავლენა კლიმატურ პირობებზე კარგად შეინიშნება ნაპირიდან 
 

3-6 კმ-ის დაშორებით, ამასთან ძლიერად ვლინდება ვაკის წყალსა- ტევებზე. წყალსაცავის 

შექმნის შედეგად მიკროკლიმატის შეცვლა შეიძლება ტერიტორიის რეკრეაციული 

გამოყენების ხასიათზე აისახოს. 

დასვენების ცალკეული სახეები საჭიროებენ განსაზღვრულ კლიმატურ პირობებს. 

მაგალითად, ბანაობისათვის აუცილებელია რომ ჰაერის ტემპერატურა 200C-ზე მაღალი იყოს, 

ტალღები  3  ბალზე  მეტი  და  წყლის  ტემპერატურა  170C-ზე  ნაკლები  არ  იყოს. 

აფროსნობისთვის, პირიქით, საჭიროა ძლიერი ქარი. ზამთრის სახეობისთვის უმჯობესია, 

როცა ტემპერატურა - 5, - 150C_ია. 

პლაჟების კეთილმოწყობის მიზნით ტერიტორიის ვარგისიანობის     შეფასებისას 

გასათვალისწინებელია მისი დაცულობა ძლიერი და ხშირი ქარებისაგან. პლაჟებზე 

დასასვენებლად და თხილამურებით სრიალისას ქართან ერთად მნიშვნელოვანი ფაქტორია 

აგრეთვე წყლის ტემპერატურა, ამიტომაც დასვენების ამ სახეობებისათვის შესაფერისი დროა 

ივნისიდან აგვისტომდე პერიოდი. ნიჩბოსნობისა  და  მოტორიანი  ნავების  გამოსაყენებლად 

წყლის ტემპერატურა არაა განმსაზღვრელი ფაქტორი, ამიტომ მათთვის ხელსაყრელი 

პერიოდია მაისიდან სექტემბრამდე. აფროსნობისთვის ხელსაყრელია ქარიანი დღეები ამავე 
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პერიოდში. თევზჭერა და სპორტული ნადირობისათვის კლიმატური ფაქტორები 

მეორეხარისხოვანი მნიშვნელობისაა. 

ამინდის   პირობების   შეფასება,   გამოხატული   ბალებში   (0-დან   10-მდე)   მიღებულია 
 

დამსვენებელთა გამოკითხვებიდან მიღებული შეფასებების განზოგადების საფუძველზე. 

კლიმატურ მახასიათებლებში განიხილება ჰაერის საშუალო ტემპერატურა 8-დან 14 სთ-ს 

შორის და მზის ნათების ხანგრძლივობა. ზღვრულ პირობებად მიღე- ბულია 1მმ-ზე ნაკლები 

ნალექების რაოდენობა და სუსტი ქარი. 

 

 
 
 
 
 
 

§29. თბილისის ტერიტორიულ-რეკრეაციული სისტემის (ტრს) 

კლიმატური პირობების შეფასება რეკრეაციული 

მიზნებისათვის 

 
 

თბილისის ტრს-ში განსხვავებული კლიმატის მქონე ადგილებია მოქცეული. ზონის 

კლიმატის ფორმირებაზე გავლენას ახდენს, როგორც ტერიტორიის რთული რელიეფური 

პირობები, ისე მისი განსაკუთრებული გეოგრაფიული მდებარეობა. რეგიონში გამოხატულია 

შემდეგი კლიმატური ოლქები. 

1. მშრალი  სუბტროპიკული  კლიმატი  ცივი  ზამთრითა  და  ცხელი  ზაფხულით, 

ნალექების  ორი  მინიმუმით  წელიწადში  (გარდაბნის,  მარნეულის,  ბოლნისის 

რაიონები, რუსთავი, თბილისი, მცხეთის მიდამოები, მდ. მტკვრის ხეობა, ივრის 

ზეგნის სამხრეთ-დასავლეთი ნაწილი). 

2. მშრალი სუბტროპიკულიდან ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკულზე გარდამავალი 

კლიმატი, ზომიერად ცივი ზამთრით და თბილი ზაფხულით, ნალექების ორი 

მინიმუმით წელიწადში (თეთრიწყაროს, კასპის რაიონები, ბოლნისის სამხრეთი 

ნაწილები). 

თბილისის ტრს-ის კლიმატურ რესურსებზე გავლენას ახდენს სითბოსა და ტენის 

განაწილება. საკვლევი ზონა რადიაციის სიდიდით გამოირჩევა. აქ, მზის ნათების 

ხანგრძლივობა მთელი წლის მანძილზე მაღალია და საშუალო წლიური რაოდენობა 2500 

საათს აღემატება. ასევე მაღალია რადიაციული ბალანსიც და მისი წლიური მაჩვენებელი 51 

კკალ/კვ. სმ-ზე. 

ზონის ტერიტორიაზე ყველაზე თბილი თვე არის აგვისტო; ჰაერის ტემპერატურა მაღალია 
 

და   30-380C-მდე   აღწევს.   ყველაზე   ცივი   თვე   კი   იანვარია   და   დაბალი   აბსოლუტური 
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მინიმალური ტემპერატურით ხასიათდება. ჰაერის აბსოლუტურად მინიმალური 

ტემპერატურა შეიძლება თბილისში -230C-მდე დაეცეს, ხოლო თიანეთისა და დუშეთის 

რაიონებში -30-350C-მდეც კი. უნდა აღინიშნოს, რომ პირველი ყინვები დედაქალაქში და 

მთისწინეთში საშუალოდ ნოემბრის მეორე ნახევარში იწყება, ხოლო მთიან ნაწილში 

ოქტომბერში.  თბილისში  უყინვო  პერიოდის  ხანგრძლივობა  230  დღეს  აღემატება,  მთა- 

გორიან ზონაში კი - შედარებით ნაკლებია. 

ერთ-ერთი  მნიშვნელოვანი  ელემენტია  აგრეთვე  ატმოსფერული  ნალექების  რაოდენობაც, 
 

რომლის განაწილებაც საკვლევ ტერიტორიაზე არათანაბარია. ზონის სამხრეთ და სამხრეთ- 

აღმოსავლეთი ნაწილი მცირენალექიანია და 350-450 მმ-ის ფარგლებში მერყეობს, მთისწინა 

ზოლში - 500-600 მმ-ის ფარგლებში, ხოლო მაღლობ ადგილებში - 700-800 მმ. 

ტრს-ის ფარგლებში მდებარე წყალსატევების წლის ტემპერატურა საშუალებას იძლევა 

მათზე დასვენების სხვადასხვა სახეების ფუნქციონირებისათვის. მაგალითად, ლისის ტბის 

წყალი  მაღალ  ტემპერატურას  ივლის-აგვისტოში  აღწევს.  ტბის  წყალი  ტბაში  ყველაზე 

თბილია ივლისში, ხოლო ყველაზე ცივი - იანვარში. საშუალო წლიური ტემპერატურა 12,10C. 

ზედაპირული და ფსკერისპირა წყლის ტემპერატურებს შორის სხვაობა დიდი არ არის, 

დაახლოებით 1,50C. 

თბილისის  წყალსაცავის  წყლის  ტემპერატურა  იცვლება  ჰაერის  ტემპერატურის  ცვლის 
 

ანალოგიურად. ტემპერატურის დაბალი მაჩვენებელი 3,1-3,60C (საშ. წლიური მაჩვენებელი) 

შეინიშნება იანვარ-თებერვალში. გაზაფხულის დადგომასთან ერთად წყლის ტემპერატურა 

მატულობს და თავის მაქსიმუმს ივლის-აგვისტოში აღწევს (18,1 - 260C - საშ. თვიური 

მნიშვნელობა). წყლის ტემპერატურა 100C-ზე მეტია 21 აპრილიდან 17 ნოემბრამდე, ხოლო 

40C-ზე დაბალი 7 იანვრიდან 12 მარტამდე. ძალიან დაბალი ტემპერატურისას წყალსაცავის 

თავთხელ ზონაში აღინიშნება ხანმოკლე დროით ყინულის ფენის წარმოქმნა, რომლის სიგანე 

180 მ-ია, ხოლო სისქე კი - 6 სმ. 
 

თბილისის ტრს-ის კლიმატიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ ზონაში ზაფხულში 

რეკრეაციული საქმიანობისათვის კომფორტული კლიმატური პირობებია და წყლის 

ობიექტების აკვატორია  და სანაპიროები შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს მოკლევადიანი 

თუ გრძელვადიანი დასვენებისათვის. 
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§30. წყალსატევების ნაპირებზე რეკრეაციის ძირითადი 

ეკოლოგიური ზემოქმედება 

 
 

მოსახლეობის რიცხობრივ ზრდასთან ერთად იზრდება ტურისტულ-რეკრეაციული 

ნაკადების სიმძლავრე, განსაკუთრებით კი ურბანიზირებულ ქვეყნებსა და რაიონებში. 

შესაბამისად იზრდება ანთროპოგენულ-რეკრეაციული დატვირთვები და ზემოქმედება 

ბუნებრივ ლანდშაფტებზე. მდინარეების, ტბებისა და წყალსაცავების სტიქიურმა და 

არარაციონალურმა გამოყენებამ შეიძლება ბუნებრივი წონასწორობის სერიოზული დარღვევა 

გამოიწვიოს. 

ზოგიერთი მკვლევარის მიერ ,,რეკრეაციის“ ცნება ცალსახად არის გაგებული - ,,ბუნებაში 

დასვენება“, მაგრამ ასეთი განმარტება არასწორია. რეკრეაცია - უპირველესად ეს არის 

ადამიანის ბუნებასთან კავშირ-ზემოქმედების პროცესი, როდესაც ადამიანი ფიზიკური და 

სულიერი ძალების აღსადგენად პირდაპირ ან არაპირდაპირ იყენებს სხვადასხვა ბუნებრივ 

რესურსებს: ჰიდროთერმულ, მინერალურ, მიწის, ხმელეთისა და წყლის ფიტო და 

ზოორესურსებს და სხვ. ამჟამად, დიდი ქალაქების აგლომერაციების ირგვლივ შექმნილია ან 

იქმნება ვრცელი რეკრეაციული ზონები, რომელიც მიწის ფონდის დიდი ფართობის 

რეზერვებს საჭიროებს. 

მოსახლეობის  დასვენებასა  და  ბუნებრივი  რესურსების  გამოყენებას  შორის  შეინიშნება 
 

პირდაპირი და უკუკავშირები. ამ პროცესში მონაწილე ორივე მხარის რთული 

ურთიერთზემოქმედების შედეგი რეკრეაციისათვის შეიძლება დადებითიც იყოს და 

უარყოფითიც, რაც საზოგადოებასა და გარემოზე ერთდროულად ვლინდება. დადებითი 

შედეგია, რომ ადამიანი აღიდგენს ძალებს და ჯამრთელობას, ხოლო შედეგი უარყოფითი 

იქნება, თუ მოხდება ბუნებრივი რესურსების უკონტროლო გამოყენება. 

სისტემაში ,,ადამიანი და გარემო“ შეიძლება გამოვყოთ ადამიანის საქმიანობის ორი 

ურთიერთდაკავშირებული სახე - გარემოს სამეურნეო გამოყენება და რეკრეაცია. ადამიანის 

მიერ  გარემოს  სამეურნეო  ათვისების  შედეგია  საზოგადოებრივი პროდუქტის  კვლავ 

წარმოება,  ხოლო  რეკრეაციული  საქმიანობის  შედეგი  კი  -  ადამიანის  სამეურნეო 

საქმიანობისას  დახარჯული  ძალების  აღდგენა  და  აკუმულირება.  რეკრეაციის  პროცესში, 

ისევე როგორც გარემოს სამეურნეო საქმიანობის მიზნით გამოყენების პროცესში ხდება, 

ბუნებრივი რესურსების ამოწურვა, რაც თავის მხრივ იწვევს ბუნებრივი კომპლექსების 

შეცვლას, გარემოს დაჭუჭყიანებას. ამას კი ტექნოგენური კომპლექსების შეცვლამდე 

მივყავართ, ე.ი. შეინიშნება დესტრუქციის პროცესები. 

გარემოს  შენარჩუნებისა  და აღდგენის   მიზნით  აუცილებელია  ბუნებაზე რეკრეაციული 



50  

ზემოქმედების კონტროლი, პროგნოზი და მართვა. კონტროლი გულისხმობს გეოკომპლექსის 

თანამედროვე მდგომარეობის აღრიცხვა-შეფასებას, პროგნოზი - ბუნებრივი კომპლექსის 

გარდაქმნის შედეგების აღრიცხვას, მართვა - ბუნებრივ კომპლექსებზე მიზანმიმართული 

ზემოქმედების გამომუშავებას. 

სანაპირო ზოლში რეკრეაციული ზემოქმედებით პირველ რიგში ცვლილებებს 
 

ექვემდებარება რელიეფი, მცენარეული საფარი, აგრეთვე წყლისა და ნიადაგის ფიზიკურ- 

ქიმიური და ბიოლოგიური მახასიათებლები. დამსვენებელთა კონცენტრაცია და 

სატრანსპორტო ნაკადი აძლიერებს ხმაურს და იწვევს ატმოსფეროს დაჭუჭყიანებას, 

ცხოველთა სამყაროს წარმომადგენელთა ცხოვრების რიტმის დარღვევას. 

წყალსატევების სანაპიროები მეტად მგრძნობიარეა, მათი რეკრეაციული ტევადობა და 

აღდგენის უნარი კი - საკმაოდ შეზღუდული. დაკვირვებებიდან ჩანს, რომ დამსვენებლები 

დასვენების ზონაში ტოვებენ ნარჩენებს და ნაგავს, ხელს უწყობენ ნაპირების ეროზიას, ტყეში 

ხანძრის გაჩენას, სანაპიროს ხედები კი შეცვლილი და დამახინჯებულია რეკრეაციული 

ნაგებობების სტიქიური მშენებლობის გამო. რეკრეაციული ზემოქმედებით ლანდშაფტის 

შედარებით  ინტენსიური  რღვევა შეინიშნება  დიდი ქალაქების ირგვლივ 100-150 კმ 

რადიუსის ფარგლებში. 

წყალსაცავის შექმნიდან რამდენიმე წლის შემდეგ დასვენების საგარეუბნო ზონაში თავს 
 

იჩენს დამსვენებელთა ზეგავლენა მცენარეულ საფარზე, რის შედეგადაც თითქმის მთლიანად 

ნადგურდება ქვეტყე და ნაზარდი, იცვლება ნიადაგის ფიზიკური თვისებები. 

რეკრეაცია წარმოადგენს ერთ-ერთ ფაქტორს, რომელიც გავლენას ახდენს ბუნებრივი და 

ხელოვნური  რელიეფის  წარმოქმნაზე.  მცენარეული  საფარის  განადგურება  იწვევს 

ეროზიული პროცესების განვითარებას. ნარგავები იცავენ შედა- რებით დაბლა მდებარე 

ფერდობებს ეროზიისაგან, ეწინააღმდეგებიან მეწყერსაშიში ტერიტორიების დატენიანებას, 

ამცირებენ ქარის სიჩქარეს, რაც ამცირებს აბრაზიას. 

წყლის ობიექტის სანაპიროებზე დასვენების ზონების ქაოტურმა არამართულმა 

განვითარებამ რამდენიმე წლის შემდეგ შეიძლება ბუნებრივი ლანდშაფტების ნგრევის 

შეუქცევადი პროცესი გამოიწვიოს. დასვენების ზონებში სანაპიროს გასწვრივ გაყვანილმა 

გზებმა შეიძლება გააუფასუროს ისინი. დიდ რეკრეაციულ სისტემებში წყალსატევების 

პლაჟებისა და სანაპიროს დაჭუჭყიანების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ნაგავის 

შეგროვებისა და ჩამდინარე წყლების ერთიანი ცენტრალიზებული სისტემის არარსებობა, 

ტერიტორიის არასაკმარისად კეთილმოწყობა, დიდი რეკრეაციული დატვირთვები და სხვა. 

ამრიგად,  წყალსატევების ნაპირებზე  რეკრეაციის  შედეგად  ძირითადი  ნეგატიური ეკო- 
 

ეკოლოგიური ზემოქმედებებია: 
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1.   ტყისა და მინდვრების მცენარეული საფარის დიგრესია, რაც იწვევს მეწყერს, წყლისა 

და ქარისმიერ ეროზიას; 

2.   საგზაო-საბილიკო ქსელის გადატვირთვა, რაც ლანდშაფტის ჰიგიენურ და 
 

სამკურნალო თვისებებს აუარესებს; 
 

3.   სანაპირო ფერდობების რეკრეაციული დაწესებულებებიტ გადატვირთვა, რაც იწვევს 

მეწყერებს, ხრამებს და აუარესებს ლანდშაფტის ესთეტიკურ თვისებებს; 

4.   პლაჟების, წყალსატევების სანაპირო ზოლის გადატვირთვა, რაც იწვევს მათ ქიმიურ 
 

და ბაქტერიალურ დაჭუჭყიანებას. 
 
 
 

 
 
 
 

§31. ტურიზმისა და არაორგანიზებული დასვენების 
 

ზემოქმედება სანაპიროზე 
 
 
 

სანაპიროზე არაორგანიზებული დასვენება - ტურიზმი, პიკნიკები, მზისა და ჰაერის 

აბაზანების მიღება და სხვა, მთელი რიგი მდინარეების, ტბებისა და წყალსაცავების 

დაჭუჭყიანების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა. გამოკვლევებით დადგენილია, რომ 

სანაპიროებისა და თავთხელი ზონების ბუნებრივ კომპლექსებში ხვდება სხვადასხვა 

დამაჭუჭყიანებელი და ბიოგენური ნივთიერებები ამ ადგილებში დამსვენებელთა დიდი 

კონცენტრაციის გამო. ისინი უშუალოდ ან წყალში ხვდებიან ან ნაპირზე რჩებიან და შემდეგ 
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კი  ჩამდინარე  ნაკადებით  ირეცხებიან  ან  ნიადაგში  ჩაირიცხებიან  და  გრუნტის  წყლებით 

ხვდებიან წყალსატევებში. 

წყლის ობიექტებში მოხვედრილი დამაჭუჭყიანებელი ევტროფირებული ნივთიერებების 
 

რაოდენობით რეკრეაცია უმრავლეს შემთხვევაში ჩამორჩება სხვა წყალმომხმარებლებს. 

რეკრეაციული დამაჭუწყიანებელი ნივთიერებები მათი მთლიანი რაოდენობის მხოლოდ 

რამდენიმე პროცენტს შეადგენს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ წყალსატევების ზოგიერთ 

სანაპიროზე რეკრეაციული დატვირთვები მაღალია, ლოკალური ევტროფიკაციული ეფექტი 

შეიძლება სწორედ რეკრეაციის ხარჯზე გაიზარდოს. 

რეკრეაციულ დატვირთვებსა და წყლის ცალკეული ჰიდროქიმიურ მაჩვენებლებს შორის 

კავშირი ყოველთვის არ არსებობს, რადგან დამაჭუჭყიანებელი და ბიოგენური ნივთიერებე- 

ბის მნიშვნელოვანი ნაწილი ნაპირზე რჩება და მათი წყალში ჩატანა დიდი ხნის  განმავლობა- 

ში მიმდინარეობს ან წვიმების შემდეგ ხდება. 

დასვენების მაღალ ზონაში არ არის გადაწყვეტილი ტერიტორიის სანიტარული დასუფ- 

თავების საკითხი; ნარჩენებს ნაპირზე მარხავენ, ყრიან ბუნებრივ ღრმულებში ან ტოვებენ 

ადგილზე. 

აღსანიშნავია, რომ რეკრეაციულ ზონებში დამაჭუჭყიანებელი ნივთიერებების ჩარეცხვის 
 

საკითხი შესწავლილი არ არის. გამოკვლევებით დადგინდა, რომ დამაჭუჭყიანებელი ნივ- 

თიერებების ჯამური რაოდენობა, რომლებიც წყლის ობიექტებში  ურბანიზირებული 

ტერიტორიების ზედაპირიდან ჩარეცხვის შედეგად ხვდება. ამავე ტერიტორიაზე ფორმირე- 

ბული სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო წყლების დაჭუჭყიანების შესაბამისი მაჩვენებლის 8-15% 

შეადგენს.  ეს  გამოკვლევები  ჩატარდა  აშშ-ში  საცდელ  პოლიგონზე,  სადაც  მოსახლეობის 

სმჭიდროვეა  22 კაცი/ჰა-ზე. გამოვლინდა, რომ წყლის ნაკადი დაჭუჭყიანებულია 

მინერალური და ორგანული წარმოშობის შეტივტივებული და გახსნილი ნივთიერებებით; 

აგრეთვე ადგილი ჰქონდა ბაქტერიალურ დაჭუჭყიანებას, რაც ნაწლავური ჩხირების ტიპის 

ბაქტერიების  არსებობით  გამოვლინდა.  რეკრეაციული  ტერიტორიებისათვის  დამახასია- 

თებელია ის, რომ საყოფაცხოვრებო ნარჩენები კანალიზაციაში კი არ ჩადის, არამედ სანა- 

პიროზე რჩება და შემდეგ უშუალოდ წყალსატევში ხვდება. 

მასიური დასვენების ზონებში წყლის ობიექტების სანაპიროს ნიადაგი შეიძლება შეიცავ- 

დეს ინფექციური დაავადებების გამომწვევ მიკრობებს, ჰელმინტების კვერცხებსა და მატ- 

ლებს. სხვადასხვა პლაჟების მიკრობიოლოგიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ შედარებით კეთილ- 

მოწყობილ პლაჟებზე მაღალი რეკრეაციული დატვირთვების დროსაც კი მათი სანიტარიულ- 

ჰიგიენური მდგომარეობა ბევრად უკეთესია, ვიდრე შედარებით ნაკლებად კეთილმოწყობილ 

პლაჟებზე. 
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§32. ბანაობის ზემოქმედება 
 
 
 

გამოკვლევებით დადგენილია, რომ ზაფხულში დასვენების დღეებში, ცალკეულ კეთილ- 

მოწყობილ პლაჟებზე დამსვენებელთა რაოდენობა მათ დაგეგმილ ტევადობას აღემატება. 

სამუშაო დღეებში დამსვენებელთა რაოდენობა 5-10-ჯერ მცირდება და რეკრეაციული 

დატვირთვები დადგენილ ნორმებს არ აჭარბებს. 

პლაჟებზე  დამსვენებელთა  კონცენტრაცია  იწვევს  აკვატორიის  გადატვირთვასაც. 
 

მაგალითად,  ფინეთის  ყურეში  ზაფხულში  დასვენების  დღეებში  რეკრეაციული  დატ- 

ვირთვა სანაპირო ხაზის 1 მ-ზე 10 კაცს აღწევს, ხოლო სამუშაო დღეებში 2 კაცამდე მცირდება. 

პლაჟები მხოლოდ განსაზღვრულ რეკრეაციულ დატვირთვას უძლებენ და მისი ზრდის 

შემთხვევაში თავს იჩენს დეგრადაციის ნიშნები. პლაჟებისა და ღია აკვატორიის გადატვირ- 

თვა   მათ   ბაქტერიალურ  და  ქიმიურ  დაჭუჭყიანებას  იწვევს.   ამასთან, ბანაობისას   წყლის 

დაჭუჭყიანება  მხოლოდ  ლოკალური  ხასიათისაა  და  ზოგ  შემთხვევაში  ძნელია  ამ  სახის 

დაჭუჭყიანების წილის განსაზღვრა დაჭუჭყიანების საერთო დონესთან მიმართებაში. 
 

წყლის ფაქტორს მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ნაწლავური ინფექციების ბაქტერიალურ 

და ვირუსული სახით გავრცელებისას. ინფექციების გავრცელებისას წამყვან როლს ასრუ- 

ლებს სანაპირო ზონაში არსებული მიკრობები. საბანაო სეზონში პლაჟების დიდი დატვირ- 

თვისას შესაძლებელია წყლის დაჭუჭყიანება მიკროფლორით, რომელიც წარმოიქმნება 

მობანავეთა სასუნთქი გზებიდან, კანიდან, წყლულებიდან. 

ხელოვნურ წყალსატევებში და აუზებში ბანაობისას, განსაკუთრებით მაშინ, თუ ისინი 

ცუდად არიან აღჭურვილნი, ჩნდება რისკფაქტორი, რომ წყალში შეიძლება მოხვდეს სხვადას- 

ხვა დაავადებების წარმომშობი გამაღიზიანებლები. შედეგად, წყალი შეიძლება გახდეს ნაწ- 

ლავური და კანის დაავადებების, თვალის ანთების, ზედა სასუნთქი გზების დაავადებების, 

ვირუსული ინფექციების წარმოქნისა და გავრცელების გარემო. 

მთელი რიგი გამოკვლევები ცხადჰყოფენ, რომ პლაჟების დატვირთვისას და სანაპირო 

წყლების დაჭუჭყიანების ხარისხს შორის პირდაპირი კორელაციაა. მაგალითდ, ჰოლანდიაში 

შიდა წყალსატევების პლაჟებზე. 

რეკრეაციულ დატვირთვაზე ასევე დამოკიდებულია სანაპირო ზოლის სანიტარიული 

მდგომარეობა და დაჭუჭყიანების დონე. ფინეთის ყურეში აღებულ წყლის სინჯებზე ჩატარ- 

და ქიმიური და სანიტარიულ-მიკრობიოლოგიური ანალიზები. სინჯები აღებული იქნა საბა- 

ნაო ზონაში ნაპირიდან 350-400 მ-ის (1 წერტილი) და 25-40 მ-ის დაშორებით (წერტილი 2), 

0,2მ-ის  სიღრმეზე  დღე-ღამეში  4-ჯერ  მაღალი  რეკრეაციული  დატვირთვების  პერიოდში. 
 

წყლის სინჯებში განსაზღვრეს საპროფიტული მიკროორგანიზმების რიცხვი, რომელიც 20-22 
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და 370C-ის პირობებში იზრდება, ლნჩ და კოლიინდექსი, როგორც ფეკალური დაჭუჭყიანების 

მაჩვენებლები. 

აკვატორიასა და საბანაო ზონაში წყლის მიკრობული მოთესვის დონის შედარებისას აღმო- 
 

ჩნდა, რომ პლაჟებზე სანაპირო ზონის წყლის დაჭუჭყიანების დონე 1-2-ჯერ მაღალია ღია 

აკვატორიის დაჭუჭყიანების დონესთან შედარებით. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ სანაპირო 

ზოლში დამაჭუჭყიანებელი ნივთიერებები ნაპირებიდან ხვდება. ამ დაჭუჭყიანების  ხასიათი 

მის ანთროპოგენულ წარმოშობას მოწმობს, რაც რეკრეაციული დატვირთვების დონითაც 

დასტურდება. 

მეტად მნიშვნელოვანია პლაჟების სანიტარული მდგომარეობის კავშირი აკვატორიის ღია 

ნაწილის დაჭუჭყიანების დონესა და ჰიდრომეტეოროლოგიურ პირობებს შორის. ერთდროუ- 

ლად უნდა შეფასდეს ჰიდრომეტეოროლოგიური პირობების გავლენა (ქარის სიჩქარე და 

რეჟიმი) სანაპირო ზოლის სანიტარიულ-მიკრობიოლოგიურ მდგომარეობაზე. როცა ქარი 

ნაპირიდან ქრის, მაშინ სანაპირო ზოლში მცირდება წყლის დაჭუჭყიანების ხარისხი და რაც 

უფრო ძლიერია ქარი, მით მკვეთრად გამოიხატება ეს პროცესი. სანაპირო ზონაში წყლის 

დაჭუჭყიანების ხარისხი პრაქტიკულად ღია აკვატორიაში წყლის დაჭუჭყიანების დონის 

ტოლია. ეს იმით აიხსნება, რომ სანაპირო ზოლში მოხვედრილი დამაჭუჭყიანებელი ნივთიე- 

რებები ქარის დინებებს გადააქვთ და წყლის ხარისხი აქ ღია აკვატორიის წყლის ხარისხით 

განისაზღვრება. 

წყლის მიკრობული დაჭუჭყიანების პარალელურად წყლის ობიექტებში ბანაობისას ხდება 
 

ბიოლოგიური ნივთიერებების და ფეკალური წარმოშობის ქლორიდების, აგრეთვე მყარი 

ნარჩენებისა და ნაგვის მოხვედრა. ფინეთის ყურის პლაჟებზე ჩატარებული ექსპერიმენ- 

ტალური   გამოკვლევებით   დადგინდა,   რომ   საბანაო   სანაპირო   ზონაში   რეკრეაციული 

მიზეზით წარმოქმნილმა ბიოგენურმა ნივთიერებებმა წყალში მათი საერთო კონცენტრაციის 

20-25%-ს შეიძლება მიაღწიოს მათი შემცველობა რეკრეაციული დატვირთვებსა და ჰიდრო- 
 

მეტეოროლოგიურ პირობებზეა დამოკიდებული. 
 

ბანაობის ზემოქმედების შეფასება ხდება საბანაო ზონასა და ღია აკვატორიაში ცალკეული 

ნივთიერებების კონცენტრაციის სხვადასხვა დაფიქსირებულ მნიშვნელობებთან მიმარ- 

თებაში დღის განმავლობაში.  აგრეთვე  გამოთვლილი  რეკრეაციულ  შემადგენლებთან  (Cpi) 

შედარების გზით. 
 

Cpi=Nai/V 
 

სადაც,  N  -  არის  მობანავეთა  რიცხვი  დღის  განმავლობაში;  ai    –  i  ინგრენდიენტის 

მოხვედრის ნორმა ერთი მობანავისგან; V - საბანაო ზონაში წყლის მასის მოცულობა. 
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მცირე წყალსატევებზე ბანაობის ზემოქმედება წყლის ხარისხზე კიდევ უფრო ძლიერია. 

ავსტრიის მცირე ტბებზე ჩატარებული გამოკვლევებით დადგინდა, რომ მობანავეები წამყვან 

როლს ასრულებენ მათი დაჭუჭყიანების პროცესში. მაგალითად, ერთ-ერთ პლაჟზე, მას 

შემდეგ რაც აქ 8000 კაცმა გაატარა დღე, წყალში ფოსფორის შემცველობამ 30%-ით მოიმატა. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§33. წყალსატევებში დამაჭუჭყიანებელი ნივთიერებების ჩადინების 

შეფასება დასვენების სახეების მიხედვით 

 
 

წყლის ობიექტებში დამაჭუჭყიანებელი ნივთიერებების მოხვედრის საერთო ბალანსში 

რეკრეაციის როლი დამოკიდებულია წყალსამეურნეო კომპლექსის სხვა მონაწილეების 

ზემოქმედების მოცულობასთან, სანაპიროსა და აკვატორიის რეკრეაციული გამოყენების 

ინტენსიურობასა და სახეობასთან, წყლის ობიექტის მახასიათებლებზე, ჰიდროლოგიურ, 

კლიმატურ, სანიტარულ-ჰიგიენურ პირობებზე. დამაჭუჭყიანებელი ნივთიერებების 

მოცულობის მიხედვით რეკრეაცია როგორც წესი, ჩამორჩება მრეწველობას, სოფლის 

მეურნეობას, წყლის ტრანსპორტს, თუმცა ცალკეულ შემთხვევებში რეკრეაცია შეიძლება 

მდინარეებისა და წყალსატევების დაჭუჭყიანების ერთ-ერთი ძირითადი წყარო გახდეს. 

მეტი სიზუსტით შეიძლება შეფასდეს ხანგრძლივი დასვენების ზემოქმედება წყლის 

ხარისხზე იმ წყლის ობიექტებში, რომლებშიც ჩაედინება დასასვენებელი ობიექტებიდან და 

საკურორტო დასახლებებიდან ჩამდინარე ნაკადები. მას მკვეთრად გამოხატული სეზონური 

ხასიათი აქვს და განსაკუთრებით იზრდება ზაფხულში. დასასვენებელი ობიექტებიდან ჩამ- 

დინარე ნაკადების მოცულობა შეიძლება განისაზღვროს მონიტორინგის ორგანიზაციების 

მონაცემების საფუძველზე. 

ბიოგენური  და  დამაჭუჭყიანებელი  ნივთიერებების  მოხვედრა  ჩამდინარე  წყლებიდან 
 

შემდეგი ფორმულით გამოითვლება: 
 

Vi = VcCi 

 

სადაც Vi   - არის ბიოგენური და დამაჭუჭყიანებელი ნივთიერებების საშუალო თვიური 

სიდიდე:მგ/ლ; 

Vc - ჩამდინარე ნაკადების საშუალო თვიური მოცულობა; 
 

Ci - ბიოგენური და დამაჭუჭყიანებელი ნივთიერებების საშუალო კონცენტრაცია 

ჩამდინარე წყლების ერთეულ მოცულობაში. 
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დასვენების  ცალკეული  სახეებიდან  (ბანაობა,  თევზჭერა  და  ა.შ.)  წყლის  ობიექტებში 

დამაჭუჭყიანებელი   ნივთიერებების  მოხვედრის  გაანგარიშება  შეიძლება  მოხდეს  შემდეგი 

ფორმულის მიხედვით: 
 

Vi = aiN = (tB ∑ Fj ajB + tნ Fj ajნ), სადაც 
 

Vi –არის რეკრეაციულ პერიოდში i დამაჭუჭყიანებელი ნივთიერებების რაოდენობა; 
 

ai - დასვენების განსახილველი სახეობიდან (ერთი დამსვენებლიდან, ერთი მოტორიანი 

ნავიდან) 1 დღე-ღამეში i ნივთიერების მოხვედრის ხვედრითი მაჩვენებელი; 

Fj - რეკრეაციული ზონის ფართობი სანაპიროსა და აკვატორიაში; 
 

ajB, ajნ - რეკრეაციული დატვირთვები უქმე და სამუშაო დღეებში რეკრეაციულ ზონაში; 
 

tB, tნ - უქმე და სამუშაო დღეების რაოდენობა რეკრეაციულ პერიოდში; 

N - რეკრეაციული ნაკადის სიმძლავრე სეზონზე, კაცი/დღე; 

n - განსახილველი რეკრეაციული ზონების რიცხვი. 
 

ამ ფორმულის გამოყენებით ჩვენს მიერ გამოთვლილი იქნა თბილისის ტრს-ის წყლის 

ობიექტებში, კერძოდ კი სიონისა და სამგორის (თბილისის) წყალსაცავებში რეკრეაციის 

შედეგად მოხვედრილი დამაჭუჭყიანებელი ნივთიერებების რაოდენობა. აღსანიშნავია, რომ 

გამოთვლებში N პირობითად 100 კაცი/დღე, რადგანაც ფორმულის მიხედვით N-ის 

მნიშვნელობა მიახლოებით 100-ის ტოლია. გამოთვლის შედეგად დადგინდა, რომ სიონის 

წყალსაცავში რეკრეაციის შედეგად NH4  (აზოტის ამონიუმი) არის 0,025 მგ/ლ-ში, რაც წყალ- 

საცავში არსებული NH4 -ის მთელი რაოდენობის 8,8%-ს შეადგენს. საერთო ფოსფორი 

შესაბამისად არის 0,019 მგ/ლ და 0,2%. 

სამგორის (თბილისის) წყალსაცავში რეკრეაციის შედეგად აზოტის ამონიუმი - NH4  0,0026 
 

მგ/ლ-ია,   რაც   წყალსაცავში   არსებული   კონცენტრაციის   0,22%-ია.   საერთო   ფოსფორის 

შემცველობა 0,002 მგ/ლ-ში და 9,1%-ია, ხოლო ქლორიდებისა კი - 0,0029 მგ/ლ და 0,01%. 

ყოველივე  ზემოთქმულიდან  შეიძლება  დავასკვნათ,  რომ  თბილისის  ტრს-ის 

წყალსაცავების წყლის ხარისხზე რეკრეაციული ზემოქმედება უმნიშვნელოა, რაც მათ 

რეკრეაციულ  ატრაქციულობას  ამაღლებს  და  საშუალებას  იძლევა  ისინი  მთელი 

დატვირთვით იქნეს რეკრეაციული მიზნებისათვის გამოყენებული. 

წყალსატევებში ბანაობის შედეგად დამაჭუჭყიანებელი ნივთიერებების  მოხვედრის  შეფა- 

სებისას შეინიშნება ადამიანის ფიზიოლოგიური პროდუქტების და კოსმეტიკური საშუალე- 

ბების წყალში დიდი გაბნევა, ამასთან მათი განსაზღვრა ძალზე ძნელია. ჩატარებული გამოკ- 

ვლევების მონაცემებით, ადამიანის მიერ დღე-ღამეში გამოყოფილი ფიზიოლოგიური 

პროდუქტები შეიცავს 1 გრ ფოსფორს და 8-15 გრ აზოტს.   ტბა ვერტერზე (ავსტრია) გამოკ- 

ვლევებმა  აჩვენა, რომ დამსვენებლები  პლაჟზე  საშუალოდ  6 სთ-ს ატარებენ  და მხოლოდ 
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მათი ნახევარი სარგებლოს ტუალეტით. ამრიგად, მობანავეთა წყალობით წყალში ყოველ- 

დღიურად ერთი ადამიანისგან მთელი ფოსფორის 0,1 გრ  და მთელი  აზოტის 3,1 გრ ხვდება. 

ბანაობის შედეგად წყალში მოხვედრილი დამაჭუჭყიანებელი და ბიოგენური ნივთიერე- 

ბების რაოდენობის განსაზღვრისას აუცილებელია პლაჟებზე დამსვენებელთა ცვლილებების 

გათვალისწინება  დღე-ღამის  მანძილზე  და  ის  ფაქტორიც,  რომ  ბანაობას  პერიოდული 

ხასიათი აქვს. ეს დამოკიდებულია კლიმატურ, ჰიდროლოგიურ,  სანიტარიულ-ჰიგიენურ  და 

სხვა  პირობებზე.  ამის  გამო,  აკვატორიაზე  დროის  კონკრეტულ  მომენტში  რეკრეაციული 

დატვირთვა რამდენჯერმე უფრო ნაკლებია, საბანაო ზონაში მთლიან რეკრეაციულ დატვირ- 

თვაზე დღე-ღამის განმავლობაში. 
 

მეტად რთულია ბანაობის პროცესში წყლის სანიტარიულ-ბაქტერიოლოგიური მაჩვენებ- 

ლების   განსაზღვრა.   თითოეული   მობანავისაგან   10   წუთის   განმავლობაში   წყალში   10 

ათასიდან 2 მილიონამდე ნაწლავური ჩხირები და 3 მილიარდზე მეტი საპროფიტული ბაქ- 

ტერიები ხვდება. ჰოლანდიის ერთ-ერთ შიდა წყალსატევზე ბანაობის შედეგად ბაქტერია- 

ლური დაჭუჭყიანების განსაზღვრა შემდეგ მოსაზრებას ეფუძვნება. მიღებული იქნა, რომ 

ერთი მობანავისგან წყალში დაახლოებით 1,8 მლრდ ბაქტერია ხვდება, ხოლო ბაქტერიების 

საერთო რიცხვი 1 მლ-ში პირველი საანგარიშო დღის ბოლოს ტოლია: 

n1 = 1,8 × 103N/V, სადაც 
 

N - არის მობანავეთა რიცხვი პირველ დღეს; 

V - არის წყალსატევის მოცულობა, მ3. 

როცა ცნობილია პლაჟების დატვირთვა, შეიძლება განისაზღვროს წყალში ბაქტერიების 

რაოდენობა საბანაო სეზონის განმავლობაში. ამასთან, ბაქტერიების რიცხვი ყოველთვის არაა 

მისაღები კრიტერიუმი წყლის უსაფრთხოების ხარისხის შესაფასებლად. საუკეთესო მაჩ- 

ვენებელია ნაწლავური ჩხირების რაოდენობა. 

ასეთი მეთოდური  მიდგომის საფუძველზე შეიძლება  შეფასდეს  წყლის  მდგომარეობაზე 

დასვენების სხვადასხვა სახეების ზემოქმედების როლიც. ზოგადად, წყალში რეკრეაციიდან 

ბიოგენური ნივთიერებების მოხვედრის ძირითადი წყაროებია საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო 

ჩამდინარე წყლები, სანაპიროზე არაორგანიზებული დასვენება და ბანაობა, წყლის 

ტრანსპორტი. ორგანული ნივთიერებების მოხვედრისას მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 

სამოყვარულო თევზჭერა, ნავთობპროდუქტების მოხვედრისას კი - წყლის ტრანსპორტის 

ექსპლუატაცია. გამოკვლევებმა ცხადჰყო, რომ დასვენების ცალკეული სახეებისა და 

მთლიანად რეკრეაციის როლი წყლის დაჭუჭყიანების პროცესში შეიძლება მნიშვნელოვნად 

გაიზარდოს. 
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თბილისის წყალსაცავი 
 
 
 
 

თბილისის წყალსაცავი შეიქმნა სამი ტბის, ავლაბრის, კუკიის და იალგუნიის ადგილზე 
 

1957 წელს. თავდაპირველად  ის შეიქმნა ქალაქის ფარგლებს გარეთ, ხოლო ურბანიზაციის 

შედეგად მოხდა მიმდებარე ტერიტორიების ათვისება და გაჩნდა საცხოვრებელი ადგილები. 

მეტად მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ ის  სიახლეები, რისი გაკეთებაც იგეგმება თბილისის 

ზღვაზე. 

უახლოეს პერიოდში იგეგმება თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე 
 

,,საქართველოს რკინიგზის“ გაყვანა, აგრეთვე უნდა გადავიდეს თბილისის ,,ზოოპაარკი“. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

2013-2014   წლებში   იგეგმება   აგრეთვე   გრანდიოზული   გასართობი   ცენტრის   აშენება 
 

თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე. 
 

თბილისის მერიის ცნობით, თბილისში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გრან- 

დიოზული გასართობი ცენტრი თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე 2013 წლის ზაფხულში 

აშენდება, სადაც ყოველდღიურად ათასობით ადამიანი თავისუფალი დროის გატარებას 

კომფორტულ გარემოში შეძლებს. 

თბილისის მერიაში  აცხადებენ,  რომ  აღნიშნული  პროექტის  განხორციელების  შემდეგ, 

თბილისის ზღვა მეტ დამსვენებელს მოიზიდავს. ის მიმზიდველი გახდება, როგორც 

ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ისე ტურისტებისთვის, რაც მთლიანად ტერიტორიის 

განვითარებას შეუწყობს ხელს. 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, გასხვისდა თბილისის ზღვის მიმდებარედ არსებული 
 

91 173 კვმ. მიწის ნაკვეთი. 

http://news.ge/ge/page/tbilisis-meria
http://news.ge/ge/page/tbilisis-meria
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შპს "ჯინო პარკი" ამ ტერიტორიაზე 20 000 000 ევროს ოდენობის ინვესტიციას განახორ- 

ციელებს. ტერიტორიაზე 2013 წლისათვის    მოეწყობა დასასვენებელ - გამაჯანსაღებელი 

გასართობი ცენტრი – აკვაპარკი (ზამთრის და ზაფხულის არეალებით). აკვაპარკში 

ამოქმედდება: შიდა და გარე ტოპოგანები, საბავშვო და მოზრდილთა აუზები, სარელაქსაციო 

ჩანჩქერი და ტალღოვანი აუზი, 25 მეტრიანი ოლიმპიური სტანდარტის საცურაო აუზი; 

ბავშვთა წყლის პარკი; ფრენბურთისა და მინი-ფეხბურთის ქვიშის მოედნები; სხვადასხვა 

სწრაფი კვების ობიექტები, მარილებისა და მენთოლის სპა ცენტრი, რომაული და ფინური 

საუნები, ჯაკუზები, კეთილმოწყობილი საზაფხულო პლიაჟები. 

დასასვენებელი   ცენტრი   უზრუნველყოფილი   იქნება   შიდა   კამერებითა   და   დაცვის 
 

სისტემებით, ინდივიდუალური სეიფებითა და სხვა თანამედროვე ტექნოლოგიებით. 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პარკი, წლის განმავლობაში, 800 000 ადამიანს 

მოემსახურება. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
მოგეხსენებათ, რომ ანალოგიური მშენებლობები აუცილებლად იმოქმედებს თბილისსის 

წყალსაცავის ეკოლოგიაზე, ამიტომ აუცილებელია მოხდეს იმ ყველაფრის შესწავლა და 

გათვალისწინება, რითაც შეიძლება გაჭუჭყიანდეს და გაუარესდეს წყალსაცავის წყლის 

პირობები. მისი დაბინძურება გამოიწვევს მის გამოუყენებლობას, როგორც სასმელი წყლის 

მარაგი და მნიშვნელოვნად შეიძლება შემცირდეს რეკრეანტთა რიცხვიც. 
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დ ა ს კ ვ ნ ე ბ ი 
 
 
 

1) როგორც სამაგისტრო ნაშრომში იყო აღნიშნული, წყალსაცავების როლი წყლის 

რესურსების მართვაში მნიშვნელოვანია. მისი გამოყენება ხდება მრავალი 

მიმართულებით: რეკრეაციული, ირიგაციული, თევზის მეურნეობაში, ენერგეტიკაში, 

წყალმომარაგებასა და წყალდიდობებთან საბრძოლველად. ასე რომ წყალსაცავი არის 

ადამიანის  კეთილდღეობის  და  ეკონომიური  განვითარების  ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ფაქტორი. 

2)  სამგორის წყალსაცავი გამოირჩევა დონეთა რთული რეჟიმით. წყალსაცავის შევსება 

იწყება სარწყავი სეზონის დასასრულს და გრძელდება მაისამდე. სეზონურმა 

რყევადობის დონემ მიაღწია საშუალოდ 7,8 მ-მდე, უდიდესი მნიშვნელობა იყო 10,4 მ 

და უმცირესი კი 3,3 მ. წყალსაცავის დონის რყევა სეზონური დარეგულირებისას 

შეადგენს 3,2 მ, ხოლო მრავალწლიანი რეგულირების პირობებში კი 9,8 მ. 

3)  სამგორის წყალსაცავში წყლის ზედაპირული ფენების ტემპერატურის მატება ხდება 

მაისში,  ივლისში  კი  აღწევს  მაქსიმალურ  წლიურ  მნიშვნელობას.  აგვისტო- 

სექტემბერში წყალსაცავი უმნიშვნელოდ ცივდება, წლის ბოლოს წყლის ტემპერატურა 

ინტენსიურად ეცემა და იანვრის დასაწყისში 40C-ზე დაბალია, რის შედეგადაც ნელ- 

ნელა უახლოვდება წლის მინიმუმს, რომელსაც იგი აღწევს თებერვალში. 

4)   მოცემულია   სამგორის   წყალსაცავის   წყლის   ქიმიური   შემადგენლობა   და   მათი 
 

განმსაზღვრელი   ფაქტორებიდან   გამოვლენილია   ყველა   ის   ფაქტორი,   რომელიც 

განსაზღვრავს წყალსაცავში წყლის ხარისხს. 

5)  განისაზღვრება სამგორის წყალსაცავის მიმდებარე აგროეკოსისტემების ნიადაგური, 

ქიმიური და მექანიკური შემადგენლობა, აგრეთვე ის თუ როგორ გაიზარდა ბოლო 
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