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შესავალი 

 

ანთროპოგენული ტრანსფორმააცია ცივილიზაციის განუყოფელი ნაწილია. 

ღევანდელ დღეს, როდესაც ცივილიზაცია არნახული სისწრაფით ვითარდება 

აუცილებელია  ანთროპოგენული ტრანსფორმაციის შესწავლა და მოსალოდნელი 

შედეგების ანალიზი. 

აჭარის რეგიონში ბუნებრივ-ანთროპოგენური პროცესების არნახულმა წარმოქმნა-

გააქტიურებამ და მათგან გამოწვეულმა სოციალურ-ეკონომიურმა პრობლემებმა მიაღწიეს 

ეკოლოგიური კრიზისის ზღვარს. 

აჭარა არის საქართველოს ერთ–ერთი ულამაზესი და უმნიშვნელოვანესი მხარე, 

როგორც სტრატეგიულად ასევე ტურისტულ–რეკრეაციული თვალსაზრისით, რასაც 

მოწმობს მრავალი განმაპირობებელი ფაქტორი: შავი ზღვის სანაპირო და პორტები, 

ასევე ულამაზესი ბუნებრივი ლანდშაფტები, ისტორიული ძეგლები და სხვ. ამ 

რეგიონში არასწორი  ანთროპოგენული საქმიანობა დამღუპველია ადგილობრივი 

ეკოლოგიისთვის, რაც უარყოფითად აისახება ადგილობრივ მოსახლეობასა და 

ქვეყნის ეკონომიკაზე. 

ამჟამად მსოფლიოში მიმდინარეობს საქმიანობა ანთროპოგენული 

ტრანსფორმაცით მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ან შემცირების ხერხების 

შემუშავებაზე. როგორც მთელს მსოფლიოში ასევე აჭარაშიც სასწრაფოდ უნდა 

ჩატარდეს სამუშაოები რომლებიც შეამცირებენ ანთროპოგენული ტრანსფორმაციის 

უარყოფით ფორმებს. ერთ–ერთი უმნიშვნელოვანესი ღონისძიება იქნება შემეცნებითი 

სახის. საკითხის არსის მიტანა თითოეულ ადამიანამდე, რათა მათ მიერ 

განხორციელებულმა ამა თუ იმ სახის საქმიანობა საშიში არ იყოს მათივე 

ჯანმრთელობისთვის. არასწორმა სამეურნეო საქმიანობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს 

სხვადასხვა სახის საშიში გეოლოგიური პროცესების გააქტიურება, რაც თავის მხრივ, 

შესაძლებელია გახდეს მიზეზი სხვადასხვა ბუნებრივი პროცესების: მეწყერები,  

ეროზია,   ღვარცოფები,  თოვლის  ზვავები,  ზღვის  ნაპირების გარეცხვა და სხვა მრავალი.  

ამ  ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა გამოიხატება შემდგომში: იგი ხელს 

შეუწყობს სამომავლოდ აჭარაში მიმდინარე ანთროპოგენული საქმიანობის 

წარმართვისას, უარყოფით მაჩვენებლის  ხარისხის შემცირებას. რაც აუცილებლად 

აისახება ადგილობრივ მოსახლეობასა და ქვეყნის ინტერესებზე დადებითად. 
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I. ზოგადი საკითხები 

 

1.   რელიეფის ზოგადი დახასიათება 

 

აჭარის წინამთების რელიეფი ძირითადად მდინარეული ეროზიის შედეგადაა 

ფორმირებული. რელიეფის დამახასიეთებელი ნიშანია აგრეთვე მძლავრი წითელმიწა 

გამოფიტვის ქერქის არსებობა. მისი ფორმირება დაკავშირებულია ვულკანური სუბსტრატის 

გარდაქმნასთან. წინამთების ზოლი შეიძლება დაიყოს შიდა (დაბალმთიანი) და გარე-

ზღვისპირეთის გასწვრივ (გორაკ-ბორცვიანი) ზოლებად. პირველი მათგანის რელიეფი 

ხასიათდება ინტენსიური დანაწევრებით, 500-800მ-ის სიმაღლის მწვერვალებითა და ვიწრო 

ხეობებით. მეორე ზოლის რელიეფში ხშირია ტერასული საფეხურებისა და მცირე 

ფრაგმენტებად დანაწევრებული, ნაზი მოყვანილობის ბორცვების მორიგეობა.  

აჭარის წინამთების შიდა და გარე, დაბალმთიანი და გორაკ-ბორცვიანი რელიეფი 

ცალკეული ფრაგმენტების სახითაა გავრცელებული. თუკი ციხისძირის მიდამოებში 

დაბალმთიანი რელიეფი უშუალოდ შავიზღვისპირეთს ემიჯნება, მდ. ჭოროხის ხეობაში იგი 

ზღვიდან 12-15 კმ-ითაა დაშორებული. მათ შორის კი კახაბრის ვრცელი ვაკეა 

წარმოდგენილი. ზღვისპირა ზოლში ყველგანაა ფორმირებული მდინარეული და ზღვიური 

ტერასები. აჭარის ერთ-ერთ მთავარ ოროგრაფიულ ერთეულს აჭარა-იმერეთის (მესხეთის) 

ქედი წარმოადგენს. იგი სუბპარალელური მიმართულების ნაოჭა მთიანი სისტემაა, რომელიც 

აჭარის ფარგლებში 55კმ-ის მანძილზეა გადაჭიმული. ქედი მნიშვნელოვან წყალგამყოფ 

მიჯნას წარმოადგენს. მის მიერ ერთმანეთისაგან გამოყოფილია მდ.მდ. ჭოროხისა და 

აჭარისწყლის აუზები, მდ.მდ. ბარცხანას, ყოროლისწყალის, ჩაქვისწყლის, კინტრიშის, 

ნატანების, სუფსის აუზებისაგან. მესხეთის ქედის დასავლეთი ნაწილის განშტოებებიდან 

აღსანიშნავია ჩაქვისა და ქობულეთის პატარა ქედები. მისი სამხრული განშტოებები 

შედარებით მოკლე და რელიეფში ბუნდოვნად გამოსახულ ოროგრაფიულ ელემენტებს 

წარმოადგენენ.  

მესხეთის ქედის თხემური ნაწილი (მ.ხინო) ძველი გამყინვარების ნიშნების (კარები, 

ცირკები, მორენები) მატარებელია. თხემის ჩრდილო ფერდობი უფრო განიერი, ძლიერ 

დანაწევრებული და თანაბრად დახრილია. ქედის დასავლური პერიფერია დრენირებულია 

მდ.მდ.  კინტრიშის, ჩაქვისწყალის, ყოროლისწყალის მიერ. მათ მიერ გამომუშავებული 

ხეობების მთაგორიანი ნაწილი ღრმად  შეჭრილი ტალვეგითა და ციცაბო ფერდობებით 
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ხასიათდება.მესხეთის ქედის დასავლური პერიფერიის ეროზიული დანაწევრების 

მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია, რაც უხვ ატმოსფერულ ნალექებთანაა დანაწევრებული.  

 

 

                                  კინტრიშის დაცული ტერიტორი            

 

რეგიონში დამახასიათებელი ნიშანია მეწყრული მოვლენების განსაკუთრებული 

გავრცელება, რომლებიც კატასტროფულ მასშტაბებს აღწევენ ღორჯომის ქვაბულში. იგი 

დრენირებულია მდ. აჭარისწყლის მარჯვენა შენაკადის _ მდ. ღორჯომისწყლის მიერ, 

რომლის შესართავი მდებარეობს დაბა ხულოდან 3კმ-ის დაშორებით. მეწყრების 

გამოვლინება აქ დაკავშირებულია ზედაეოცენური ტუფების, ქვიშაქვებისა და თიხების 

მორიგეობასთან. ამ რეგიონში, ანთროპოგენური ნეგატიური (ტყის გაჩეხვა) მოქმედებების 

შედეგად, გასულოი საუკუნის 80-იანი წლების დასასრულს მეწყრული მოვლენების 

აქტივიზაცია დაფიქსირდა. მოგვიანებით, იგი კიდევ რამდენჯერმე განმეორდა, რასაც დიდი 

მატერიალური ზარალი და ადამიანთა მსხვერპლი მოჰყვა.  

მდ. აჭარისჭყლის ხეობა ერთმანეთისაგან გამოყოფს მესხეთისა და შავშეთის ქედებს. 

მისი სიგრძე 70კმ-ია და შეიმჩნევა ფართო ხეობებისა და ვიწრო კანიონების მორიგეობა. ამ 

უკანასკნელს 80-100 მ-ის სიმაღლის ციცაბო ფერდობები შეესაბამება. შუახევიდან უფრო 

მაღლა მდ. აჭარისწყლის ხეობის კალპოტის სიგანე 2-3-ჯერ მცირდება და 30-50მ-ის 

ფარგლებში მერყეობს.  

აჭარის უკიდურესი სამხრეთი ნაწილი შავშეთის ქედს უკავია. იგი გამოეყოფა 

არსიანის მერიდიანულად ორიეტირებულ ქედს და მომართულია დასავლეთით მდ.მდ. 

აჭარისწყლისა და ჭოროხის შეერთების წერტილისაკენ. შავშეთის ქედის სიგრძე 70-კმ-ის 

ტოლია და წარმოადგენს მდ. ჭოროხის მარჯვენა შემდინარეებისა და მდ. აჭარისწყლის 

აუზის წყალგამყოფს. ქედის უმაღლესი მწვერვალიამ. ხევა(2812 მ). მისი თხემური ნაწილი 

საკმაოდ განიერი (1,5 კმ) და ბრტყელია.აქვე, შეინიშნება მოსწორებული ზწდაპირების მიერ 

ფორმირებული საფეხურების სისტემა, რომელთა ჰიფსომეტრიული დონეები მდებარეობს 
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1500-1600 მ, 1900-2000 მ და 2200-2600მ სიმაღლეზე. ქედის თხემურ ნაწილსა და მის ჩრდილო 

ფერდობზე შენარჩუნებულია ძველი გამყინვარების (ტროგები, მორენები, ,,ვერძის 

შუბლები”) ნიშნები.  

აჭარის უკიდურესი აღმოსავლეთი პერიფერია არსიანის ქედის ჩრდილო 

დაბოლოებას (სიგრძე 17 კმ) უკავია. ამ ქედის დიდი ნაწილი თურქეთის ტერიტორიაზე 

ვრცელდება. საქართველოში იგი წარმოადგენს მერიდიანულად გავრცელებულ 

ოროგრაფიულ ერთეულს _მდ.მდ. აჭარისწყლისა და ქვაბლიანის აუზების წყალგამყოფს. 

აჭარიდან მეზობელ _ მდ. მტკვრის აუზთან დაკავშირება გოდერძის უღელტეხილით (2025 მ) 

ხდება. აქვე გადის საავტომობილო მაგისტრალი.  

აჭარის ზღვისპირეთში (სანაპირო ხაზის სიგრძე 50-კმ-ია) მსხვილი დელტური 

წარმონაქმნია (კახაბრის დაბლობი) ფორმირებული. სანაპირო ხაზის გასწვრივ კი ბურუნ-

ტაბიეს ასიმტრიული კონცხი, ხოლო მის გვერდით ბათუმის უბეა წარმოდგენილი. 

ზღვისპირეთში აბრაზია სელექციური ხასითისაა, რასაც ადასტურებს ზღვაში გამოშვერილი 

მწვანე კონცხისა და ციხისძირის კონცხები. 
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2. მორფოგრაფიულ-მორფომეტრიული თავისებურება 

 

მცირე კავკასიონს მთლიანობაში უკავია კავკასიონის ყელის სამხრეთ ნაწილი შავი 

ზღვის სანაპიროდან მდ. არაქსის შუა დინების ხეობამდე.  

დიდი კავკასიონისაგან განსხვავებით  მცირე კავკასიონი მოკლებულია ოროგრაფიულ 

მთლიანობას და ის იყოფა მისი მდინარის გადამკვეთი ხეობებით რამოდენიმე ნაწილად. 

აჭარა-შავშეთის ნაწილი, რომელსაც უკავია დასავლეთი მდგომარეობა, დანარჩენი 

თრიალეთ-ლოქის ნაწილისაგან გამოიყოფა მტკვრის ზედა დინების ხეობით, ხოლო ბოლო 

ნაწილი თავის მხრივ მდინარეების-ალგეთის, ხრამისა და მაშავერის ხეობებით იყოფა 

თრიალეთის, შუა ხრამისა და ლოკის ნაწილებად. ეს დაყოფა არ ემთხვევა სისტემის 

გეოლოგიურ დაყოფას, რომლის თანახმადაც, მცირე კავკასიონის საქართველოს ნაწილში 

გამოიყოფა აჭარა-თრიალეთისა და ხრამ-ლოქის მთის სისტემები.  

აჭარა-თრიალეთის სისტემა წარმოადგენს ვრცლად გადაჭიმულ მთიან ჯაჭვს, რომელსაც 

კვეთს მტკვრის ბორჯომის ხეობა დასავლეთ და აღმოსავლეთ ნაწილებად. დასავლეთ 

ნაწილში შედის აჭარა-იმერეთის (მესხეთის), შავშეთისა და არსიანის (ჩრდილოეთ ნაწილი) 

ქედები, მთიანი აჭარის ქვაბული, ხოლო აღმოსავლეთ ნაწილში-თრიალეთის ქედი. მესხეთის 

ქედი წარმოადგენს მცირე კავკასიონის საქართველოს ნაწილის ყველაზე დიდ ოროგრაფიულ 

ერთეულს. 

მესხეთის ქედის სიგრძე ერგეს მთიდან ქალაქ ბათუმთან და ბორჯომის ხეობაში მთა 

ლომისთამდე პირდაპირ 121,2 კილომეტრია, ფაქტობრივად კი 142,0 კილომეტრი,  ხვეულობა 

1,1-ია. მესხეთის ქედის თხემის საშუალო აბსოლუტური სიმაღლე, რომელიც გამოყოფს 

მდინარე  ჩაქვისწყლის, კინტრიშის, ნატანების, სუფსის, სულორის, ხანისწყალის აუზებს მდ. 

აჭარისწყლის, კობლიანის, ფოცხოვისა და მტკვრის აუზებისგან უდრის 2367,2 მ. უმაღლეს 

წერტილს წარმოადგენს მთა მეფის წყარო (2850მ). 2500მ-ზე ზემოთაა ასევე მთები ხინო, 

თაგინაური, საკორნია, ნაორდვალი, თბისერი, ზოტისმთა, ჯებირი, ხალხამა, სანისლა, 

დიდმაღალი, ნაგება, სამეცხვარიო, შავი მთა. აჭარა-იმერეთის ქედის განტოტებებიდან 

ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩრდილოეთით მდინარეები – ნებოძირის (გამოდის ქინოს მთიდან, 

მდ. აჩისწყლისა და ბჟუჟას წყალგამყოფი), ჭვინისთავის (გამოდის თაგინაურის მთიდან, მდ. 

ნატანებისა და ბჟუჟას წყალგამყოფი), ნაღორჟომალის (საქორნიის მთიდან, ნატანებისა და 

ბახვისწყალის წყალგამყოფი), სანისლობოს (თბისერის მთიდან, ბახვისწყლისა და 

გუბაზეულის წყალგამყოფი),ზოტისწვერის ან ცეცხლისკლდეს (სანისლას მთიდან, 

გუბაზეულისა და სუფსის წყალგამყოფები), ლობოროტის (მეფისწყაროს მთიდან გამოყოფს 

მდ. სუფსისა და სულორის აუზებს ხანისწყალის აუზისდან), დორგნოულის (დიდმაღალის 
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მთიდან, წაბლარისწყალისა და ხანისწყალის წყალგამყოფი), ქვაზვინევის (მეღვრიკის 

მთიდან, ხანისწყალისა და ბჟოლისხევის წყალგამყოფი) ქედები და სამხრეთ განტოტებები – 

არსიანის (ჭიდილის უღელტეხილიდან, აჭარისწლისა და ქობლიანის წყალგამყოფი), 

პერსატის (მეფისწყაროსა და მამლისმთის მთებს შორის პუნქტიდან, გაგვისა და ოცხეს 

წყალგამყოფი) და ციხისძირის ქედები (გამოდის კავკასიონის უღელტეხილის 

აღმოსავლეთით, თავისი ჩრდილოეთ ნაწილით ყოფს ოცხესა და წინუბნისწყლის აუზებს).  

შავშეთის ქედი გადაშლილია განედი მიმართულებით მდ. ჭოროხისა და აჭარისწყლის 

შეერთებიდან კანლიდაგის მთამდე არსიანის ქედზე 60,4კმ მანძილზე პირდაპირ (ფაქტიური 

სიგრძე 67, 2 კმ, ხვეულება 1,1). მისი თხემის საშუალო სიმაღლე (მდ. აჭრისწყლისა და 

მაჭახელისწყლისა და იმერხევის მდინარეების წყალგამყოფის) უდრის 2478,1მ. უმაღლესი 

წერტილია ხევის მთა (2810მ). შავშეთის ქედის ჩრდილოეთ განშტოებებიდან (საქართველოს 

ტერიტორიაზე) ყველაზე მნიშვნელოვანია წინაველის (მდ. აქავრეთისა და ტბეთისწყლის 

წყალგამყოფი), ნამცვარევის (ტბეთისწყალისა და ჩირუხისწყალის მდინარეებს შორის) 

ქედები. ქედის ჩრდილოეთ ფერდობში შეჭრილია მდ. აქავრეთის, ტბეთისწყლისა და 

ჭირუხისწყალის ხეობები.   
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არსიანის ქედი ყოფილი სსრკ შემადგენლობაში შედიოდა თავისი ჩრდილოეთ 

ნაწილით ყანლიდაგის მთიდან აჭარა-იმერეთის ქედთან შეპირისპირებამდე ჭიდილას 
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უღელტეხილთან. ეს მონაკვეთი თავიდან (დასახელებული 

უღელტეხილიდანსაკულაფერდის მთის რაიონამდე) მიმართულია სამხრეთით, შემდეგ 

ჭიანჭახის მთამდე) თითქმის განედით და ბოლოს კვლავ სამხრეთით. მონაკვეთის სიგრძე 

პირდაპირ 41, 0 კმ, ფაქტიური სიგრძე 55,5კმ, კლაკნილობა 1,4. თხემის (შავი ზღვა-კასპიის 

ზღვის წყალგამყოფის) საშუალო აბსოლუტური სიმაღლე უდრის 2368,3 მ. მის უმაღლეს 

წერტილს წარმოადგენს ყანლიდაგის მთა (2987მ). 2500მ-ზე ზემოთაა ასევე ფასანაურის, 

გრმანის, ჩანჩახის მთები. არსიანის ქედის დასავლეთ განტოტებებიდან მნიშვნელოვანია 

პურტიოსკედის (მდ. ჩირუხისწყალისა და სხალთის წყალგამყოფი), სამქრიას (სხალთისა და 

აჭარისწყლის წყალგამყოფი) და კარათის (ჭვანისწყალისა და ღორჯომისა და აჭარისწყლის 

წყალგამყოფი) ქედები, აღმოსავლეთ განშტოებებიდან – გრმანისქედის (მდ. ძინძე-

კობლიანისა და გრმანისწყალის წყალგამყოფი). არსიანის ქედს მნიშვნელოვანი აღმოსავლეთ 

განშტოებები ყოფილი სსრკ  ტერიტორიაზე არ გააჩნია.  

მცირე კავკასიონის საქართველოს ნაწილს აღმოსავლეთ (თრიალეთ-ლიკის) ნახევარში 

შედის თრიალეთისა და ლიკის ანუ სომხეთის ქედები და მათ შორის შუალედური შუა-

ხრამის მთის ჯგუფი.  

 

 

 

                                              ხულოს მუნიციპალიტეტი    
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მთის ქედების თხემები, რომლებიც შედიან სისტემაში და წარმოქმნიან 

წყალგამყოფებს ძირითადად ადგილობრივი მნიშვნელობით და მხოლოდ აჭარა-იმერეთის 

ქედის აღმოსავლეთ მონაკვეთი (ჭიდილის უღელტეხილიდან დასავლეთით, ლიხის ქედთან 

შეპირისპირებამდე აღმოსავლეტით, ლომისმთასთან) შეადგენს უმნიშვნელოვანესი 

გეოგრაფიული მიჯნის – შავი ზღვა – კასპიის ზღვის წყალგამყოფის ნაწილს. იმავე ქედის 

დასავლეთ ნაწილი გამოყოფს შავი ზღვის დამოუკიდებელი შენაკადების – მდ. სუფსის, 

ნატანების, კინტრიშისა და ჩაქვისწყლის აუზებს მდ. აჭარისწყლის აუზისაგან, რომელიც 

წარმოადგენს ჭოროხის შენაკადს.  შავშეთის ქედი წარმოადგენს ჭოროხის მარჯვენა 

შენაკადების ერთის მხრივ, აჭარიწყლის, ხოლო მეორეს მხრივ, მაჭახელისწყლისა და 

იმერეხევის (თურქეთი) წყალგამყოფს. არსიანის ქედის ჩრდილოეთ ნაწილი (ჭიდილის 

უღელტეხილიდან ყანლიდაგის მთამდე) წარმოადგენს შავი ზღვა-კასპიის ზღვის 

წყალგამყოფის გაგრძელებას სამხრეთისაკენ. თრიალეთის ქედი ყოფს მტვრის მარჯვენა 

შენაკადების – ერთის მხრივ, გუჯარეთისწყალის, ტეძამისა და კავტურის, ხოლო მეორეს 

მხრივ – მდ. ახალქალაქისწყლის, ხრამისა და ალგეთის აუზებს.  

შავშეთის ქედის ჩრდილოეთ ფერდობი დასავლეთიდან აღმოსავლეთით 

ფართოვდება: სოფ, ქედას მერიდიანზე 9კმ-დან სოფ. ხულოს აღმოსავლეთ მერიდიანის  22კმ-

მდე. აჭარა –იმერეთისა და თრიალეთის ქედების ჩრდილოეთ და სამხრეთ ფერდობები, 

ზოგადად ასიმეტრიულადაა განვითარებული: ჩრდილოეთ ფერდობებს  გააჩნიათ უფრო 

თანაბარი სიგანე (20-25 კმ) მაშინ, როცა სამხრეთ ფერდობები ალაგ-ალაგ ვიწროვდება 5-10 

კმ-მდე (სამხრეთ საქართველოს მთიანეთის ცენტრალურ ნაწილთან საზღვარზე), ხოლო სხვა 

ადგილებში ფართოვდება 18-20 კმ-მდე (აჭარისა და ახალციხის ქვაბულებში). ცხადია, რომ 

აჭარა-თრიალეთის ფერდობების ასიმეტრიის მიზეზს მისი ვიწრო მნიშვნელობით, 

ტექტონიკასთან ერთად წარმოადგენს ასევე ვულკანიზმის, რომლის პროდუქტების 

დაგროვებამაც შეავიწროვა თრიალეთის ქედის სამხრეთ ფერდობი. 

გამოფიტვის ქერქის ასეთ ფორმირებას შეესაბამება ნიადაგების ვერტიკალური 

მონაცვლეობის სქემა. გორაკის წვეროდან ქვემოთ მოძრაობის დროს ელუვიური 

წითელმიწები იცვლება დელუვიური წითელმიწებით, იგი ფორმირებულია უფრო უხეშ 

ნიადაგწარმომქმნელ მასალაზე. ეს უკანასკნელი ფერდობის შუა ნაწილში გადადის მძლავრ 

დელუვიურ წითელმიწებში, იგი განვითარებულია სქელ კარგად გამოფიტულ დელუვიურ 

მასალაზე, გორაკების ქვედანაწილში კვლავ აღინიშნება სუსტად გამოფიტული მასალის 

მნიშვნელოვანი რაოდენობა. 
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3.  ჰიდროგრაფია 

 

 აჭარა ჰიდროგრაფიული ქსელის სიხშირითა და სიუხვით ერთობ გამორჩეული 

რეგიონია. მდინარე ქვაბლიანის გარდა, მისი მდინარეები შავი ზღვის აუზს მიეკუთვნება. 

აჭარის უდიდეს ჰიდროგრაფიულ არტერიას მდინარე აჭარისწყალი წარმოადგენს. მისი 

შენაკადებია მდინარეები: აკავრეთა, ხოხნისწყალი, აგარისწყალი, ჭვანისწყალი, 

ჩირუხისწყალი და სხალთა. აჭარის ზღვისპირა დაბლობის მცირე მონაკვეთზე (26 კმ) 

გაედინება ყველაზე წყალუხვი მდინარე ჭოოხი, რომლის შემდინარეებია მდინარეები: 

ბოლოკო, ჭარნალი, მაჭახლისწყალი. უშუალოდ შავ ზღვას ერთვის აჭარის მდინარეები _ 

კინტრიში, ჩაქვისწყალი, ყოროლისწყალი. 
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ზღვისპირა აჭარის მდინარეთა წყლის ჩამონადენის (მდ. ჭოროხის გარდა) მაქსიმუმი 

შემოდგომა-ზამთარს ემთხვევა, მინიმუმი კი ზაფხულს. ეს მაჩვენებელი 40-45 ლ/წმ-ის 

ტოლია კმ2-ზე. შიდა, მთიან აჭარაში და შავშეთის ქედის ჩრდილო კალთებზე ცამონადენი 
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60-65 ლ/წმ-ს, ხოლო თხემურ ზოლში 80-90 ლ/წმ-ს შეადგენს. აჭარის წყალუხვი მთის 

მდინარეები ჰიდროენერგიის დიდ მარაგს შეიცავენ.  

 

                        კინტრიშის დაცული ტერიტორია 

 

აჭარაში ტბები იშვიათია. შავი ზღვის სანაპიროზე რამდენიმე ლაგუნური ტბაა 

ფორმირებული. მათ შორისაა ნურიესა და ორი პატარა უსახელო ტბა ქ. ბათუმის 

მიდამოებში, გარდა ამისა, გონიოს ტბა. რამდენიმე ტბა მთიან აჭარაში _ შავი ტბა, მწვანე ტბა, 

თითისტარა, ოვალური ტბა და სხვა. 

აჭარა მდიდარია მინერალური წყლებით, მათ შორის აღსანიშნავია კოკოტაურისა და 

მახინჯაურის წყაროები. 

აჭარის ჰიდროქსელის ერთ-ერთი დამახასიათებელი ელემენტია ჭაობები, რომელიც 

ადრე ფართოდ იყო გავრცელებული ქობულეთისა და კახაბრის ვაკეებზე. მათი დიდი 

ნაწილი ამჟამად ამოშრობილია და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებითაა დაკავებული. 

აჭარის დასავლური ზღვის სანაპირო ხაზი 50 კმ მანძილზე, სავი ზღვის ტალღების 

მოქმედების არენაა. შავი ზღვაკი აჭარის უდიდესი სიმდიდრე და მისი განვითარების 

თავდაუდებელი ობიექტია.  
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4.    ნიადაგები 

 

  საქართველოს, და კერძოდ აჭარის, ნიადაგების შესწავლაზე დიდი გავლენა იქონია 

ბ.დოკუჩაევის ექპედიციამ, რომელმაც პირველად დაადგინა აქ ვერტიკალური 

ზონალურობის კანონი. იგი აღნიშნავდა, რომ კავკასიაში: ,,ზღვის დონიდან მაღალი მთების 

წვერომდე ამაღლებისას აღინიშნება რიგი ვერტიკალური ნიადაგური ზონებისა, რომლებიც 

თანმიმდევრულად ცვლიან ერთმანეთს ისევე, როგორც ეკვატორიდან პოლუსისაკენ 

მოძრაობის დროს”. ვ. დოკუჩაევის ეს შეხედულება ვერტიკალურ ზონალურობაზე დიდხანს 

აიხსნებოდა, როგორც ჰორიძონტალური /განედური/ ზონალურობის ანალოგია. მაგრამ 

შემდგომმა გამოკვლევებმა ცხადყო ამ წესის მნიშვნელოვანი დარღვევა. ბევრ მკვლევარს (ს. 

ნეჟსტრუევი, 1915; ლ. პრასოლოვი, 1922,1929,1931; ვ. აკიმცევი, 1928 და სხვ.) მიაჩნდა, რომ ეს 

დარღვევები უნდა განეხილათ, როგორც ვერტიკალური ზონალურობის თავისებური 

ხასიათის მაჩვენებელი, სხვადასხვა მთიან ქვეყანაში.  
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ო. მიხაილოვსკაია (1935, 1936) თავის შრომებში, მთის ნიადაგების შესახებ, ეხებოდა რა 

ვერტიკალური ნიადაგური ზონების  რიგების სიმრავლეს, პირველად მოახდინა მთის 

ნიადაგების ვერტიკალურ-ზონალური და პროვინციალური დაყოფა.  

პირველ ეტაპზე ს. ხაზაროვი (1913,1914,1934) მხარს უჭერდა დოკუჩაევის 

ვერტიკალური ზონალურობის კანონის გავრცელებულ განმარტებას, მაგრამ მისმა შემდგომმა 

გამოკვლევებმა, კავკასიაში უჩვენეს ამ პროცესებისადმი ავტორის არასწორი შეხედულება. 

ანვითარებდა რა იდეას ვერტიკალური ნიადაგური ზონების რიგების სიმრავლის 

შესახებ, ი. გერასიმოვი (1948) წერდა, ,,ვერტიკალური ნიადაგური ზონალურობის საერთო 

კანონზომიერება სხვადასხვა მთიან ქვეყანაში, ან თუნდაც ერთი ქვეყნის სხვადასხვა 

ნაწილში, ვლინდება ვერტიკალური ნიადაგური ზონების სხვადასხვა ტიპის სტრუქტურის 

სახით და ამ სტრუქტურის ხასიათის მიხედვით, ჩვენ ბუნებრივად ვყოფთ მთიან ქვეყანას 

,,ნიადაგურ პროვინციებად”.  

მთიანი ქვეყნის ნიადაგების ვერტიკალური ზონალურობის და ზოგიერთი ნიადაგურ-

გეოგრაფიული კანონზომიერების შესახებ ვ. ფრიდლანდი (1966) აღნიშნავდა, რომ:  

_,,ვერტიკალური ზონალურობა არ არის ჰორიზონტალურის ანალოგიური. ანალოგიურობის 

შემთხვევა არის არა წესი, არამედ გამონაკლისი. 

მთიანი სისტემების ვერტიკალური ზონალურობის ხასიათი სხვადასხვაა და სრულიად 

გამოკვეთილად ასახავს მთიანი სისტემების ან მისი ნაწილის გეოგრაფიულ მდებარეობას, 

განვითარების ისტორიას. 

მთიანი სისტემების დარაიონება ვერტიკალური ზონალურობის სტრუქტურის 

მიხედვით შესაძლებელს ხდის გამოვლენილ იქნას მთიანი ქვეყნების ბუნების ნამდვილი 

მსგავსება და განსხვავება”. 

ვერტიკალური ზონალურობის შესაბამისად, ყოველ ვერტიკალურ სარტყელს 

შეეფარდება განსაზღვრული კლიმატური პირობები, მცენარეულობის და ნიადაგების 

ტიპები. აჭარაში შეიძლება გამოიყოს სამი ნიადაგ-კლიმატური ზონა: ა) თბილი 

ტენიანი_სუბტროპიკული; ბ) ზომიერად-თბილი მთა ტყის; გ) ზომიერად ცივი მთა-მდელოს. 

თბილი ტენიანი-სუბტროპიკული ნიადაგ-კლიმატური ზონა ზღვისპირა აჭარაში 

გავრცელებულია საშუალოდ 1000-1200მ სიმაღლეზე (ზ.დ), შიდა აჭარაში 800 მ-მდე. 

ზომიერად თბილი მთა-ტყის ნიადაგ-კლიმატური ზონა-1800-2000 მ-დან (ზ.დ). ზომიერად 

ცივი მთა-მდელოს ნიადაგ-კლიმატური ზონა-1800-2000 მ-დან 3000 მ-მდე (ზ.დ) და მოიცავს 

სუბალპურ და ალპურ სარტყლებს.  

თბილ ტენიან-სუბტროპიკულ ნიადაგ-კლიმატურ ზონაში ძირითადად 

გავრცელებულია წითელმიწები, ყვითელ-ყომრალი, ჭაობიანი და ალუვიური ნიადაგები.  
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წითელმიწები ფართოდაა გავრცელებული აჭარის ზღვისპირა გორაკ-ბორცვიან, 

მთისწინეთსა და დაბალმთიანეთში (600-800 მეტრამდე (ზ.დ.)) Сабашвили, 1936; Захаров, 

1939; Дараселия, 1949; შევარდნაძე, 1963; Гулисашвили, 1964; Ромашкевич, თავართქილაძე და 

სხვ. 

წითელმიწები ფორმირდებიან ძირითადად ამოფრქვეული ფუძე ქანების (უმთავრესად 

ანდეზიტების) გამოფიტვის წითელი ფერის პროდუქტებზე _ წითელმიწა ქერქზე. მათი 

გავრცელების ხასიათს უმთავრესად რელიეფი განსაზღვრავს. 

წითელმიწების ნიადაგწარმომქმნელი ქანების განხილვისას ზოგიერთი მკვლევარი 

აღნიშნავს, რომ გამოფიტვის წითელი ფერის ქერქის ფორმირება დაიწყო ბრტყელი, ვაკე 

რელიეფის პირობებში, რომელიც შემდგომში განიცდიდა ტექტონიკური პროცესების და 

მთის ნაკადების ზემოქმედებას (Дараселя, 1949; Полынов,1933  და სხვ.) აქედან გამომდინარე, 

შეიძლება გამოიყოს გამოფიტვის ქერქის ორი ძირითადი ტიპი: ელუვიონი, დაკავშირებული 

გორაკების ბრტყელ თხემებთან, რომელსაც არ შეხებია, ან ნაწილობრივ შეეხო დენუდაციის 

პროცესები (ამ პროცესების მსვლელობის დროს ყველაზე წვრილი გამოფიტული ნაწილაკები 

გროვდებოდნენ ფერდობის შუა ნაწილში, შიშვლდებოდა თხემი და მიმდებარე ფერდობის 

ზედა ნაწილები, სადაც დარჩენილი ელუვიონი შედგენილი იყო ნაკლებად გამოფიტული 

მასალისაგან); და დელუვიონი _ უფრო უხეში მასალა, რომელიც გრავიტაციული ძალების 

ზემოქმედებით გადაიტანებოდა და გროვდებოდა ფერდობის ქვედა ნაწილში.       

გამოფიტვის ქერქის ასეთ ფორმირებას შეესაბამება ნიადაგების ვერტიკალური 

მონაცვლეობის სქემა. გორაკის წვეროდან ქვემოთ მოძრაობის დროს ელუვიური 

წითელმიწები იცვლება დელუვიური წითელმიწებით, იგი ფორმირებულია უფრო უხეშ 

ნიადაგწარმომქმნელ მასალაზე. ეს უკანასკნელი ფერდობის შუა ნაწილში გადადის მძლავრ 

დელუვიურ წითელმიწებში, იგი განვითარებულია სქელ კარგად გამოფიტულ დელუვიურ 

მასალაზე, გორაკების ქვედანაწილში კვლავ აღინიშნება სუსტად გამოფიტული მასალის 

მნიშვნელოვანი რაოდენობა. 

 ზემოთაღნიშნულიდან ჩანს, რომ რელიეფი, როგორც ნიადაგწარმოქმნის ერთ-ერთი 

ფაქტორი, დიდ გავლენას ახდენს წითელმიწის პროფილის ფორმირებაზე. ნიადაგ-

გეომორფოლოგიური პროფილის ანალიზმა, რელიეფის პირობებთან პროფილის ტიპის 

პირდაპირი დამოკიდებულების ძიების მიზნით, გვიჩვენა, რომ უკანასკნელი გარემოება 

განისაზღვრება ფერდობის კონკრეტული ადგილ-მდებარეობით და მასთან შერწყმული 

გეომორფოლოგიური ელემენტებით. 

 წითელმიწების ძირითადი ქვეტიპების გავრცელება შემდეგი კანონზომიერებებით 

ხასიათდება. 
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ტიპური წითელმიწები უმთავრესად განვითარებულია ბორცვიან-გორაკიან 

უსწორმასწორო, ძირითადად 15-200-მდე და უფრო მეტად დახრილ რელიეფზე, ექსტრა 

ჰუმიდური ჰავის პირობებში. მათი განვითარება ყველაზე მეტად უკავშირდება ანდეზიტ-

ბაზალტების, უფრო იშვიათად ქვამრგვალების გამოფიტვის ქერქს ე.წ. ზებრისებრ თიხებს. 

გაეწრებული წითელმიწები გვხვდება ტიპური წითელმიწების გავრცელების ზონაში. მათი 

განვითარება ძირითადად უკავშირდება რელიეფის ბრტყელ ელემენტს, უმთავრესად 

ბექობთა წყალგამყოფებს. ნიადაგწარმომქმნელ ქანებს ძირითადად ზებრისებრი თიხები, 

უფრო იშვიათად ანდეზიტებისა და ბაზალტების გამოფიტვის მასალები შეადგენენ. 

ყვითელ-ყომრალი ნიადაგები გავრცელებულია ზღვის დონიდან 500-600 მ-დან 1000 

(1100) მ-მდე სიმაღლეზე, წაბლისა და მუხის (იშვიათად წიფელის) ტყის ქვეშ, დანალექ და 

ამოფრქვეულ ქანებზე და მათი გამოფიტვის ქერქზე. ამ მხრივ აჭარაში აღნიშნული 

ნიადაგების გავრცელების კანონზომიერება ემთხვევა, მათ გავრცელების ხასიათს დასავლეთ 

საქართველოს სხვა რეგიონებში (ურუშაძე, 1977, 1979, 1987, 1989). 

ამ ნიადაგების არეალში მკვეთრად ჭარბობენ ყვითელ-ყომრალი ტიპის ნიადაგები, 

ხოლო ყვითელ-ყომრალი გაეწრებული ნიადაგები მცირე ფართობებს იკავებენ და 

უკავშირდებიან რელიეფის სწორ ფორმებს. 

თბილი ტენიან-სუბტროპიკული ნიადაგურ-კლიმატური ზონა ფართოდაა 

წარმოდგენილი ასევე ჭაობიანი და ალუვიური ნიადაგებით.ისინი, როგორც აზონალური 

გავრცელების, სხვა ზონებშიც გვხვდება, თუმცა მეტად შეზღუდული არეალით. 

ზღვისპირა ვაკე ტერიტორია ძირითადად დაკავებულია ჭაობიანი და ალუვიური 

ნიადაგებით, მისი განსაკუთრებით დიდი ფართობები გვხვდება ქობულეთის და კახაბრის 

დაბლობზე. პირველ მათგანში თუ ჭარბობს ჭაობიანი მასივები, მეორეში შედარებით 

ფართოდაა წარმოდგენილი ალუვიური ნიადაგები. უმთავრესად ჭოროხის, აჭარისწყლისა და 

სხვა მდინარეების ნაპირებსა და შესართავებში. 

 საკვლევ ობიექტზე ალუვიური ნიადაგების ქვეტიპებიდან შედარებით ფართოდაა 

გავრცელებული პრიმიტიულ-შრეული (ყველაზე ახალგაზრდა ნიადაგები), ძირითადად 

ჰიდროგრაფიული ქსელის კალაპოტის გასწვრივ ე.ი. კალაპოტისპირა ნიადაგებია. დანარჩენი 

ქვეტიპების (შრეული და რელიეფის შედარებით შემაღლებულ ელემენტებზე არაშრეული-

ალუვიური ნიადაგები) არეალი მცირეა და ძირითადად გვხვდება მდინარეთა 

კალაპოტებისაგან დაშორებით. 

ტენიანი სუბტროპიკული ზონის ექსტრა ჰუმიდურ პირობებში განვითარებული 

ჭაობიანი ნიადაგების ქვეტიპებიდან, რომელთაც საკვლევ ტერიტორიაზე ორი ათას ჰექტარ 
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ფართობზე მეტი უჭირავს, თითქმის ნახევარი ლამიან_ტორფიანლებიანი ნიადაგებითაა 

დაკავებული. 

ზომიერად თბილ ნიადაგურ-კლიმატურ ზონაში ყვითელ-ყომრალ (ზოგან წითელმიწა) 

და მთა-ტყე-მდელოს ნიადაგებს შორის, 800 მ-დან (შიდა აჭარაში) და 1000 (1200) მ-დან. 

(ზღვისპირა აჭარაში) 1800-2000 მ-მდე (ზ.დ.) სიმაღლეზე გავრცელებულია ყომრალი 

ნიადაგები, რომლის ხვედრითი წილი აჭარის ნიადაგსაფარში თითქმოის ნახევარს შეადგენს. 

მათი ძირითადი მასივები მოქცეულია მესხეთის, შავშეთის, არსიანის ქედების ფერდობებზე; 

ჩაქვის თავზე, ცისკარის ქედზე, ხინოზე და სხვა. 

ზონის ჰავის თავისებურება-ნალექები, ტემპერატურა (ქვემოდან ზემოთ ნალექების 

მატება და ტემპერატურის კლება), მცენარეულ და ნიადაგურ საფარს შესაბამის 

მიკროზონალურ ხასიათს აძლევს. ზონის ზემო სარტყელში (ზ.დ.) 1300-1400 მეტრს ზემოთ 

მცენარეული საფარი ძირითადად წარმოდგენილია წიწვოვანებით, ნიადაგები კი 

გაეწრებული ყომრალებით, ქვემო სართყელში 700-1300(14000) ტყე მეტნაკლებად 

ფოთლოვანია, ნიადაგი ტიპური ყომრალი. ქვეტიპებიდან ზონაში ფართოდ არის არის 

გავრცელებული: ყომრალი მჟავა, ყომრალი სუსტად არამაძღარი, ყომრალი გაეწრებული 

არამაძღარი, ყომრალი გაეწრებული სუსტად არამაძღარი ნიადაგები.  

ის უბნები სადაც ტყეები მეტად გამეჩხრებულია და გამოიყენება სათიბ-საძოვრებად, 

ხდება მთა-ტყის ნიადაგების ევოლუცია ყომრალებიდან გამდელოების მიმართულებით. 

ნეშომპალა-კარბონატული ნიადაგები გავრცელებულია ყომრალი ნიადაგების ზონის შუა 

ნაწილში. კირქვიანმა ქანებმა, რომლებითაც აგებულია მოცემული ტერიტორია, განსაზღვრეს 

აქ ამ ნიადაგების გავრცელება, თუმცა საკმაოდ შეზღუდულ ფართობზე  შეინიშნება ამ 

ნიადაგების დეგრადაცია და ევოლუცია ყომრალი ნიადაგების მიმართულებით. 

მთა-ტყის სარტყლის ზემოთ, ზომიერად ცივი მთა-მდელოს ზონა აერთიანებს მთა-ტყე-

მდელოს (1800-2100მ.ზ.დ0) და მთა-მდელოს (2100-3000მ ზ.დ) ნიადაგების ჯგუფს. პირველი 

მათგანი მოიცავს მთა-ტყე-მდელოს  და მთა-ტყე-მდელოს ლებიან ნიადაგებს, ხოლო მეორე 

მთა-მდელოს პრიმიტიულ, მთა-მდელოს გატორფებულ, მთა-მდელოს კორდიან და მთა-

მდელოს კორდიან  ლებიან ნიადაგებს. ტიპური მთა-ტყე-მდელოს ნიადაგები 

გავრცელებულია  მთა-ტყისა და მთა-მდელოს ზონებს შუა, შედარებით მეტი დახრილობის 

მქონე ფერდობებზე, დესტრუქციული ფორმის რელიეფის ელემენტებზე, ძირითადად 

ვულკანოგენური (ანდეტიზი, ბაზალტი, დიორიტი) ქანების გამოფიტვის ელუვიონზე. ამ 

ნიადაგების გავრცელების სარტყლის მიუვალ ადგილებში ფართოდ გვხვდება დეკა, 

რომელიც ალაგ-ალაგ ტყის სარტყელშიც არის შეჭრილი.     
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 მთა-ტყე-მდელოს ლებიანი ნიადაგები, ძირითადად გავრცელებულია მოვაკებუოლ 

ძველ ტერასებზე და მცირე ტაფობის შთენილებზე. ამ ნიადაგების ყველაზე დიდი 

ფართობები გვხვდება ჩირუხის მასივის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში სარიჩაირში. აჭარის 

მაღალმთიანეთის დანარჩენ რეგიონებში მას შედარებით მცირე ფართობები (1-2 ჰა და უფრო 

ნაკლები) უკავია.  

მთა-მდელოს პრიმიტულ ნიადაგებს ზონაში ინტრაზონალური გავრცელების ხასიათი 

აქვს და გვხვდება ძირითადად მესხეთის შავშეთისა და არსიანის ქედების დიდი ქანობის, 

ზონის ყველზე მაღალ ზოლში. ფაქტიურად ეს არის ქვა-ღორღიანი გამონატანი, რომელიც 

ლიტერატურაში ლითოგენურ, ფრაგმენტულ, პრიმიტიულ ნიადაგების სახელითაა 

ცნობილი.  ნიადაგწარმოქმნის პროცესი საწყის საფეხურზეა, მის განვითარებას ხელს უშლის 

აქ მიმდინარე იტენსიური ეროზიულ-დენუდაციური პროცესები. 

მთა-მდელოს გატორფებული ნიადაგების უმთავრესად გავრცელებულია ზ.დ 2300-

2600მ სიმაღლეზე. ნიადაგებს, ძირითადად ვხვდებით შედარებით ნაზ-მოვაკებულ 

რელიეფზე, მეტად დატენიანებულ უბნებში, ტუფობრექჩიის გამოფიტვის ნაშალზე. 

მთა-მდელოს ზონაში კორდიან ნიადაგებს, როგორც ტიპურს მთელი კავკასიის და 

კერძოდ აჭარის ალპური სარტყლის საკმაოდ დიდი ფართობი უკავია. მისი გავრცელების 

ზედა საზღვარი სუბალპურ მთა-ტყე-მდელოს ნიადაგებამდე ჩამოდის. ამ ნიადაგების 

გავრცელების სარტყელს, გეომორფოლოგიურად ახასიათებს დანაოჭებული, რთული 

რელიეფი, სხვადასხვა დახრილობის ფერდობები და მოვაკებები.  

აჭარის ნიადაგების გეოგრაფიული გავრცელების ზემოთ მოყვანილი მონაცემები ეხება 

შედარებით ,,ნორმალურ” ნიადაგებს. რეგიონის ვერტიკალური ზონალურობა საკმოდ 

თვითმყოფადია, თუმცა მათი საზღვრები ხშირად ირღვევა, რაც გეომორფოლოგიური, 

ლითოლოგიური, კლიმატური და სხვ. თავისებურებითაა განპირობებული.  
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5.  შავი ზღვა 
 

ყველა ზღვას გააჩნია თავისი განუმეორებელი სახე. ზღვის ლანდშაფტი, ისევე, როგორც 

ხმელეთისა, შედგება ბევრი ელემენტისგან, რომლებიც მჭიდროდ არიან დაკავშირებული 

ერთმანეთთან. ზღვის ზომები, მისი კონტურები, სიღრმე, რელიეფი _ ეს ყველაფერი აისახება 

მის მოსახლეობაზე, წყლის ფერზე, ღელვის ხასიათზე. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ისეთი 

ფაქტორები, როგორიცაა ზღვის შეერთება ოკეანესთან, გეოგრაფიული განედი და მრავალი 

სხვა.  

შავ ზღვას გააჩნია ოვალის ფორმა, რომელიც გამოწეულია აღმოსავლეთიდან 

დასავლეთით მაქსიმალური სიგრძით 1150 კმ (ბურგასსა და ფოთს შორის), მისი უკიდურესი, 

სამხრეთ წერტილი (ტრაპიზონის აღმოსავლეთით) მდებარეობს ჩ. გ. 40055', ხოლო ჩრდილო 

წერტილი (ბუგის ლიმანი) _ 46032'. ზღვის ცენტრალური ნაწილი წარმოადგენს 

ბრტყელფსკერიან ქვაბულს 2243 მ მაქსიმალური სიღრმით. ზღვის ფართობი 213 488 კვ. კმ-ს 

უდრის, ხოლო წყლის მოცულობა მასში შეადგენს 529 954 მ3-ს.  

 

 

შავი ზღვა 

 

 შავი და აზოვის ზღვებით მთავრდება ზღვების გრძელი ჯაჭვი, რომელიც გრძელდება 

აღმოსავლეთით ატლანტის ოკეანიდან. უშუალოდ ოკეანეს ხმელთაშუა ზღვა უერთდება 

გიბრალტარის სრუტით, მას მოსდევს ეგეოსის ზღვა, მისგან ვიწრო სრუტეს გავყავართ              
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მარმარილოს ზღვაში. ბევრად უფრო ვიწრო ბოსფორის სრუტე, რომლის სიღრმე სულ რაღაც 

27 მ-ია, აერთებს მარმარილოს ზღვას შავ ზღვასთან და ბოლოს, ქერჩის სრუტეს გავყავართ 

აზოვის ზღვაში. ამ ჯაჭვის ზღვები მეტ-ნაკლებად იზოლირებულნი არიან და მათ შეიძლება 

ვუწოდოთ ნახევრადჩაკეტილი.ყოველ ასეთ ზღვას გააჩნია წყლის შესვლის საკუთარი 

ბალანსი (როგორც მტკნარი, ასევე ზღვიური). 

შავ ზღვაში მარილიანობა ზედაპირზე აღწევს 1.8%-ს, ამიტომ სიცოცხლე მასში უფრო 

მრავალფეროვანია, ვიდრე აზოვის ზღვაში და ნაკლებად მრავალფეროვანი, ვიდრე 

ხმელთაშუა ზღვაში. მკვებავ მარილებს შავი ზღვა ნაკლებად იღებს, ვიდრე აზოვის, რადგან 

მის დიდ მოცულობაზე მოდის შედარებით ნაკლები მდინარეული წყალი. 

  ჰიდროლოგიური რეჟიმის თავისებურებანი და განსაკუთრებულობანი არსებითია 

ნაპირების განვითარებისათვის. პირველ რიგში წყლის მოძრაობის ზოგიერთი პროცესი და 

ზღვის დონის ცვლილებები. 

 ჯერ კიდევ 1891 წელს სწავლულის, რუსული ფლოტის ვიცე-ადმირალის ს. ო. 

მაკაროვის მიერ გამოკვლეულ იქნა  დინებები ბოსფორში. აღმოჩნდა, რომ შავი ზღვის 

შედარებით მტკნარი წყლები გაედინებიან ზედაპირული ფენის სახით მარმარილოს ზღვაში. 

ქვემოთ, ფსკერთან, დინება მოდის საპირისპიროდ და შავ ზღვაში შემოაქვს მარმარილოს 

ზღვის მლაშე წყალი. ეს იმიტომ ხდება, რომ მლაშე წყალს გააჩნია მეტი კუთრი წონა, ვიდრე 

მტკნარს, ამიტომ მარმარილოს წყლის ბევრად მძიმე წყალი, რომელიც შავ ზღვაში მოხვედრას 

ცდილობს, ეშვება ღრმაწყლიანი ქვაბულის ფსკერზე და ძალზე ცუდად ერევა ზედაპირულ 

გამტკნარებულ წყალს.  

იქ, სადაც წყალცვლა არასოდეს არ ხდება, წყალი, უხეშად რომ ვთქვათ, შეიძლება 

,,ჩაქრეს’’. მთელი წლის განმავლობაში წყლის ზედაპირულ ფენებში მიმდინარეობს მცირე 

ორგანიზმების დაბადება და გარდაცვალება. ამ გარდაცვლილი ორგანიზმების ,,წვიმა’’ 

აღწევს ფსკერს, ხოლო ორგანული ნივთიერებების გახრწნის შედეგად წარმოიქმნება აირი _ 

გოგირდწყალბადი, რომელიც გუბდება ქვედა ფენებში. გოგირდწყალბადით მოწამლული 

ფენის საზღვარი შავ ზღვაში დაახლოებით 200 მ სიღრმეზე მდებარეობს.  

 წყლის მოძრაობის პროცესებიდან ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ზღვის დონის 

ცვალებადობის მხოლოდ ორი სახე _ სეზონური და მიქცევა-მოქცევა. გაზაფხულზე 

მდინარეებს ზღვაში შეაქვთ დიდი რაოდენობით მტკნარი წყალი და ზღვის დონე იმატებს. 

ზაფხულში და შემოდგომით, როდესაც წყალმოვარდნები დიდი ხანია აღარ ხდება, წყალი 

თანდათანობით იღვრება მარმარილოს ზღვაში სრუტით, ამას გარდა, ძლიერ ორთქლდება. 

ამიტომ შავი ზღვის დონე შემოდგომით დაბლა იწევს და მინიმუმს აღწევს ზამთრის ბოლოს. 
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საშუალოდ, დონის სეზონური ცვლილების ამპლიტუდა შეადგენს დაახლოებით ნახევარ 

მეტრს.  

მიქცევა-მოქცევითი მოვლენები თავს იჩენს ზღვის წყალმარჩხ უბნებში ქარების 

მოქმედების შედეგად. თუ ქარი უბერავს ზღვიდან, მას წყალი ნაპირისკენ მოაქვს და დონე 

მატულობს. ქარები, რომლებიც პირიქით, ნაპირიდან უბერავენ, წყალს ზღვისკენ მიერეკებიან 

და დონე იკლებს. ყველაზე ძალიან ასეთი რყევა ხდება ყურეებში, რომელთაც გააჩნიათ 

ძაბრისმაგვარი მოხაზულობა. მიქცევა-მოქცევის ამპლიტუდა შეიძლება იყოს ძლიერ დიდი 

(რამდენიმე მეტრი, მაგ. ტაგანროგის ყურეში 4.4 მ სხვაობა უმაღლეს და უდაბლეს დონეს 

შორის). 

გარდა ზღვის თანამედროვე რეჟიმთან დაკავშირებული დონის ცვლილებისა, არსებობს 

ასევე საუკუნოვანი ცვლილებები, რომელთაც დიდი მნიშვნელობა აქვთ ნაპირების 

დინამიკაში. დაკვირვებების შედეგად მოპოვებული მონაცემები ცხადყოფენ ზღვის დონის 

უცვლელ მატებაზე ასწლეულში საშუალოდ 20-50 სმ სიჩქარით. აღნიშნული ციფრებიდან 

უდიდესი მიეკუთვნება ფოთს, რომელიც მდებარეობს დედამიწის ქერქის დიდი უბნის 

უახლესი გეოლოგიური დაძირვის ზონაში. დონის მატების სიჩქარე შავ ზღვაზე ორ-სამჯერ 

მეტია მსოფლიო ოკეანის დონის საშუალო მატებასთან შედარებით. 

დედამიწის ქერქი მრავალ ადგილას განიცდის აზევებას და დაძირვას, რომელიც 

დაკავშირებულია შინაგანი ძალების მოქმედებასთან. მაგრამ, ამას გარდა, წყლის რაოდენობაც 

ოკეანეში არ არის მუდმივი. კერძოდ, უკანასკნელი ათწლეულების მანძილზე იგი იზრდება 

ანტარქტიდისა და გრენლანდიის მძლავრი ყინულსაფარის ნელი დნობის ხარჯზე. დონის 

ცვლილება, საერთოდ მთელი მსოფლიო ოკეანისათვის (ან ცალკეული იზოლირებული 

ზღვებისათვის) იწოდება ევსტატიკურად. საერთო ჯამში, განსახილველი მოვლენის 

მიმდინარეობა ძალზე რთულია, რადგან დონის ცვლილების ორივე სახეობა ერთმანეთზეა 

მიბმული. 

ნაპირთა დინამიკისათვის მნიშვნელოვანია ზღვის ისეთი განსაკუთრებულობაც, 

როგორიცაა ყინულთა რეჟიმი. შავ ზღვაში ყოველწლიურად იყინება მხოლოდ მისი 

ჩრდილო-დასავლეთი ნაწილი. 

ნაპირების გამოკვლევისას მნიშვნელოვან პირობას წარმოადგენს წყლის ტემპერატურა. 

თითქმის ნახევარი წელი (მაისის ბოლოდან ოქტომბრამდე) კავკასიონის ნაპირებთან და 

ყირიმში ტემპერატურა 160-ზე მეტია, ხოლო ზაფხულში წყალი 250-მდე აღწევს. 

ზღვის ტალღური რეჟიმი ყალიბდება სხვადასხვა ძალის ღელვის განმეორებადობის, 

მათი მიმართულების და ტალღების პარამეტრებისაგან (სიგრძე, სიმაღლე, პერიოდი და სხვა 
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მაჩვენებლები), ანუ ყველაფერი იმისგან, რისი გათვალისწინებაც საჭიროა ნაპირების 

განვითარების ანალიზისას.  

ტალღების განმეორებადობა და მათი მიმართულება დამოკიდებულია ქარებზე, 

რომლებიც გაბატონებულნი არიან ზღვის მოცემულ რაიონში. ტალღების პარამეტრები, ამას 

გარდა, განისაზღვრება აუზის ზომებითა და კონფიგურაციით და გარკვეულ დონემდე მისი 

სიღრმეებით. 

 ქარმა უნდა წარმოქმნას ტალღა. ამისათვის საჭიროა დრო და სივრცე. უცბად, მოკლე 

დროში, ყველაზე საშინელი გრიგალიც რომ ამოვარდეს, ტალღები 1-1.5 მ-ზე მეტად არ 

გაიზრდება. გრიგალი მოასწრებს უბედურების ჩადენას _ ჩამოგლეჯს აფრებს, შეიძლება 

იახტაც ამოაყირავოს, მაგრამ როგორც კი იგი ჩადგება, ზღვა დაწყნარდება. 

თუ ყველაზე ძლიერი ქარი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში უბერავს მცირე 

აკვატორიის (ზღვის უბის ან ტბის) გარდიგარდმო, იგი ასევე არ წარმოქმნის დიდ ტალღებს, 

თუმცაღა მოიყვანს წყალს ძლიერ მოძრაობაში (დინებები). 

ბოლოს, წყალმარჩზე ტალღების განვითარებას ხელს უშლის ხახუნი ფსკერზე. როგორც 

ვიცით, ტალღური მოძრაობები გამომჟღავნდება ფსკერზე, სიღრმიდან დაწყებული, 

რომლებიც ტალღის სიგრძის დაახლოებით ნახევრის ტოლია.  

ტალღური რეჟიმი ნაპირებთან ბევრადაა დამოკიდებული დახრილობაზე. თუ ფსკერი 

თავთხელია, მაშინ ზღვიდან მომავალი ტალღა ტყდება ნაპირიდან შორს წყალქვეშა სანაპირო 

ფერდობის გარე ნაწილზე. როგორი შტორმიც არ უნდა იყოს ღია ზღვაში, პლაჟამდე აღწევს 

მხოლოდ მცირე ,,ნარჩენი’’, მრავალჯერ გარდაქმნილი ტალღები. ღრმა ნაპირებთან ტალღა 

ძალზე მცირედ გარდაიქმნება მისასვლელთან, მაგრამ სამაგიეროდ მძვინვარედ ტყდება 

კიდესთან ახლოს, ხარჯავს რა აქ მთელს თავის ენერგიას. 

ატმოსფეროს საერთო ცირკულაცია შავ ზღვაზე შემდეგია: გაზაფხულსა და ზაფხულში 

მთელს ოლქს საკმაოდ ხშირად კვეთენ დასავლეთიდან მომავალი ციკლონები. ისინი 

წარმოქმნიან ხანმოკლე, თუმცა ხანდახან საკმაოდ ძლიერ ქარებს დასავლეთიდან და 

სამხრეთიდან და იშვიათად სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან. შემოდგომით ატმოსფერული 

ნაკადების მიმართულება იცვლება და ჩნდება ხანგრძლივი და მდგრადი ცნობილი ნორდ-

ოსტები, რომლებიც შეიძლება ქროდნენ კვირების განმავლობაში ოდესა-დნეპრის, ქერჩი-

ტამანის რაიონებში. ყირიმის მთები და კავკასიონის ქედი ტუაფსეს აღმოსავლეთით იცავენ 

ნაპირებს ამ ქარებისაგან. მაგრამ აქ შემოდგომით და ზამთარში ასევე იჭრება მძლავრი 

ციკლონები, რომლებიც წარმოქმნიან მკაცრ და ხანგრძლივ შტორმებს დასავლეთიდან, 

სამხრეთიდან, ხანდახან სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან. 
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შავი ზღვა გადაჭიმულია დუნაიდან კოლხეთის სანაპიროებამდე დაახლოებით 1150 კმ-

ზე. ამიტომ სწორედ კოლხეთის ნაპირებთან დაიკვირვება შავი ზღვისათვის ყველაზე დიდი 

ტალღები სიმაღლით 7 მ-მდე და სიგრძით 150 მ-მდე. ცალკეული შტორმების დროს 

აღნიშნული ციფრები, რა თქმა უნდა, ძალზე მცირეა, მაგრამ ასეთი შემთხვევებისთვის 

ზუსტი მონაცემები არ არსებობს.  

  ქარი, როგორც წესი, ზღვის ერთ, რომელიმე წერტილში ქრის, მაგრამ ტალღები შეიძლება 

გავრცელდეს სხვა, ხანდახან მოშორებულ რაიონში. ამიტომ, ზღვა შეიძლება ღელავდეს 

სრული შტილის დროსაც კი. მაშინ წარმოიქმნება დამრეცი, გლუვი ტალღები, რომლებსაც 

,,მკვდარი ღელვა’’, ლივლივი ეწოდება. ისინი ნაპირებთან ისეთივე ზვირთცემას 

წარმოქმნიან, როგორსაც ჩვეულებრივი ქარისმიერი ტალღები. 

კავკასიის ნაპირებთან ზღვის ღელვის ზემოქმედებაზე ასევე მკვეთრად მოქმედებს 

ფსკერის რელიეფის გავლენა. 

  შავი ზღვის (აზოვის ზღვათან ერთად) მეოთხეული ისტორია უდაოდ უკეთაა შესწავლილი, 

ვიდრე რომელიმე სხვა ზღვისა მსოფლიოში. ამ კვლევებში განსაკუთრებით დიდი წვლილი 

მიუძღვით ა. დ. არხანგელსკის და ნ. მ. სტრახოვს.  

ზღვის ისტორია გულისხმობს, რომ იცვლებოდა მისი დონე. წყლები ხან 

ათასწლეულების მანძილზე ტბორავდნენ ზღვის მიმდებარე ტერიტორიებს, ხოლო ხანდახან 

დონე იკლებდა და იმ ღრმულის ფარგლებში, რომელიც დღეს უკავია ზღვას, ხმელეთი 

შიშვლდებოდა. აღნიშნული რყევის პროცესში შავი ზღვა ღებულობდა ან უფრო მეტ კავშირს 

ხმელთაშუა ზღვასთან, ან ემიჯნებოდა მას საერთოდ, გადაიქცეოდა რა ზღვა-ტბად. ამას 

გარდა, პერიოდულად მყარდებოდა უშუალო კავშირი კასპიის ზღვასთან დონის ხეობებისა 

და მანიჩის მეშვეობით. ამ სუფთა გეოლოგიური თანმიმდევრობის მოვლენებთან კავშირში 

იცვლებოდა წყლის მარილიანობა. ეს უკანასკნელი მოქმედებდა ფაუნის ევოლუციაზე.  

 იმ პერიოდებში, როდესაც დონე იყო მაღალი, ზღვა, როგორც თანამედროვე პერიოდში, 

ანგრევდა ნაპირებს და ჭრიდა მათზე დახრილ ტერასებს. ტერასების ზედაპირებზე რიგ 

ადგილებზე შენარჩუნდა ნალექები, რომლებიც შეიცავენ განმარხებულ ფაუნას. რა თქმა 

უნდა, აქ შეიძლება შენარჩუნებულ იყოს მხოლოდ მაგარი ჩონჩხოვანი ნაწილები, ანუ 

მოლუსკების ნიჟარები, ზოგიერთი კიბოსნაირის ნაჭუჭი, ჭიების მილისმაგვარი ბინები და 

სხვ. რადგანაც ცნობილია, რით იკვებებიან ესა თუ ის ორგანიზმები, მაშინ ამ ნარჩენების 

მიხედვით შეიძლება აღვადგინოთ ფაუნის თითქმის მთელი კომპლექსი და წარმოვიდგინოთ 

ფიზიკურ-გეოგრაფიული თავისებურებანი მოცემული ეპოქის ზღვისა. 

  დროის მიხედვით მეოთხეულ ტერასებში პირველს წარმოადგენს უძველესი ევკსინური 

(პონტ ევკსინური _ შავი ზღვის უძველესი სახელწოდება). იგი შენარჩუნდა დასავლეთში რიგ 
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ადგილებსა და კავკასიის ნაპირზე. უძველესი ევკსინური ფაუნა ძლიერ ახლოსაა იგივე 

ეპოქის კასპიის ფაუნასთან. ეს მეტყველებს წყლის ძლიერ გამტკნარებაზე და შავი და აზოვის 

ზღვების ოკეანესთან შეერთების არარსებობაზე. თუმცა, კასპიის ზღვას ისინი შეუერთდნენ.  

  ერთ-ერთი შემდეგი ტერასა დროის მიხედვით კარანგატის ტერასაა. მისი წყებები 

შეიცავენ საკმაოდ მსხვილ სქელკედლიან ნიჟარას, მათ შორის მრავალ ფორმას, რომელიც 

ბინადრობს ხმელთაშუა ზღვაში და არაა თანამედროვე შავ ზღვაში. კარანგატის დროში შავ 

ზღვაში აღმოჩნდნენ ზღვის ზღარბებიც კი. აქედან დასკვნა _ ამ ეპოქაში იყო ფართო 

შეერთება ხმელთაშუა ზღვასთან, მნიშვნელოვნად უფრო მარილიანი წყალი ვიდრე დღეს და 

კასპიისგან სრული იზოლაცია.განვითარების რიგ ფაზებს ჩვენ გამოვტოვებთ და 

გადმოვინაცვლებთ უფრო ახლოს თანამედროვეობასთან. შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთ 

ნაწილში სპეციალური ხელსაწყოებით მიღებულ იქნა ზღვიური გრუნტის განსაკუთრებით 

საინტერესო სვეტები (4 მ-მდე სიგრძის). გრუნტის ქვედა ფენა შეიცავდა ფაუნას, რომელიც 

დამახასიათებელია მხოლოდ ძლიერ მტკნარი წყალსატევებისათვის და ახლა ბინადრობს 

მხოლოდ ნახევრადჩაკეტილი ლიმანებისათვის, რომლებიც იღებენ მდინარეთა მტკნარ 

წყლებს. ფაუნის ეს თავისებური კომპლექსი, ისევე როგორც მისი განვითარების დრო, 

იწოდება ნეოევკსინურად. მაგრამ, ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ უფრო ქვემოთ, 40 მ 

სიღრმემდე, გრუნტის სვეტის რიგებში აღმოჩნდა ტორფი და ალუვიური (მდინარეული) 

ნატანი მდინარეულივე ნიჟარებით. გამტკნარებული ახალევკსინური კომპლექსი აღმოჩნდა 

ასევე სვეტებში ჩრდილო-დასავლური პლატფორმის დიდი სიღრმეებიდან. იქ ეს ფენა 

აღმოჩნდა ძალიან მძლავრი და მილით არ გაიხვრიტა.  

ამგვარად, ახალევკსინური დროის დასაწყისში ზღვამ უკან დაიხია, ყოველ შემთხვევაში 

ჩრდილო-დასავლეთ ოლქიდან და ამ ადგილას მდებარეობდა დუნაის, დნეპრის და ბუგის 

ვრცელი დელტური დაბლობი. შემდეგ ზღვამ თანდათანობით შეავსო ეს ჩადაბლება, მაგრამ 

იგი იყო ძლიერ გამტკნარებული. აშკარაა, რომ ამ დროს ბოსფორის სრუტე იყო ჩაკეტილი და 

ხმელთაშუა ზღვასთან კავშირი არ არსებობდა. ა. დ. არხანგელსკი და ნ. მ. სტრახოვი 

თვლიდნენ, რომ ზღვის უკანდახევის, ხოლო შემდეგ კვლავ წინ წამოწევის მიზეზი უნდა 

ყოფილიყო მიმდებარე ხმელეთის ვერტიკალური მოძრაობა. 

ახალევკსინური წყებების ზედა ფენებში ფაუნის შემადგენლობა მუდმივად იცვლება, 

ჩნდება სულ უფრო მეტი ფორმა, რომლებიც ახასიათებენ ზღვის დამლაშებას. ეს ახალი 

შრეები იწოდება უძველეს შავი ზღვის ფორმებად. მათ ზემოთ უკვე თანამედროვე ფორმებია. 

ღრმაწყლიან წყებებში დროის დათვლამ შლამის შრეებრიობის მიხედვით, გვიჩვენა, რომ 

თანამედროვე რეჟიმი შავ ზღვაში მხოლოდ 4-5 ათასი წლის წინ დამყარდა. 
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აღწერილი რთული ისტორიის გამო თანამედროვე ფაუნას გააჩნია შერეული ხასიათი. 

მასში დღემდე შენარჩუნდა ე. წ. პონტური რელიქტები, რომელთაც მიეკუთვნება 

ორანიზმები, რომლებიც ბინადრობდნენ ჯერ კიდევ ზედამესამეულ ტბა-ზღვაში. დღეს 

ისინი ცხოვრობენ  აზოვის ზღვაში და შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში 

გამტკნარებულ უბნებზე. შავი ზღვის თანამედროვე ფაუნის დიდ ნაწილს შეადგენენ 

ხმელთაშუაზღვიური ,,იმიგრანტები’’, ანუ ბინადრები ხმელთაშუა ზღვიდან. ორგანიზმების 

გარკვეული ნაწილი შემოვიდა მდინარეებიდან. ეს ის ფორმებია, რომლებიც იტანენ წყლის 

უმნიშვნელო მარილიანობას. ბოლოს, შავი ზღვის ხანგრძლივი ისტორიის მანძილზე მასში 

გამომუშავდა ,,ავტოქტონური’’ ფაუნა, ანუ ფაუნა, რომელიც მარტო მისთვისაა 

დამახასიათებელი. 

რუსი გეოლოგის ნ. ი. ანდრუსოვის მიერ დადეგნილი, ხოლო შემდეგ ა. დ. 

არხანგელსკის და სტრახოვის მიერ დამტკიცებული იქნა შთამბეჭდავი ფაქტები, რომელიც 

ეხება ზღვის ფსკერის ტექტონიკურ მოძრაობებს. ნ. ი. ანდრუსოვმა 1890 წელს კონტინენტურ 

ფერდობზე, 1000 მ-ზე დაბალ სიღრმეზე აღმოაჩინა ძველევკსინური ასაკის და წყალმარჩხში 

მობინადე ნიჟარა. აქამდე იგი ცნობილი იყო მხოლოდ ხმელეთზე არამრავალრიცხოვანი 

ტერასების ნალექებში. შეგახსენებთ, რომ ფსკერის ფაუნა საერთოდ არ ბინადრობს 200 მ-ზე 

მეტ სიღრმეებზე წყლის გოგირდწყალბადით მოწამვლის გამო. ამან საშუალება მოგვცა 

გვევარაუდა, რომ მეოთხეული დროის განმავლობაში დალექვის ოვალის მიდამოებში ზღვის 

შუა ნაწილში მიმდინარეობდა უზარმაზარი ამპლიტუდის მოძრაობები. ამგვარ ვარაუდს 

ამართლებს ასევე ხშირი მიწისძვრები კავკასიონისა და ყირიმის ნაპირების გასწვრივ. 

განსაკუთრებით ძლიერი იყო ყირიმის მიწისძვრა 1927 წ. იგი შედგებოდა რამდენიმე 

თანაბარი ხანგრძლივობის ბიძგებისგან და ყველა მათგანის ეპიცენტრი იყო კონტინენტურ 

კალთაზე. გეოლოგებისათვის ეჭვს არ ბადებს ის, რომ ეს იყო დედამიწის ქერქის დიდი უბნის 

ახალი დაძირვა რღვევის არსებულ ნაპირებში. 

შავი ზღვის ფსკერის სიღრმისა და გრუნტის შესწავლის შესახებ შრომები სწორედ ამ 

მიწისძვრის შემდეგ შეიქმნა. ზუსტმა გაზომვებმა კონტინენტურ კალთაზე აჩვენა, რომ მას 

აქვს საფეხურისებრი აგებულება. ფერდობის კალთაზე 800 მ სიღრმემდე აღმოჩენილ იქნა არა 

მარტო შემთხვევითი ნიჟარები, არამედ ტიპიური სანაპირო ნალექები ნიჟარული ხვინჭით და 

ასევე რიყნარით. ამგვარად, ნ. ი. ანდრუსოვის ვარაუდი ბრწყინვალედ იქნა დამტკიცებული. 

შავი ზღვის ჩაწევის ოვალი აქტიურია და მის განაპირა მხარეებში ვერტიკალური 

მოძრაობები დღემდე გრძელდება.  

შესაძლოა ამ მოძრაობებთან კავშირში წარმოიქმნა ზღვის ფსკერზე, ბევრგან, 

უზარმაზარი განივი, გარდიგარდმო ნაპრალები, ე. წ. წყალქვეშა კანიონები.  
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ზღვის სანაპირო, ანუ ზღვისა და ხმელეთის საკონტაქტო ზონა დიდი დინამიურობით 

გამოირჩევა და არ წარმოადგენს ერთ ფიქსირებულ ხაზს. იგი ხასითდება განუწყვეტელი 

ცვლით ყოველი შტორმის თუ შტორმული სეზონის შემდეგ. აღნიშნული ზონა ვრცელდება 

ტალღის დეფორმაციის საწყისი წერტილიდან (ძლიერი ღელვის დროს ამოძრავებული 

წყლის ფენის ფსკერთან შეხების წერტილი, რაც ჩვენს პირობებში 15-20 მ სიღრმეს 

გულისხმობს) მისი სრულიად დაშლის დროს წარმოქმნილი წყალცემის ნაკადის 

გავრცელების ზედა საზღვრამდე ან ძირითადი ქანებით აგებულ ფლატემდე. წყლის 

ნაწილაკები დეფორმირებულ ტალღაში ნაპირისაკენ უფრო დიდი სისწრაფით მიედინებიან, 

ვიდრე უკუმიმართულებით. აღნიშნულ ნაწილაკთა სიჩქარე მაქსიმუმს პლაჟის ფორმირების 

საწყის ზოლში (3-5 მ-ის სიღრმიდან) აღწევს, სადაც ტალღა სრულიად იშლება. სწორედ ეს 

ზოლი წარმოადგენს ტალღის ზემოქმედებით ამოძრავებული ყველაზე მსხვილფრაქციული 

ნატანის _ კენჭისა და ხვინჭის გადაადგილების არეს. პლაჟის ზედა საზღვრიდან 

დაახლოებით 15 მ სიღრმემდე არის ქვიშის მოძრაობის არე, ხოლო უფრო ღრმად ფსკერის 

ზედაპირი წარმოდგენილია თიხოვან-ლამიანი ქვიშებით, პელიტებით და ალევრიტებით. აქ 

ტალღური ზემოქმედება მეტად სუსტია. რაც შეეხება ტალღის ფსკერს, სადაც ზემოქმედება 

პრაქტიკულად არაა, წარმოდგენილია უმოძრაო ლამები.  

ნატანის ზემოთაღწერილი მოძრაობა დამახასიათებელია ნაპირების ისეთი 

ექსპოზიციისთვის, რომელიც ფრონტალურია ტალღების გაბატონებული 

მიმართულებისადმი. სხვა შემთხვევას აქვს ადგილი, როდესაც ტალღის მიმართულება 

ნაპირთან მეტ-ნაკლები სიდიდს მახვილ კუთხეს ქმნის. ასეთ შემთხვევაში ნატანის 

მოძრაობას ზიგზაგისებური ფორმა და გაბატონებული ღელვის თანმხვედრი მიმართულების 

ნაკადის სახე აქვს.  

რადგან აჭარის შავი ზღვის სანაპიროს ფორმირება ძირითადად მდინარეების მიერ 

შემოტანლი ნატანით მიმდინარეობს, ნაპირი და რელიეფი დინამიურ წონასწორობაშია 

როდესაც ტალღების ენერგია იხარჯება მხოლოდ შემოსული ნატანის მთლიანი მოცულობის 

ნაპირგასწვრივ გადაადგილებაზე. ნატანის მოცულობის სიჭარბის შემთხვევაში ადგილი აქვს 

აკუმულაციას და ზღვისპირა ხმელეთის ზრდას. სწორედ ასეთი წარმოშობისაა მდ. ჭოროხის 

შესართავისპირა _ ბათუმის ანუ ბურუნტაბიის კონცხი. ხოლო ნატანის დეფიციტისას 

ტალღური ენერგია ხმარდება ნაპირის წარეცხვას.  

აჭარის სანაპიროს ექსპოზიციამ გაბატონებული სამხრეთ-დასავლეთის ტალღებისადმი, 

გამოიწვია ნატანის ნაპირგასწვრივი ნაკადის გადაადგილების მიმართულება მდ. ჭოროხის 

შესართავიდან ქობულეთისკენ. მდ. ჭოროხის უშუალო გავლენის რაიონში ზღვის 
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ზედაპირთან ნატანის კონცენტრაცია 1000-2000 გ/მ3-ს აღწევს და ნატანი ჩრდილოეთით 

შეიძლება 50-60 კმ-ზეც გადაადგილდეს.  

5-6 ათასი წლის წინ, როდესაც მოხდა მსოფლიო ოკეანის დონის აწევის ტემპის მკვეთრი 

შემცირება და სტაბილიზაცია, მდინარე ჭოროხის შესართავი მდებარეობდა ახლანდელი 

ნავსადგურის რაიონში. ოკეანის დონის მატების შემცირებამ გამოიწვია მდ. ჭოროხის მიერ 

ზღვის ნაპირის ზონაში გამოტანილ-დალექილი მასალის აკუმულაცია და ხმელეთის ზრდა, 

რადგან აღნიშნული მასალის ხარისხობრივ-ოდენობრივი მაჩვენებლები აღემატებოდა 

ტალღებით ნატანის ნაპირგასწვრივი გადაადგილების მაჩვენებელს. გაზრდილმა ხმელეთმა 

კონცხის ფორმა მიიღო და მოახდინა ნატანის ნაპირგასწვრივი ნაკადის ბლოკირება, რამაც, 

თავის მხრივ, გამოიწვია მდ. ჭოროხის შესართავის სამხრეთისაკენ გადანაცვლების პროცესი. 

XIX საუკუნის 80-იან წლებში, როდესაც დაიწყო საზღვაო ნავსადგურის მშენებლობა ბათუმის 

კონცხით წარმოქმნილ ყურეში, ამ პროცესმა უფრო დაჩქარებული სახე მიიღო. თუმცა 

მდინარე ჭოროხის შესართავიდან ქობულეთის მიმართულებით მოძრავი ნაპირგასწვრივი 

ნაკადის ნაწილი მაინც სცდებოდა კონცხით ბლოკირებულ წინაღობას და საპორტო 

აკვატორიის დასილვას იწვევდა. ამიტომ პორტში სანაოსნო სიღრმეების უზრუნველყოფის 

მიზნით ნავსადგურის მესვეურებმა ხელოვნურად დააჩქარეს კონცხის ზრდის პროცესი 

ნატანდამჭერი მოლის აშენებით, რომელიც ნატანისათვის უკვე გადაულახავ წინაღობას 

წარმოადგენდა. აღნიშნული მოლის დაგრძელება ხდებოდა შეჩერებული ნატანით მოლის 

შევსებით. საბოლოოდ ნაპირი მოლის გასწვრივ გაიზარდა 200 მეტრით, ხოლო წყალქვეშა 

ფერდმა მაქსიმალურ დახრილობას მიაღწია, რის შედეგადაც მდ. ჭოროხის ნატანის ნაკადმა 

(80-100 ათ. მ3) მთლიანად დაიწყო ტალღებისათვის მიუწვდომელ სიღრმეებზე 

გადანაცვლება, ხოლო ბათუმის კონცხის ჩრდილოეთით, მახინჯაურ-ქობულეთის 

მიმართულებით ნაპირმა დაიწყო მზარდი ინტენსივობის დეგრადაცია-წარეცხვა.  

ნატანის გადაადგილებაში დიდ როლს თამაშობენ წყალქვეშა კანიონები. შავ ზღვაზე 

პლაჟწარმომქმნელი ნატანის ყველაზე მეტი რაოდენობა იკარგება ჭოროხის კანიონში, სადაც 

ჩვეულებრივ პირობებში შეიძლება დაიკარგოს 1800 ათასი მ3 წელიწადში. შესართავისპირა 

კანიონების გარდა ნატანი ასევე ლატერალურ კანიონებშიც იკარგება. ბათუმის პორტთან 

მდებარე მოლის მახლობლად დაგროვილი ნატანი პატარა ბიძგის დროსაც კი იყრება 

კანიონში. ასეთი ერთჯერადი ჩამოქცევის მოცულობა 50 ათას მ3-ს აღემატება.  

აღსანიშნავია, რომ კანიონის აქტიურობა ციკლურობით ხასიათდება. როდესაც 

მდინარეს აქვს ჭარბი ალუვიონი და ნატანის ნაპირგასწვრივი გადაადგილება სუსტია, 

კანიონში იყრება პლაჟწარმომქმნელი მასალის ნაწილი, ხოლო ალუვიონის დეფიციტისა და 
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ინტენსიური ნაპირგასწვრივი გადაადგილების შემთხვევაში კი კანიონები აქტიურობას არ 

ამჟღავნებენ.  

ჯერ კიდევ XIX საუკუნეში მდინარე ჭოროხის ერთ-ერთი შტო ზღვაში მდ. მეჯინას 

კალაპოტით გაედინებოდა. XX ს-ის დასაწყისიდან ამ შტომ სამხრეთით გადაინაცვლა, 

მეჯინას შესართავში ხმელეთის ზრდის პროცესი  უკუდახევით შეიცვალა, ხოლო ჭოროხის 

შესართავი კი წყალქვეშა კანიონის სათავის უშუალო სიახლოვეს აღმოჩნდა, რასაც მოყვა 

ნატანის დიდ, ტალღებისთვის მიუწვდომელ სიღრმეებზე კარგვა. როდესაც მდ. ჭოროხის 

წყალდიდობისა და ზღვის ძლიერი ღელვის პერიოდები ერთმანეთს ემთხვევა, დანაკარგი 

შეადგენს მდინარის წლიური ნატანის მოცულობის 90%-ს. 30-იანი წლებიდან მოყოლებული, 

აქ მდებარე სოფელ ადლიის ტერიტორიაზე სანაპიროს ხაზმა 200 მ-ით გადაინაცვლა 

ხმელეთის სიღრმეში.    

დღეისათვის აჭარის სანაპირო მეტ-ნაკლებად სტაბილურია, რადგან ჭოროხის 

შესართავთან და ბათუმის კონცხთან არსებული წყალქვეშა კანიონები ხმელეთს წინ წაწევის 

საშუალებას არ აძლევენ. ჭოროხის კანიონში დაკარგული ნატანის გამო კი სოფელ ადლიის 

ტერიტორია ინტენსიურ უკუდახევას განიცდის. ბათუმის მიმდებარე ტერიტორია 

მდგრადია. 

1976 წლიდან მიმდინარე სტაციონარული დაკვირვებების შედეგად დადგენილია 

თანამედროვე სანაპიროს დინამიკის კანონზომიერებანი. მდ. ჭოროხს ყოველწლიურად 

ზღვაში გააქვს საშუალოდ 4.9 მლნ. მ3 ატივნარებული ნატანი და 0.5 მლნ. მ3 მსხვილი 

ფსკერული ალუვიონი, რომელთა საერთო რაოდენობიდან 2.5 მლნ. მ3 არის 

პლჟწარმომქმნელი. აქედან 0.14 მლნ. მ3 (6%) ხვინჭაა, 0.31 მლნ. მ3 (12%) მსხვილი რიყნარია 

და 2.05 მლნ. მ3 (82 %) _ ქვიშა.  

ნატანის საშულო მრავალწლიურ ბალანსს ასეთი სახე აქვს: ჭოროხის ნატანის საერთო 

რაოდენობიდან ნაპირგასწვრივ ნაკადსა და პლაჟფორმირებაში მონაწილეობს 0.08-0.1 მლნ. მ3 

ალუვიონი, შესართავამდე ვერ აღწევს 0.6 მლნ. მ3 მასალა, რომელსაც კალაპოტიდან იღებენ 

სამშენებლო მიზნებისათვის, ხოლო დანარჩენს შთანთქავს წყალქვეშა კანიონი. მიუხედავად 

ასეთი არასახარბიელო სურათისა, მდ. ჭოროხის ალუვიონის რაოდენობა ჯერჯერობით 

ნაპირების სტაბილურობის შენარჩუნების საშუალებას იძლევა. მდ. ჭოროხის შენაკადებს 

აჭარისწყალსა (აუზის ფართობი 1151 კმ2, საშუალო ხარჯი _51.5 მ3/წმ) და მაჭახელას (აუზის 

ფართობი 369 კმ2, საშუალო ხარჯი _ 20.8 მ3/წმ) ყოველწლიურად ჭოროხში შეაქვთ 

დაახლოებით 0.08 მლნ. მ3 პლაჟშემქმნელი ნატანი. იმის მიუხედავად, რომ მდ. ჭოროხის 

დარეგულირების შემდეგ მის ქვემო წელში მაინც იქნება მცირე წყალდიდობები, ის არ იქნება 

საკმარისი, რომ აჭარისწყლისა და მაჭახელას ნატანი ზღვაში გაიტანოს და ეს მასალა 
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მთლიანად მოხმარდება მდ. ჭოროხის კალაპოტის შევსებას. ამის შედეგად მდ. ჭოროხი 

ზღვიურ შესართავში ნატანს საერთოდ აღარ გაიტანს.           

 

 
 

                      შავი ზღვა                                               ბათუმის პორტი 

 

    

                                მწვანე კონცხი                                                სარფი 
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II. რელიეფწარმომქმნელი ფაქტორები 

 

 

1. გეოლოგია, სტატიგრაფია, ტექტონიკა 

 

აჭარა მოქცეულია აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა სისტემის დასავლურ ნაწილში. რეგიონის 

უკიდურესი ჩრდილო-დასავლური პერიფერია მოიცავს აღნიშნული ნაოჭა სისტემის 

ჩრდილო ზონას, ხოლო აჭარის შუა და სამხრული ნაწილები ამავე სისტემის ცენტრალური 

ზონის ფარგლებშია გავრცელებული. ნაოჭა სისტემის გეოსინკლინური ეტაპი ქვედა 

ცარცულში დაიწყო და ნეოგენამდე გაგრძელდ. ჩრდილო ტექტონიკური ზონის ნაოჭები 

გადაწოლილია საქართველოს  ბელტის მიმართულებით და ხასიათდება მარაოსებური 

ნაოჭებით. ცენტრასლური ტექტონიკური ზონა აღნიშნული გეოსიკლინის ყველაზე 

დაძირული ნაწილია. 

რეგიონის უძველესი ქანები აჭარა-იმერეთის (მესხეთის) და შავშეთს ქედების თხემურ 

ზოლშია გაშიშვლებული. აქ წარმოდგენილია პალეოცენურ-ეოცენური ტერიგენული და 

ვულკანურ დანალექი მათ შორის, აღსანიშნავია მერგელოვანი თიხები, კირქვიანი ქვიშაქვები, 

თიხაფიქლები, კვარციანი ქვიშაქვები; ვულკანოგენურ-დანალექი ფაციესები (აჭარის სერია) 

შუა ეოცენური ასაკისაა. აჭარის შუა ნაწილში, მდ. აჭარისწყლის აუზში, მდინარეთა ხეობების 

გასწვრივ, გავრცელებულია მიოპლიოცენური და მეოთხეული ალუვიური ნალექები, 

რომელთა შორისაა ნაცრისფერი კირქვიანი თიხები და კონგლომერატები. უფრო გვიანდელ 

ზღვიურ ნალექებს შეიცავს სანაპიროზე საფეხურისებურად ჩამწკრივებული ვიწრო ტერასები. 

მათი ფრაგმენტები გამოკვეთილია ქობულეთის, ციხისძირის, ჩაქვისა და ბათუმის 

მიდამოებში.  

აჭარა-თრიალეთის გეოლოგიური წყობა განისაზღვრება ვულკანოგენურ-ნალექოვანი 

და ნალექოვანი ფორმაციების განვითარებით, რომელთაც უპირატესად გააჩნიათ 

პალეოგენური და ზედა ცარცისეული ასაკი და რთულად აგებული ანტიკლინორის 

არსებობით, რომელიც მომწყვდეულია საქართველოსა და ართვინ-ბოლნისის ლოდებს შორის. 

აჭარა-თრიალეთის ანტიკლინორის წყობაში გაბატონებულ როლს თამაშობს ეოცენური 

ვულკანოგენური წყებები, რომლებიც ქმნიან შავშეთის და აჭარა-იმერეთის ქედებს (თითქმის 
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მთლიანად) და თრიალეთის ქედის მნიშვნელოვან ნაწილს. მათ გარდა, აქ განვითარებულია 

ზედა ცარცის კარბონატული და ვულკანოგენურ ნალექებს (თრიალეთის ჩრდილოეთ 

ფერდობები, აჭარა-იმერეთის ქედების აღმოსავლეთ ნაწილი), პალეოცენური ფლიში 

(ბორჯომის ხეობა და თრიალეთის ქედი), ინტრუზიული და ძარღვოვანი ქანები (სუფსა-

ნატანების აუზი) დასავლეთში, ძამის ხეობა აღმოსავლეთში), პლიოცენური და მეოთხედი 

ეფეზივები (ბორჯომის რაიონის აღმოსავლეთ ნაწილი და მდ. ოთისწყალის აუზი). ყველა ამ 

ქანს შორის უძველესი ზედაცარცის გაშიშვლებულია ანტიკლინალების გადარეცხილ 

ბირთვებში.  

 

 

                                        

აჭარა-თრიალეთის სისტემის მდგომარეობა ალპური ოროგენის კავკასიონის ნაწილის 

გეოტექტონურ სტრუქტურებთან მიმართებაში, კერძოდ კი, ორ ლოდს შორის მკაფიოდ ჩანს მის 

მორფოსტრუქტურულ გეგმაში. განედად განფენილი ლიტოლოგიური კომპლექსები ღერძის 

ნაწილში ქმნიან მთის ამაღლებას ძირითადი ნაოჭების მარაოსებრი წყობით. სისტემის 

სტრუქტურული ელემენტები, კერძოდ კი ნაოჭები ძლიერაა შეცვლილი თავის ცენტრალურ 

ნაწილებში, დენუდაციური პროცესებით, ტომელთა ზემოქმედებაც დაიწყო ოლიგოცენიდან- 

გეოტექტონური რეჟიმის ინვერსიისა და აჭარა-თრიალეთის ტერიტორიის განვითარების 

კონტინენტურ ფაზაში შესვლის დროიდან. თუმცა, მთის ნაგებობის მსხვილი ოროგრაფიული 

შტრიხები – მისი განედის ორიენტირებულობა, ღერძული ზოლის მაქსიმალური ამაღლება და 

ჩრდილოეთ და სამხრეთ პერიფერიის შედარებით დაბალი ჰიპსომეტრული მდებარეობა –

წარმოადგენენ რელიეფში მისი გეოტექტონიკური ბუნების პირდაპირი ასახვა 
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2. ჰავა 

ადგილის სიმაღლის თანდათანობითი გადიდებისა და ამავე დროს შავი ზღვის გავლენის 

შემცირების შედეგად, ჰაერის ტემპერატურა აქ შესამჩნევად დაბალია, ვიდრე აჭარის სანაპიროზე, 

განსაკუთრებით ზამთრის თვეებში. საშუალო წლიური ტემპერატურა, მაგალითად, მახუნცეთში 

(138 მ. ზ. დ.), რომელიც დაშორებულია შავი ზღვიდან 25 კილომეტრით, 10-ით დაბალია, ვიდრე 

ბათუმში; ქედაში კი (სიმაღლე 275 მმ, მმანძილი ზღვიდან 35 კმ) საშუალო  წლიური 

ტემპერატურა 10,7-ით დაბალია ბათუმისაზე. ამრიგად, საშუალო წლიური ტემპერატურის 

ვერტიკალური გრადიენტი საშუალოდ 0,70 უდრის. ტემპერატურის ვერტიკალური გრადიენტი 

სეზონების მიხედვით ზღვიდან დაშორებასთან დაკავშირებით ძლიერ იცვლება რაიონის ქვედა 

ნაწილსა (მახუნცეთი, ქედა) და ბათუმს შორის თერმული გრადიენტი ზამთრის თვეებში 

უდიდესია და მერყეობს 1,5 და 2,3 შორის. ადგილის სიმაღლის გადიდებასთან და ზღვიდან 

დაშორებასთან დაკავშირებით ის მცირდება. 

უმცირესია ტემპერატურული გრადიენტი გაზაფხულის თვეებში აპრილი-მაისი, ამ თვეებში 

რაიონის დაბალ ნაწილში ტემპერატურული გრადიენტი უარყოფით მნიშვნელობასაც კი იღებს. 

უცივესი თვეა იანვარი, უთბილესი _ ივლისი-აგვისტო. 
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ტემპერატურის წლიური ამპლიტუდა განსახილველ რაიონში მერყეობს 18-დან 190 

გრადუსამდე, მნიშვნელოვნად მეტია, ვიდრე აჭარის სანაპიროზე, შემოდგომა 2-30-ით თბილია 

გაზაფხულზე, სანაპიროზე კი 4-50-ით. აჭარისწყლის ხეობის კლიმატი სანაპიროსთან 

შედარებით, რომ მნიშვნელოვნად უფრო კონტინენტურია გარკვევით ჩანს ტემპერატურის 

დღეღამური მერყეობიდან. 

დღის 13 საათის და დილის 7 საათის საშუალო ტემპერატურებს შორის სხვაობა რაიონში 

100 აღწევს მაშინ, როდესაც სანაპიროზე ის 60-ზე ნაკლები იყო.  

უცივესი თვის ინავრის საშუალო ტემპერატურა რაიონის უმეტეს ნაწილში 00-ზე მაღალია და 

მხოლოდ 1000-1100 მეტრის სიმაღლიდან ხდება უარყოფითი. 

რაიონის ქვედა ნაწილებში ტემპერატურის აბსოლუტურულური მინიმუმი _ 130-ზე დაბლა 

არ ეცემა, მაღალ ნაწილებში კი _ 160მდე მცირდება. 

ყინვიან დღეთა რიცხვი ქვედა ნაწილში 40-მდეა წელიწადზში, ზედა ნაწილში 80-დან 120-

მდე. ულეღმო დ ღეთა რიცხვი საერთოდ მცირეა. რაიონის ქვედა ნაწილში ასეღ დღეთA რიცხვი 

წელიწადში 10-15 არ აღემატება, ზედა ნაწილში კი 40-50-ს აღწევს. 

რაიონის ქვედა ნაწილში ორ თვეს, ზაფხულში, საშუალო ტემპერატურა 20-220 უდრის, 5 

თვე 150-ზე მაღალია.  

სავეგეტაციო პერიოდი, საშუალო ტემპერატურით 100-ზე მაღალი, გრძელდება 7-8 თვე. 

რაიონის ზედა ნაწილში 3-4 თვე წელიწადში საშუალო ტემპერატურა 150-ზე და 6 თვე 100 

მაღალია. ტემპერატურის აბსოლუტურული მაქსიმუმი რაიონის უმეტეს ნაწილში საკმაოდ 

მაღალია და აღწევს 38-390. ტემპერატურის ზრდა ფიონების დროს ჩვეულებრივად არც ისე 

მნიშვნელოვანია; მაღალ მაქსიმუმებს ადგილი აქვს უმთავრესად ტროპიკული ჰაერის 

სამხრეთიდან გადმონაცვლების დროს. 

 

 

               ჰაერის საშუალო ტემპერატურა აჭარაში 
 

  Mმეტეოსადგური       სიმაღლე     ზ.დ. მ  Hჰაერის ტემპერატურა (C°) 

ბათუმი   3          14,6 

მახუნცეთი          135          13,0 

ედა          275          12,8 

ურთიო   618          10,9 

ხულო  (ცენტრი)          950          10,1 

ხულო  (პუნქტი 1)         1500          7,5 

ხულო  (პუნქტი 2)         2000          5,0 
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სანაპიროდან განსხვავებით, აქ წლის განმავლობაში გარკვევით გაბატონებულია 

აღმოსავლეთის (ხმელეთის) ქარი, რომლის სიხშირე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ზამთრის 

თვეებში. ზაფხულის თვეებში აქაც ჭარბობს დასავლეთის ზღვიური ქარის გამეორება. ზღვიური 

ბრიზების არსებობა აშკარად შესამჩნევია რაიონის ქვედა ნაწილში. ზღვიდან დაშორებით და 

ადგილის სიმაღლის ზრდასთან ერთად ზღვის ბრიზების მოქმედება სუსტდება, რის შედეგადაც 

დასავლეთის ქარების სიხშირე მცირდება. 

ქარების სიძლიერე მნიშვნელოვნად ნაკლებია, ვიდრე სანაპიროზე. აღმოსავლეთის ქარი 

ჩვეულებრივად უფრო ძლიერია დასავლეთისაზე. აღმოსავლეთის ქარების საშუალო სიჩქარე 2 

მ/წმ შეადგენს, დასავლეთისა _ 1,7 მ/წმ-ზე მეტი, თითქმის სრულებით არ იცის. 

აღმოსავლეთის ქარები ატარებენ ფიონურ ხასიათს. შეფარდებითი სინოტივე ამ ქარების 

დროს უფრო დაბლა ეცემა, ვიდრე სანაპიროზე (ზოგჯერ 15-20% დაბლა). 

რაიონის უმეტეს ნაწილში ნალექის წლიური რაოდენობა 1300-1000 მმ შორის მერყეობს. 

ხეობის ქვედა და შუა ნაწილში ზღვის სანაპიროდან დაშორებით, ადგილის სიმაღლის საკმაოდ 

მნიშვნელოვნად გადიდების მიუხედავად, ნალექის წლიური რაოდენობა მცირდება, მხოლოდ 

1100 მმ სიმაღლიდან ნალექებს ემჩნევა უმნიშვნელო ზრდა. 

ხეობის დაბლობ ნაწილში ნალექის წლიური მსვლელობა ისეთივეა, როგორც სანაპიროზე; 

შემოდგომაზე მაქსიმუმი და გაზაფხულზე მინიმუმი. აღმოსავლეთისაკენ, ზღვიდან დაშორებულ 

ადგილებში, ზაფხულის და გაზაფხულის ნალექების რაოდენობა ჯერ თანაბრდება, შემდეგ კი 

მინიმუმია ზაფხულში, ხოლო მაქსიმუმი გადაინაცვლებს შემოდგომიდან ზამთრისაკენ. 

ნალექიან დღეთა რიცხვი მთელს რაიონში თითქმის თანაბარია და შეადგენს 150 დღეს 

წელიწადში. 

რაიონის ქვედა ნაწილში, 400 მ სიმაღლემდე, თოვლის საბურველი უმდგრადია, 500 მ-დან 

1400 მეტრის სიმაღლემდე მდგრადია და დევს 1-3 თვის განმავლობაში. ქარბუქიან დღეთა რიცხვი 

ზედა ნაწილში 3-5 უდრის წელიწადში. ელვა-ქუხილს შეიძლება ადგილი ექნესწლის ყველა 

სეზონში, მაგრამ მნიშვნელოვნად უფრო ხშირია ზაფხულში (5-6 დღე თვეში). 

ნისლი რაიონში, განსაკუთრებით მის ზედა ნაწილში, ხშირი მოვლენაა. ქვედა ნაწილში 

ნისლიანია წელიწადში 20-30 დღე, შუა და ზედა ნაწილებში _ 100-140 დღე. 

საშუალო შეფარდებითი სინოტივე წლის ყველა თვეში შესამჩნევად ნაკლებია, ვიდრე 

სანაპიროზე (6-8%-ით) და საშუალო წლიური 75-72% ფარგლებში მერყეობს. სინოტივის 

შემცირება აქ გამოწვეულია არა მარტო ზღვის გავლენის შესუსტებით, არამედ აღმოსავლეთის 

მშრალი ფიონური ქარების სიხშირით წლის ყველა სეზონში. ქარების გავლენა ჩანს შეფარდებითი 

სინოტივის წლიურ მსვლელობაზედაც. შეფარდებითი სინოტივის მინიმუმია გაზაფხულის 
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თვეებში (70%), ზაფხულში, დასავლეთის ქარების გახშირების შედეგად, ჰაერის ტემპერატურის 

მატების მიუხედავად, შეფარდებითი სინოტივე თვალსაჩინოდ იზრდება. 

ღრუბლიანობა რაიონის უმეტეს ნაწილში ნაკლებია, ვიდრე სანაპიროზე; მოღრუბლულ 

დღეთა რიცხვი წელიწადში უდრის 130. ნათელ დღეთა რიცხვი კი მეტია, ვიდრე სანაპიროზე. 

მზის სხივების სიუხვე, ზომიერად ცივი ზამთარი, ხანგრძლივ თბილი და შედარებით 

მშრალი ზაფხული, ნალექების ზომიერი რაოდენობა და სანაპიროსთან შედარებით ზომიერი 

სინოტივე განაპირობებს ქედას და შუახევის რაიონების დიდ ნაწილში მეღვინეობის და 

მეხილეობის განვითარებისათვის ხელსაყრელ პირობებს. 

დანესტიანების საშუალო წლიური კოეფიციენტი 1,5-2 შორის მერყეობს. ოთხი თვე 

წელიწადში (V-VIII) საშუალო თვიური დანესტიანების კოეფიციენტი 1-ზე ნაკლებია, მაგრამ 0,60-

ზე მეტია, ე.ი. არც ერთი თვე არ არის გვალვიანი. 

 

   

               ნალექების   რაოდენობა   თვეების   მიხედვით   მმ–ით   აჭარბებს 

 

 

# 
მეტეო 

სადგური 

სიმაღლე 

ზ. დო. 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

XI- 

III 

 

IV- 

X 

 

წლიური 

1 ჯიხანჯური 207 238 206 175 101 86 150 170 212 286 325 261 251 1131 1330 2461 

2 ცეცხლაური 82 206 178 143 94 82 138 160 208 306 265 236 214 977 1253 2230 

3 ქობულეთი 7 214 185 148 97 85 144 168 215 318 276 247 223 1017 1303 2320 

4 ოჩხამური 11 219 19 152 100 88 148 171 222 325 284 253 229 1044 1338 2382 

5 ციხისძირი 62 249 205 187 113 103 157 182 239 314 300 275 244 1160 1408 2568 

6 ჩაქვი 30 253 209 192 114 106 160 186 244 320 309 280 248 1182 1439 2621 

7 მტირალა 1210 382 312 246 175 133 234 269 378 495 448 436 390 1766 2132 3898 

8 ბათუმი 5 251 205 161 115 87 154 177 248 325 294 287 256 1160 1400 2560 

9 ჭარნალი 310 24 213 168 120 91 160 184 258 339 307 298 266 1206 1459 2665 

10 მახო 180 229 187 148 105 80 140 162 227 297 269 262 234 1060 1280 2340 

11 სარფი 40 290 237 186 133 101 178 204 288 376 341 332 296 1341 1621 2962 

12 დაგვა 200 286 236 215 130 118 180 209 274 360 346 316 280 1333 1617 2930 
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III. რელიეფწარმომქნელი პროცესები 

 

1. ეგზოგენური პროცესების სიმაღლითი გავრცელება 

         რეგიონის დეტალური გეომორფოლოგიური აღწერისას მივდევთ მისი დიდ ოროგრაფიულ 

ელემენტებად დაყოფის შემდეგ სქემას: 

1. შავშეთის ქედი; 

2. მდ. აჭარისწყალის ხეობა; 

3. აჭარა-იმერეთის ქედი; 

4. არსიანის ქედის ჩრდილოეთ ნაწილი; 

შავშეთის ქედი გამოდის ყანლიდაგის მთასთან, არსიანის ქედიდან 70 კმ-მდე და სიგრძეზე 

და თავისი ბოლოთი იჭრება მდ. ჭოროხის მარჯვენა ნაპირში მდ. აჭარისწყალსა და მაჭახელას 

წყალის შესართავებს შორის. მის უმაღლეს წერტილს წარმოადგენს ხევის მთა(2812 მ). მთლიანად 

ქედი რთულია ეოცენური წყებებით, ვულკანოგენური ფაციებით (შრეოვანი 

პიროკლასტოლიტები, ანდეზიტ-ბაზალტის საფარველი, ტუფბრექჩიები. ნაკლებად 

ტერიგენული ქვიშნარები). სოფ. ქედადან სა-კენ მდ. მერისის წყალის ხეობაში არის ეროზიის 

მიერ გამომჟღავნებული ეოცენური სიენიტ-დიორიტული ინტრუზიის მნიშვნელოვანი ნაწილი. 

ქედის მორფოლოგიას გააჩნია ასტრუქტურული ხასიათი. მისი ბრტყელი თხემი, რომელიც ალაგ-

ალაგ აღწევს    ?????   სიგანეს, კვეთს ეოცენური ფორმაციის რამდენიმე განედისკენ 

ორიენტირებულ ნაოჭებს. ქედის თხემის მიმდებარე ზონაში და მის ჩრდილოეთ განშტოებებზე 

განვითარებულია გასწორების ზედაპირის საფეხურებრივი სისტემა, რომლებიც განლაგებულნი 

არიან 1550-1650, 1900-2000 და 2200-2600 მ-ის სიმაღლეზე. ზოგჯერ ეს ზედაპირები დაჯავშნულია 

ზედაპლიოცენური ეფუზიებით, რომლებიც წარმოქმნიან თავისებურ ბრტყელ ან კონიკურ 

ფორმებს. 

შავშეთის ქედის აღმოსავლეთ, უფრო მაღალ ნაწილში (სოფ. ხევიდან დაწყებული და 

შემდეგ არსიანის ქედისაკენ), მთავარი წყალგამყოფი თხემის ჩრდილოეთ ფერდობებზე 

შემორჩენილია უძველესი ყინულოვანი წარმონაქმნები ცირკის, კარების, მორენების, მოკლე 

ტროგების, ,,ცხვრის შუბლის” სახით. თურქეთის ტერიტორიაზე მყოფი ქედის სამხრეთ 

ფერდობები დრენირებულია ჭოროხის მარჯვენა შენაკადების-მდინარე იმერხევისა და 

მაჭახელისწყლის სათავით.. 

მდ. მაჭახელისწყლის აუზის ქვედა ნაწილი განეკუთვნება აჭარას. მისი მარცხენა 

ნაპირისმხარე უკავია  კარჩხალის (3439 მ) ძლიერი მთის მასივის განტოტებებს, რომლებიც თავის 

მხრივ, ოროგრაფიულად წარმოადგენენ შავშეთის ქედის შუა ნაწილის სამხრეთ განტოტებას, 

ხოლო გეოლოგიურად _ აღმოსავლეთ პრინტოს ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთ (მოჭრილია 
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ჭოროხის ხეობით) ნაპირს. თავად, კარჩხალის მასივი მეოთხედ პერიოდში იყო მნიშვნელოვანი 

გამყინვარების კერა და მისი ჩრდილო-დასავლეთ განტოტებები შედის მდ. მაჭახელისწყლის 

მარცხენა ნაპირში და ჭოროხის მარჯვენა ნაპირში სოფ. კირნათის შემოგარენში. 

აჭარა_იმერეთის ქედი წარმოადგენს ვრცელ ოროგრაფიულ რეგიონს, რომელიც იშლება 138 

კმ მანძილზე ბათუმიდან ბორჯომამდე და გააჩნია 40-70 კმ სიგანე. მისი მთავარი წყალგამყოფი 

თხემი იწყება ქალაქ ბათუმთან ახლოს ერგეს მთით (896 მ) და თავიდან (45 კმ მანძილზე) 

მიმართულია ჩრდილო-აღმოსავლეთისკენ; ამ მონაკვეთზე ის მაღლდება ბინოს მთასთან აღწევს 

რა 2958 მ სიმაღლის ზღვის დონიდან. ტაგინაურის მთასთან მისი თხემი იღებს განედის Gგაშლას, 

რაც გრძელდება ბოლომდე-ლომისმთამდე. 

მოცემული წყალგამყოფი თხემის განედის მონაკვეთზე მაღლდება ტაგინაურის (2668 მ), 

საფორნიას (2755 მ), თბისერის (2601მ), ზოტის მთის (2676მ), გომისციხის (2380 მ), ხალხამის (2635 

მ), მეფისწყაროს (2850 მ, ქედის უმაღლესი წერტილი), დიდმაღალის (2588მ), ნაღების (2582 მ), 

წყალწითელის (2496 მ), მეღვრიკის (2475 მ) და ლამის მთის (2198 მ) მთები. ამ მონაკვეთზე 

განლაგებული უღელტეხილები (ზეკარი, საირმე, ჭიღლა, ბადიში და სხვ.) განთავსებულია 

აფსოლიტურ სიმაღლეებზე 2100-2300მ. 

ამგვარად, აჭარა-იმერეთის ქედის თხემის მიმართულება საკმაოდ ზუსტად იმეორებს 

ნაოჭების ღერძთა ბრუნვას, ტავრიდან (სდ-ჩა) აჭარა –თრიალეთისკენ (დ-ა), ემთხვევა რა მტის 

სისტემის დასავლეთ ნაწილის ტექტონიკურ ღერძს. აჭარა-იმერეთის ქედის ეს ტექტონიკური და 

ოროგრაფიული ღერძი წარმოადგენს მნიშვნელოვან წყქლგამყოფ ზღვარს, რომელიც 

დასავლეთით გამოყოფს მდ. ჭოროხი-აჭარისწყლის აუზს მდ. ბარცხანას, კოროლისწყლის, 

ჩაქვისწყლის. კინტრიშის, ნატანების, სუფსის აუზებისგან, ხოლო აღმოსავლეთით მტკვრისა და 

რიონის აუზებს. მთავარი აჭარა-იმერეთის ქედის განტოტებებიდან ყველაზე უკეთაა 

გამოხატული დასავლეთ (ჩაქვის, ქობულეთის) და ჩრდილოეთ (ზოტისწვერის, ლობოროტის, 

ცამტეხილის, კინკილეთის) განტოტებები. სამხრეთ განტოტებები უფრო მოკლეა შესაბამისი 

ფერდობის ნაკლები საერთო სიგანის შედეგად. გამონაკლის შეადგენს არსიანის ქედი, რომელიც 

ერთვის აჭარა-იმერეთის ქედს და მასთან თანაბარი რანგი გააჩნია.  

სიმაღლისა და წყალგამყოფის როლის მიხედვით, ყველაზე მნიშვნელოვან განტოტებებს 

წარმოადგენს: ჩრდილოეთ ფერდობზე ლობოროტის ქედი, რომელიც გადის მეფისწყაროს 

მთიდან, სრულდება დიდი ლობოროტის მწვერვალით (2730მ) და ყოფს მდ. სუფსისა და 

ხანისწყალის აუზებს, ხოლო სამხრეთ ფერდობზე – არსიანის ქედი, რომელიც მიჯნავს მდ. 

აჭარისწყლისა და ქვაბლიანის. 

აჭარა-იმერეთის ქედი უმეტესწილად ყალიბდება ეოცენურ-ვულკანოგენურ-ნალექი 

წყებებისგან; აღმოსავლეთით (მდ. ხანისწყალის აღმოსავლეთით) ვიწრო ზოლით ზედაპირზე 
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გამოდის ზედა ცარცის კირქვა; მრავალ ადგილას შეინიშნება სიენიტ-დიორიტების მცირე 

ინტრუზიული მასივები. ქედის სტრუქტურა ნაოჭიანია, გართულებულია სიგრძივი ჩამოწევითა 

და ასროლებით. ქედის განივ ჭრილში არის 5-6 დიდი გოლომორფული ანტიკლინარი. რელიეფი 

დიდ შტრიხებში ასახავს ტექტონიკურ სტრუქტურას, რაზეც ზემოთ იყო საუბარი. თუმცა 

ფერდობების განივი და დამრეცი ეროზიული დაყოფის გაბატონების გამო, ქედის მთავარ 

განშტოებები წარმოადგენენ ეროზიული წარმოშობის ასტრუქტულ ფორმებს და მათი მხოლოდ 

მეორე თანრიგის კონტროფორსები, რომლებიც ხშირად წარმოადგენენ ეროზიით გაპობილ 

სიგრძივი გვერდითი ქედების მონაკვეთებს, ემთხვევიან ანტიკლინანიებს. 

მორფოლოგიური ნიშნებით, აჭარა-იმერეთის ქედის ფარგლებში, შეიძლება გამოვყოთ 

რამდენიმე ნაწილი, რომლებიც განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. ეს ნაწილები შემდეგია: 

მთავარი წყალგამყოფი თხემი, ჩრდილო-დასავლეთ ფერდობი, ჩრდილოეთ ფერდობი, სამხრეთ-

დასავლეთ ფერდობი და სამხრეთ ფერდობი. 

აჭარა-იმერეთის ქედის მთავარ წყალგამყოფ თხემს ძირითადად გააჩნია სუსტად 

დასერილი, თაღოვანი სიგრძივი პროფილი სიმაღლეთა მცირე (100-300 მ) მონაცვლეობით 

წვეროებსა და უღელტეხილის უნაგირას შორის. მხოლოდ ალაგ-ალაგ მაღლდება მასზე საკმაოდ 

მკვეთრად განცალკევებული მთის მასივები (მაგ. ნაღების მთა აღ. ნაწილში, რომელიც 

წარმოადგენს კლდოვან პირამიდას, რომელიც მოდელირებულია ეკზარაციის მონაწილეობის 

დროს). თხემის ზოლის ზოგიერთო მონაკვეტი წარმოადგენს ტალღოვან პლატოს (ჭიდილას 

უღელტეხილის აღმოსავლეთით, ჯაჯის ტბის რაიონში მეფისწყაროს მთის სამხრეთ ძირთან, 

ტაგინაურის მთის სამხრეთით, წყალწითელის მთის აღმოსავლეთით და ასე შემდეგ). 

ანალოგიური ზედაპირები არის ასევე მთავარი წყალგამყოფისაგან გამომავალ განტოტებებზე 

(მაგალითად, ლიბოროტის განტოტებებზე მეფისწყაროს მთის ჩრდილოეთით). თხემის ზოლის ამ 

ბრტყელ ზედაპირს განეკუთვნება ორი ზედა (მიოცენური) საფეხურით გასწორების ზედაპირთა 

სისტემა. წყალგამყოფი თხემის მორფოლოგიის თავისებურებას წარმოადგენს უძველესი 

ყინულოვანი ფორმების არსებობა მთის მასივების უმრავლესობის ჩრდილოეთ ფერდობებზე, 

რომლებიც აღემატებიან 2300-2400 მ ზღვის დონიდან (ხინოს, აგინაურის, საქორნიას, ზოტის 

მთის, მეფისწყაროს, დიდმაღალის, ნაღების მთები). ხინოსა და ნებოძირის მთებში არსებობს 

რამოდენიმე კარი, ორკილომეტრიანი სიგრძის ტროგი, დონისა და კიდურა მორენთა 

დაგროვებები. ანალოგიური დაგროვებრები შეიძლება შევნიშნოთ საქორნიას მთის რაიონში, 

სადაც ჩრდილო-აღმოსავლეტ ექსპზიციის ფერდობზე კარებთან ერთად, 2300 მ სიმაღლეზე 

შეიძლება ვნახოთ ტროგი 1-5 კმ-მდე სიგრძით, ასევე კიდურა მორენის წყება სიგრძით 150 მ-მდე 

და 5 მ სიმაღლის, კარგად შენახული კარები და დონის მორენა, 10-15 მ სიმძლავრით, შეინიშნება 

დიდმაღალის მთის (2250 მ სიმაღლეზე) ჩრდილოეთ ფერდობზე. სამხრეთ ფერდობებზე როგორც 
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წესი, არ შეინიშნება ყინულოვანი მოქმედების ნიშნები. აჭარა-იმერეთის ქედის თხემის 

ნაწილისთვის დამახასიათებელ შტრიხს წარმოადგენს ასევე მისი მკაფიოდ გამოხატული 

მორფოლოგიური ასიმეტრია _ მეტი ციცაბოობა და მთის მასივების ჩრდილოეთ ფერდობების 

კლდიანობა (ხინო, ნებოძირი, ტაგინაური, საქორინა, დიდმაღალი) სამხრეთ ფერდობებთან 

შედარებით. ამ ასიმეტრიის მიზეზი არაა გეოლოგიური, არამედ კლიმატურია – ჩრდილოეთ 

ფერდობები უფრო მეტად ექცეოდნენ ყინულოვანი ეკზარაციის ქვეშ, განიცდიდნენ თოვლის 

საფარის გავლენას, თანამედროვე და ყინულოვანი ეპოქების ყინულოვან გაქარვას. ჩრდილოეთ 

ფერდობის მეტ თოვლიანობას, მისი ჩრდილიანობის გარდა, ხელს უწყობს ახალჩამოვარდნილ 

თოვლის გადმოდინება სამხრეთ ფერდობებიდან, რაც შეინიშნება ამჟამადაც. 

აღწერილი მთავარი წყალგამყოფი თხემი აჭარა-იმერეთის ქედს ყოფს ორ მაკროფერდობად 

– სამხრეთად და ჩრდილოეთად. ჩრდილოეთ ფერდობი გაცილებით უფრო ფართოა სამხრეთზე 

(30-40 კმ). ის ძლიერაა დაყოფილი და კოლხიდის დაბლობის მიმართულებით თანდათან 

მცირდება, წარმოქმნის რა, ამასთან, მკაფიოდ გამოხატულ იარუსებად განლაგებულ 

დენუდაციურ-ეროზიულ საფეხურებს. სამხრეთ ფერდობი ჩრდილოეთთან შედარებით უფრო 

მოკლეა, განსაკუთრებით დასავლეთ ნაწილში. მას გააჩნია მეტი დამრეცობა და აღწევს 

აჭარისწყლის ხეობაში ციცაბო, ნაკლებად მისაწვდომი ფერდობებით. ამასთან, ჩრდილოეთ 

ფერდობის ძირითად ოროგრაფიულ ელემენტებში (ხეობებსა და ქედებში) გაბატონებულია  

ჩრდილო-დასავლეთით მიმართულება, მაშინ როცა სამხრეთ ფერდობზე ჭარბობს განედის და 

მერიდიონალური. 

ჩრდილო-დასავლეთ ფერდობის ქვეშ იგულისხმება აჭარა-იმერეთის  ქედის ჩრდილოეთ 

ფერდობის ნაწილი, რომელიც განთავსებულია მერიდიანულ ლობოროტის განტოტების 

დასავლეთით და იყოფა გურიისა და აჭარის მთებით-აღმოსავლეთით სუფსადან ბარცხანამდე 

დასავლეთით. ეს ტერიტორია, რომელსაც უკავია აჭარა_იმერეთის ქედის თითქმის მეოთხედი 

ნაწილი, ხასიათდება შუამთის ეროზიულ-დენუდაციური რელიეფით, მთავარი ოროგრაფიული 

ელემენტების ჩრდილო-დასავლეთი და სუბგანედის ორიენტირებით. ის იქმნება საშუალო 

ეოცენური უხეშშრეოვანი და მასიური ტუფბრეკჩებით, ტუფქვიშნარებით, შიდაფორმაციული 

ანდეზიტური საფარველთა და შედის აჭარა-თრიალეთის ნაოჭიანი სისტემის ჩრდილოეთ 

ტექტონიკურ ზონაში. ძირითადი სტრუქტურული ელემენტები, როგორც მაგალითად, საირმის, 

ლამაზი მთის _ სამება _ ნაკუბარის ანტიკლინარები მათი გამყოფი სინკლინარები წარმოქმნიან 

პარალელურ ნაოჭებს, რომლებიც ჩოხატაურის მერიდიანამდე ინარჩუნებენ განედის გაშლას, 

ხოლო დასავლეთით ის თანდათან იცვლება სამხრეთ-დასავლეთისა და ამგვარად ეშვება რა შავი 

ზღვის შესართავში. აღნიშნული სტრუქტურული თავისებურება განსაზღვრავს აჭარა-იმერეთის 

ქედის მხოლოდ ძირითადი ოროგრაფიული ღერძის მიმართულებას _ აღმოსავლეთით განედის 
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და დასავლეთით სამხრეთ-დასავლეთის. დანარჩენი ეს კავშირი დაყვანილია მინიმუმამდე 

დენუდაციური პროცესების ხანგრძლივი ზემოქმედებით, რაც განსაზღვრავს მომართული 

ინვერსიული რელიეფის სიჭარბეს. 

ჩრდილო-დასავლეთ ფერდობის ცალკეული ყველაზე დიდი მდინარის ხეობების და მათი 

გამმიჯნავი წყალგამყოფების მორფოლოგია.  

აჭარა-იმერეთის ქედის დასავლეთ ნაწილის სამხრეთ ფერდობის სიგანე მნიშვნელოვნად 

ჩამორჩება ჩრდილოეთ ფერდობის სიგანეს. საშუალო მანძილი ქედის მთავარ წყალგამყოფ 

თხემსა და მდ. აჭარისწყლის ტალვეგს შორის არ აღემატება 10 კმ მეტი სიგანე. ფერდობს გააჩნია 

სოფ. ღორჯომის მერიდიანულად _ 15 კმ. უკიდურეს დასავლეთით, მდ. აჭარისწყლის ჭოროხში 

შესართავთან სიახლოვეს ფერდობის სიგანე მცირდება 2-3 კმ-მდე.  
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2. აქტიური ეგზოგენური პროცესები 

 

ა) ეროზია და აკუმულაცია 

 

ქედების ფერდობები, რომლებიც შეადგენენ აჭარა-თრიალეთს (განსაკუთრებით 

ჩრდილოეთის მხრიდან) საკმაოდ ხშირადაა დანაწვრებული ეროზიით. აჭარა-იმერეთის ქედის 

ჩრდილოეთ ფერდობის მდინარეები – სუფსა, ნატანები, ხანისწყალი და სხვა. რომლებიც 

განეკუთვნებიან შავი ზღვის აუზს, წყალუხვია, მათ გააჩნიათ მკვეთრი კალაპორები (20-40მ ერთ 

კმ-ზე) შეჭრის დიდი სიღრმე, რომლებიც საშუალოდ აღწევენ 500-700 მეტრს. ხეობებს გააჩნიათ 

V-სებრი ან კანიონისებრი განივი პროფილი, რომელიც განსაკუთრებით დამახასიათებელია იმ 

მონაკვეთებისთვის სადაც მდინარეები ჭრიან მთის ქანების ხვეულებს გაშლის ჯვარედინად. 

მდინარეები, რომლებიც ახორციელებენ თრიალეთის ქედის ჩრდილოეთ ფერდობების  

დრენირებას – ტეზამი, ძამა, ტანა, კავტურა და სხვ. ნაკლებად წყალუხვია, გააჩნიათ რამდენადმე 

უფრო დამრეცი სიგრძივი პროფილი (20მ ერთ კმ-ზე) და ნალკებად ღრმა ეროზიული შეჭრა (300-

500მ), განივი პროფილის შერბილებული მოხაზულობებით და ხეობათა ტიპური V-სებრი და 

ყუთისებრი მონაკვეთების მონაცვლეობით.  

ღერძული ზონის თხემებსა და  აჭარა-თრიალეთის განტოტებებზე, კერძოდ მისი 

შავშეთის, აჭარა-იმერეთისა და თრიალეთის ქედების შემადგენლებზე, ასევე ზოგიერთი 

მდინარის ხეობის ფერდობებზე (წაბლარისწყალი, გუჯარეთისწყალი, ტანა, ტეზამი და სხვა) 

1000-2500 მ ჰიფსომეტრულ ინტერვალში გვხვდება გათანაბრების ზედაპირის ფრაგმენტები, 

რომლებიც საშუალო მთის რელიეფის საერთო ფონზე წარმოადგენენ ამ მთიანი მხარის 

სახასიათო მორფოლოგიურ ელემენტებს. ეს ზედაპირები განვითარებულია რეგიონალურად 

ძლიერ დონეებზე და მკაფიოდ ვლინდება ჰიფსომეტრული აღნიშვნების სტატისტიკური 

ანალიზის მიუკერძოებელი მეთოდით (ა. ბოლიგი).  და მაინც, აჭარა-თრიალეთის მთელი ხუთი 

ტერიტორიიდან ოთხი წარმოადგენს ტექტოგენურ-ეროზიული მთიან-ხეობის რელიეფის 

ტიპების შერწყმას.  

განსხვავებები აჭარა-თრიალეთის ცალკეული ნაწილების მორფოლოგიაში განისაზღვრება 

ტექტონიკით, ლიტოლოგიური პირობებით და ზედაპირზე გარე ზემოქმედების სახით. 

რელიეფის განსაკუთრებულ ტიპს წარმოადგენს ვულკანური, რომელიც შეთავსებულია 

თრიალეთი ქედისა ასავლეთ ნაწილთან. უძველესი ყინულოვანი ზემოქმედების კვალი 
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მკაფიოდაა გამოხატული აჭარა-იმერეთის ქედის ჩრდილოეთ ფერდობებზე ხინოს მთიდან, 

დასავლეთში აღმოსავლეთით ნაგებას მთამდე, შავშეთის ქედის აღმოსავლეთ ნაწილში და 

თრიალეთის ქედის დასავლეთ ნაწილში, ასევე ახალციხის ქვაბურას ჩრდილო-დასავლეთ 

ნაწილში, პერსატის პლატოსებრ ადგილამდე. მთიან-ხეობის ეროზიულ-დენუდაციური 

რელიეფის ტიპებიდან ყველაზე გავრცელებულია რელიეფის ტიპი საშუალოეოცენური 

ვულკანოგენურ-ნალექი წყლების საფუძველზე, რომელიც ხასიათდება თავისი ფორმების 

სიმკვეთრით, კონტრასტულობით. მთიან-ხეობის რელიეფის სხვა ტიპები, რომლებიც 

განვითარებულია სხვა ლიტოლოგიური შემადგენლობის სუბსტრატებზე (პალეოცენურ ფლიშზე, 

ზედაცარცის კირქვაზე, ზედაეოცენურ თიხაზე, ქვიშნარებზე და სხვა) იკავებენ უფრო 

შეზღუდულ ფართობს სისტემის გარკვეულ ნაწილებში (თრიალეთის ქედის აღმოსავლეთ 

ნაწილი, ბორჯომის ხეობა თავის შუა მონაკვეთზე, თრიალეთის ქედის ღერძული ზოლის 

ჩრდილოეთ-ფერდობის შუა ნაწილი). ამასთან, თრიალეთის ქედის აღმოსავლეთ კიდეს 

ზედაეოცენურ ნალექებში (თბილისის შემოგარენში) მთელი სისტემისთვის მეტი სისწორითაა 

განვითარებული სტრუქტურულად განპირობებული რელიეფი ნაოჭების პირდაპირი 

მორფოლოგიური ასახვით. 

საკვლევი რელიეფის მოსწორებული ზედაპირი დეტალურად და მეთოდურადაა 

შესწავლილი შ. ა. ცხოვრებაშვილის მიერ. მოცემული მკვლევარი გამოყოფს გასწორების ექვს 

რეგიონალურ დონეს, რომელთა მორფოლოგიური ნარჩენების გავრცელება და სიმაღლის 

მდგომარეობა ნაჩვენებია შ. ა. ცხოვრებაშვილის მიერ შედგენილ ცხრილში. 

 

საკვლევი რელიეფი მოსწორებული ზედაპირი                ცხრილი 19 

ზემოდან 

ქვემოთ 

დონეების 

## 

დონის   საშუალო   აბსოლიტირი   სიმაღლე   მეტრებში საერთო 

საშუალო 

სიმაღლე 

მეტრებში 

აჭარა–იმერეთის 

ქადის ჩრდილოეთ 

ფერდობი 

თრიალეთის ქედის 

ჩრდილოეთ 

ფერდობი 

აჭარა თრიალეთის 

ქედის სამხრეთ 

ფერდობი 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

2500 

2185 

1972 

1660 

1253 

920 

_ 

2162 

1919 

1595 

1189 

_ 

_ 

2155 

1947 

1616 

1208 

_ 

2500 

2170 

1950 

1620 

1220 

920 

 

 

ზედაპირთა სავარაუდო ასაკი: 
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I – ქვედა მიოცენი; 

II _ შუა მიოცენი; 

III _ ქვედა პლიოცენი; 

IV _ ზედა პლიოცენი; 

V _ ქვედა პლეისტოცენი. 

უნდა აღინიშნოს, რომ რეგიონის რელიეფის ამ ფორმების გენეზისი და ასაკი ამ დრომდე 

რჩება სადაო. მკვლევაების აწილი მათ თვლის პედიმენტებად, თანამიმდევრულად 

ჩამოყალიბებულად დაბალ დონეებზე და შემდეგ ჩართულად გაფართოებად ამაღლებაში. 

ზოგიერთები მათ მიიჩნევენ ოდესღაც ერთიანი პენეპლენის ნარჩენებად, რომლებიც 

დიფერენცირებულად ამაღლდნენ სხვადასხვა დონეზე, ამასთან, ზოგიერთი ავტორის აზრით (ა. 

ლ. ცაგარელის) პერეპლენიზაცია ხდებოდა ზედაპლიოცენში, ხოლო მისი გადაადგილება და 

წაშლა მეოთხედი პერიოდის განმავლობაში. პრობლემის გადაწყვეტა წარმოადგენს მომავლის 

ამოცანას.  

 

 

 

      ბ) მეწყრულ-გრავიტაციული პროცესები 

 

განსახილველი რეგიონისთვის დამახასიათებელ შტრიხს წარმოადგენს მეწყრული 

მოვლენების მნიშვნელოვანი განვითარება, რომლებიც ყველაზე დიდ მასშტაბებს აღწევენ 

ღორჯომის ქვაბურაში, რომლის დრენირებაც ხდება აჭარისწყლის მარჯვენა შენაკადით _ დმ. 

ღორჯომით (ეშვება 3 კმ სოფ. ხულოს ზემოთ). მეწყერი უკავშირდება ზედა ეოცენური ტუფის, 

ქვიშნარევისა და თიხების ზოლს. სამხრეთ ფერდობზე, ისევე როგორც ჩრდილოეთზე 

შენარჩუნდა სხვადასხვა ასაკის გასწორებული ზედაპირის იარუსის სახით განლაგებული 

ფრაგმენტები. 

აჭარისწყლის ხეობა, რომელიც გამოყოფს აჭარა-იმერეთის ქედის დასავლეთ ნაწილს 

სამხრეთ ფერდობს შავშეთის ქედის ჩრდილოეთ ფერდობიდან, მას მცირე კავკასიონის 

ფარგლებში გააჩნია 70 კმ-მდე სიგრძე. ხეობაში მთლიანად აღინიშნება ფართო V –სებრი 

მონაკვეთების მონაცვლეობა ვიწრო კანიონებითა და ვიწრობებით. ამასთან როგორც წესი იმ 

მონაკვეთებზე, სადაც ხეობას გააჩნია V –სებრი პროფილი ფსკერზე განვითარებუილია ფართო 

ნოღაჭალა. მორფოლოგიის ასეთი სახე დამახასიათებელია მდ. აჭარისწყლის ხეობის ქვედა 40 კმ-

იანი მონაკვეთისთვის. კანიონისებრ მონაკვეთებში ქრება ნოღაჭალა, ხოლო ფერდობები ხდება 



 44 

ციცაბო და კლდოვანი. წვეტიანი ნაპირის წყვეტა ზოგჯერ აღწევს 40-100 მ სიმაღლეს. როგორც 

წესი ეს წყვეტა შეესაბამება შიდა ფორმაციული ანდეზიტური საფარის გასასვლელებს. 

სოფ. შუახევიდან დაწყებული ზემოთ დინების მიხედვით, აჭარისწყლის ხეობის 

მორფოლოგიური იერი თანდათან იცვლება. ცვლილება მდგომარეობს იმაში, რომ V-სებრი 

განივი პროფილის შენარჩუნებისას, ხეობის ფსკერის სიგანე 2-3 ჯერ მცირდება, არ აღემატება 30-

50 მ, ამიტომ მოცემულ მონაკვეთზე ქრება ნოღაჭალა და ალუვიალური კუნძულები. ამავე 

მონაკვეთზე ასევე იცვლება ქვაბურას ფერდობების მორფოლოგია. აქ ხშირად გვხვდება 

რელიეფის ფორმები, რომლებიც უკავშირდებიან მეწყერსა და გასწორებას. 

აჭარის ქვაბულის აღმოსავლეთ ნაწილში შეინიშნება გასწორების ზედაპირის სამი იარუსი 

900-1100, 1650 და 1900-2100 მ სიმაღლეზე, რაც შეეხება მეწყერს ისინი მაქსიმალურ განვითარებას 

აღწევენ სოფ. ხულოს მერიდიანის აღმოსავლეთით, განსაკუთრებით ღორჯომის ქვაბურაში და 

მდ. ნაგვარევის ხეობის ზედა ნაწილში, სადაც შეიძლება შევნიშნოთ, როგორც მოქმედი, ასევე 

სტაბილიზირებული მეწყერი. მეწყერის მონაკვეთების ფართობი იზომება კვ.კმ-ით. მდ. 

აჭარისწყლის მრავალრიცხოვან შესართავებს შორის იშვიათად გვხვდება ისეთები, რომელთაც 

გააჩნიათ თავიანთ შესართავებთან დიდი კონუსი. ეს, როგორც ჩანს უკავშირდება ხშირი 

მცენარეული საფარველის არსებობას და ფერდობებზე ქერქოვანი ქანების არსებობას. 

აჭარისწყლის ხეობის გასწვრივ, განვითარებულია მდინარის ტერასების ფრაგმენტები. 

არსებობს ტერასების ოთხი დონე 10,20,80 და 200 მ სიმაღლეზე მდინარის კიდედან. 

აჭარისწყლის ხეობას თავის ცალკეულ ნაწილებში გააჩნია სხვადასხვა მიმართულება 

პალეოგენურ წყების ნაოჭებთან მიმართებაში. ზოგჯერ ის განლაგებულია პლასტების 

განფენილობაზე, ზოგჯერ კი კვეცს მას სხვადასხვა კუთხით, წარმოქმნის რა სიგრძივ, განივ და 

დიაგონალურ მონაკვეთებს. ამის მიუხედავად, სტრუქტურების გავლენა თითქმის არ პოულობს 

მორფოლოგიურ გამოხატულებას _ ის ითრგუნება ლიტოლოგიური პირობების 

ერთგვაროვნობით. 

რეგიონის სხვადასხვა ნაწილში, განთავსების მკაფიო კანონზომიერებაბის გარეშე, 

განვითარებულია მეწყერული წარმონაქმნები, რომლებიც ართულებენ ცალკეული რაიონების 

მეზო და მიკრო რელიეფს. აჭარა-თრიალეთში მთის ქანების მეწყერული, ყველაზე მნიშვნელოვან 

მორფოლოგიურ გამოვლინებებს განეკუთვნება გორის ნამქალის ქედის (ბორჯომის ხეობიდან მდ. 

მტკვრის გასასვლელთან) და ღორჯომის ქვაბურას (მდ. აჭარისწყლის ზედა შენაკადის მარჯვენა 

ნაპირი) მეწყერული მოვლენები.  
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          IV.   რელიეფის ანთროპოგენური ტრანსფორმაცია 

 

 

1. bunebriv-anTropogenuli landSaftebi 
 

ბუნების ცალკეული კომპონენტების მრავალფეროვნება, ცხადია, ბუნებრივ-

ტერიტორიული კომპლექსების ნაირსახეობას  და ორიგინალურობას იწვევს. აჭარის 

ბუნებრივი კომპლექსების მოზაიკა მნიშვნელოვნად სახელშეცვლილია ადამიანის 

სამეურნეო ზემოქმედების შედეგად. ზოგჯერ ეს ცვლილება იმდენად დიდია, რომ 

შეიძლება მსჯელობა ბუნებრივ-ანთროპოგენურ ლანდშაფტებზე, რომელიც 

სხვადასხვა ინტენსივობით შეცვლილია ადამიანის სამეურნეო ზემოქმედების 

შედეგად. 

ბუნების შემადგენელი კომპონენტების ანალიზის, არსებული ბუნებრივი 

რესურსების რაციონალური გამოყენების და ტერიტორიების სამეურნეო ათვისება-

გამოყენების პოტენციური შესაძლებლობების გათვალისწინებით, აჭარაში გამოიყოფა 

ბუნებრივ-ანთროპოგენული ლანდშაფტების სამი კლასი-აქვალური, ვაკის და მთის. 

 

 

 
 

 

I.  აქვალური ლანდშაფტები. ზღვისპირა აქვატორიის კომპლექსი 

პერსპექტიულ-რეკრეაციული, მასობრივი ტურიზმის, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი 
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მეურნეობის და წყალქვეშა ფერმების (მარიკულტურის, თევზების, მოლუსკების, 

წყალმცენარეების და სხვა) განვითარებისათვის. 

1.1 რეკრეაციული და მასობრივი ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებისათვის; 

1.2 წყალქვეშა ფერმების მოწყობისათვის; 

 

II. ვაკის ბუნებრივ-ანთროპოგენული ლანდშაფტები: 

 

2. ზღვისპირა ქვიშიან-ხრეშიანი დიუნური ზვინულების ასიმეტრიული სერები, 

ზოგან აბრაზიული პროცესებით, ჯანსაღი ჰავით, სუსტად ჩამოყალიბებული 

ალუვიური და ქვიშიან-ხრეშიანი ნიადაგებით, პსამოფიუტური მცენარეულობით, 

საკურორტო-რეკრეაციული რესურსებით, ხელსაყრელი პრაჟით, ფიჭვნარის 

კორომებით, ზ.დ 0.5-10 მ-მდე. 

3. ვაკე-დაბლობების ლანდშაფტი, ჭაობიანი უბნების ფრაგმენტებით, ჰუმიდური 

ჰავით, ლამიან-ჭაობიანი, ალუვიური და ეწერი ნიადაგებით, ევკალიპტის 

ნარგავებით, სოფლის მეურნეობის სავარგულებით – სათიბ –საძოვრებით და სახნავ-

სათესებით (ჩაი,სიმინდის და სხვა) ზ. დ 10-30 მ-მდე. 

4. გორაკ-ბორცვიანი მთისწინეთის ლანდშაფტი. ძლიერი ანთროპოგენული 

ზემოქმედებით, სახიფათო ეგზოდინამიკური პროცესებით, ჰუმიდური ჰავით, 

წითელმიწა და ყვითელმიწა ნიადაგებით, კულტურული მცენარეულობით, 

სუბტროპიკული მებაღეობით – ჩაით, ციტრუსებით, იაპონური კლიპტომების 

ქარსაცავი ზოლებით, საკურორტო და ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსებით ზ.დ 

30-50 მ-დან 500-600 მ-მდე. 

5. ჭალის (ინტრაზონალური) კომპლექსი, ზოგან ციცაბო-ფლატიანი ტერასებით, 

ნოტიონ ჰავით, ზედაპირული და გრუნტის წყლების სიუხვით, ალუვიური 

ნიადაგებით, ერთწლიანი კულტურებით და დაბალხარიასხიანი საძოვრებით. 

  III.   მთის ბუნებრივ-ანთროპოგენური ლანდშაფტები: 
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    6. დაბალი და საშუალო მთის ტყეთა ლანდშაფტები, სხვადასხვა ექსპოზიციის და ძლიერ 

დახრილ-დანაწევრებული რელიეფით. Eეროზიული და მეწყრული პროცესებით, ჰუმიდური 

ჰავით, ეწერ-ყვითელმიწა ნიადაგებით, წიფლნარით, მარადმწვანე ქვეტყით, სახეშეცვლილი 

მონაკვეთებით, ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსებით, ზ. დ 500-600მ-დან 1200-1600 მ-მდე. 

    7. საშუალო და მაღალი მთის ტყეთა ლანდშაფტი, თხემებზე მოსწორებული 

ზედაპირებით, ძლიერ დანაწევრებული და დამეწყრილი რელიეფით, ნოტიონ ჰავით, ღია 

ყომრალი გაეწრებული ნიადაგებით, წიფლნარ-მუქწიწვიანი ტყეებით, საკურორტო და 

ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსებით ზ.დ 1600 მ-დან 2100-2200 მ-მდე. 

   8. მაღალმთის ლანდშაფტი, დამრეცფერდობიანი ეროზიულ-დენუდაციური და 

პერიგლაციალური რელიეფით, მოსწორებული ზედაპირებით, ნოტიონ ჰავით, მთა-მდელოს 

ნიადაგებით, მეზოფიულური ფორამციებით: მეეცხოველეობის განვითარებისათვის 

ხელსაყრელი სათობ-საძოვრებით ზ.დ 2100-2200 მ-დან 2600 მ-ს ზევით. 

 IV. აჭარის შიდა მთიანი რეგიონის ბუნებრივ-ანთროპოგენული ლანდშაფტები: 
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 9. აჭარის ქვაბულის ძირის და მიმდებარე მთისწინების ლანდშაფტი.Eეროზიული 

რელიეფით, საკმაოდ ნოტიონ ჰავით, ყომრალი ნიადაგებით, ზომიერად მეზოფილური 

მცენარეულობით, ანთროპოგენური სახეცვლილებებით: სოფლის მეურნეობის სავარგულებით, 

სახნავ-სათესებით (სიმინდი, თამბაქო, ჩაი, ხილი, ვაზი, ბაღჩეულ-ბოსტნეული და სხვა) ზ.დ 200-

400-500 მ-მდე. 

10. დაბალი მთა-ხეობათა ლანდშაფტი, დანაწევრებული ტერასებიანი რელიეფით, 

მეწყრული პროცესებით, ხმელთაშუაზღვიური ტიპის სუბტროპიკული ჰავით, ყომრალი 

ნიადაგებით, შერეულფოთლოვანი ტყეებით, გაკულტურებული მონაკვეთებით, სახნავ-სათესით 

(ჩაი, სიმინდი, ვაზი, ხილი და სხვა) ზ.დ 600-700 მ-მდე. 

11. საშუალო სიმაღლის მთა-ხეობათა ლანდშაფტი, ძლიერ დანაწევრებული რელიეფით, 

ზომიერად თბილი ზღვიური ჰავით, ტყის ყომრალი ნიადაგებით, წიფლნარ-წაბლნარით, 

სახეშეცვლილი მონაკვეთებით, კულტურული მცენარეულობით-კარტოფილი, თამბაქო, ვაზი, 

ხილი და სხვა ზ.დ 700 მ-დან 1200-1500 მ-მდე. 

12. საშუალო და მაღალმთის ლანდშაფტი, მთა-ხეობათა ძლიერ დანაწევრებული 

რელიეფით, მეწყრული და კლდეზვავური პროცესებით, ზომიერად ცივი ზღვიური ჰავით, 

გაეწრებული ღია ყომრალი ნიადაგებით, წიწვიანი ტყეების დომინანტობით, ანთროპოგენული 

ზემოქმედების ნიშნებით: მეცხოველეობის განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობებით. ზოგან 

საკურორტო და ტურისტულ-რეკრეაციული ადგილებით ზ.დ. 1500-1600 მ-დან 2200-2400 მ-მდე. 

13. მაღალმთის ლანდშაფტი, ძლიერ დანაწევრებული, დამრეცფერდობიანი და 

ბრტყელთხემიანი წყალგამყოფებით, ეროზიულ-დენუდაციური რელიეფით, ზომიერად ცივიდან 

ცივისკენ გარდამავალი ჰავით, მთა-მდელოს ნიადაგებით, სუბალპური და ალპური 

მცენარეულობით, სოფლის მეურნეობის სავარგულებით – სათიბ-საძოვრებით ზ.დ. 2200-2400 მ-

დან 3000 მ-მდე. 

 

 

 

2. გააქტიურებული გეოდინამიკური პროცესები 

 

აჭარის ტერიტორია მიეკუთვნება საქართველოს იმ რეგიონს, სადაც ბუნებრივ-

ანთროპოგენური პროცესების არნახულმა წარმოქმნა-გააქტიუ¬რებამ და მათგან გამოწვეულმა 

სოციალურ-ეკონომიურმა პრობლემებმა მიაღწიეს ეკოლოგიური კრიზისების შეუბრუნებელ 

ზღვარს. აქ განვითა¬რებული სხვადასხვა სახის საშიში გეოლოგიური პროცესები: მეწყერები, 

ეროზია, ღვარცოფები, თოვლის ზვავები და ზღვის ნაპირების გარეცხვა ყოველწლიურად 
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უდიდეს მატერიალურ ზარალს აყენებს რეგიონის მოსახლეობას, სამეურნეო-საინჟინრო 

ობიექტებს და არც თუ იშვიათად მთავრდება ადამიანთა მსხვერპლით. პროცესების 

ექსტრემალური განვითა¬რების პირობებში, მათგან მიყენებული ზარალი მილიონი ლარით 

განისაზღვრება. 

რეგიონში გამოსაყენებელი მიწების უკიდურესი შეზღუდულობის გამო ტერიტორიის 

ათვისება მიმდინარეობს საინჟინრო-გეოდინამიკურად მეტად სარისკო ფართობებზე, რაც თავის 

მხრივ კიდევ უფრო ზრდის საშიში გეოლოგიური პროცესების ინტენსიურ გააქტიურებას და 

სოფლის მეურნეობისთვის ვარგისი მიწების მნიშვნელოვან შემცირებას. დადგენილია რომ ბოლო 

სამი-ათეული წლის მანძილზე, სახნავი მიწების ფართობი შემცირდა 3-ჯერ. 

ტერიტორიის უსისტემო ათვისებამ გამოიწვია მრავალსპექტრიანი ლანდშაფტის ძლიერი 

ანთროპოგენიზაცია, ხოლო გეოლოგიურ გარემოში დაიწყო შეუქცევადი რღვევა, ცვლილებები 

და გეოლოგიური პროცესების არნახული მასშტაბით წარმოქმნა-გააქტიურება, რის გამოც აჭარა 

მოექცა საქართველოში ბუნებრივი ტექნოგენური კატასტროფების ხშირი განმეორების ყველაზე 

მაღალი რისკის არეში. სტიქიური პროცესების ასეთი ინტენსიური განვითარება და დროში 

განმეორებადობა რთული რელიეფური და კლიმატური პირობების პარალელურად, ერთ-ერთი 

უმთავრეს განმსაზღვრელს წარმოადგენს ადამიანის უკიდურესად მაღალი ზეწოლა გარემოზე, 

სადაც ადამიანის საქმიანობით გარემოზე გამოწვეული პრესინგის კოეფიციენტი 0,7_0,9 შეადგენს, 

მაშინ როდესაც მისი გეოლოგიური გარემოს ეკოლოგური ტევადობა არ უნდა აღემატებოდეს 

0,4_0,6-ს. აღნიშნული გარემოებით არის განპირობებული, რომ დღეისათვის აჭარის 

მოსახლეობის სტიქიური გეოლოგიური პროცესებისგან დაცვა და საინჟინრო-სამეურნეო 

ობიექტებს უსაფრთხო ფუნქციონირება რეგიონის მდგრადი განვითარების ერთ-ერთ 

უმნიშვნელოვანეს სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემას წარმოადგენს. 

აჭარის რეგიონის საერთო ფართობი, რომელიც ხუთ ადმინისტრაციულ ერთეულს 

აერთიანებს, 2900 კვ. კმ-ს შეადგენს და მისი ტერიტორიის რელიეფური მდგომარეობა მეტად 

მრავალსპექტრიანია - შავი ზღისპირეთიდან დაწყებული მაღალმთიანეთით დამთავრებული. 

ამასთან მათი გეომორფოლოგიური ზონალობა ნათლად ირეკლება გეოლოგიური პროცესების 

სახეობაში და მათ განვითარებაში, კონკრეტულად ზღვისპირეთში. გაბატონებულ ადგილს 

იკავებს ზღვისა და მდინარეთა ნაპირების ინტენსიური გარეცხვა, გორაკ-ბორცვიან ზონაში - 

მეწყრული პროცესები, ხოლო მთიან ზონაში - მეწყრების, ღვარცოფების, ფართობული ეროზიის 

და თოვლის ზვავების კომპლექსური განვითარება. 

აჭარის რეგიონში 2000 წლისათვის ურბანიზებული ტერიტორიის ფარგლებში 

დაფიქსირებული იყო 430 მეწყერი, გრავიტაციული უბანი (ქვათაცვენა, კდეზვავი), 

ღვარცოფტრანსფორმირებადი ხევი - 126, თოვლის ზვავის ჩამოსვლის ადგილი - 28, რომელთა 
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საშიშროების რისკის ზონაში იმყოფებოდა 230 დასახლებული პუნქტი, საინჟინრო ობიექტი. 2000 

წლიდან პროცესები საშუალო ფონურზე მაღალი იყო, ხოლო 2004 წლისათვის გადავიდა 

ექსტრემალური განვითარების ფაზაში. 

ქვემოთ ვიძლევით მოკლე აღწერას ცალკეული ადმინისტრაციული რაიონების მიხედვით 

სტიქიური გეოლოგიური პროცესებით გამოწვეულ შედეგებზე 2005 წლის მაჩვენებლებით, ხოლო 

მათი დეტალური აღწერა მოცემულია სათანადო ცხრილში #1. 

 

 

 

ქობულეთის რაიონი 

 

სოფელი ხუცუბანი 

სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე   2011 წლამდე დაფიქსირებული იყო 4 მეწყრული 

სხეული, აქედან 2011 წელს გააქტიურდა 2, ხოლო წარმოიქმნა 1 ახალი მეწყერი და განვითარდა 1 

გვერდითი ეროზია. დაზიანდა 6 ჰა მიწის ფართობი და 0,6 კმ საავტომობილო გზის მონაკვეთი. 

საშიშროების ზონაში მოექცა 22 ჰა მიწის ფართობი, 60 საცხოვრებელი სახლი და საკარმიდამო 

ნაკვეთი. 

ექსტრემალურ კლიმატურ პირობებში მომავალში მოსალოდნელია პროცესების 

გააქტიურება და საშიშ ზონაში მოექცევა 70 საცხოვრებელი სახლი. 

სოფელი ქობულეთი 

სოფლის მიმდებარე ტერიტორიის ფერდებზე 2011 მდე დაფიქსირებული იყო 3 მეწყერი. 

აქედან 2011 წელს გააქტიურდა 1 და წარმოიქმნა 1 ახალი მეწყერი, დაზიანდა 2 ჰა და 

საშიშროების ზონაში მოექცა 21 ჰა მიწის ფართობი და 18 საცხოვრებელი სახლი. 

სოფელი ზედა აჭყვა 

სოფლის ტერიტორიაზე 2011 წლამდე აღინიშნებოდა 3 მეწყრული სხეული, 2011 წლის 

პერიოდში გააქტიურდა 1 და წარმოიშვა 1 ახალი მეწყერი. მეწყრული პროცესების შედეგად 

დაზიანდა 2 ჰა მიწის ფართობი და საშიშროების ზონაში მოექცა 10 ჰა მიწის ფართობი, აგრეთვე 5 

საცხოვრებელი სახლი. 

მომავალში მოსალოდნელია მეწყრული პროცესების განვითარება - აქტივიზაცია. 

საშიშროების ზონაში მოხვედრა ემუქრება 16 საცხოვრებელ სახლს და საავტომობილო გზის 

მონაკვეთს. 

სოფელი კვირიკე 
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სოფლის ტერიტორიაზე 2011 წლამდე გამოვლინებული იყო 4 მეწყრული სხეული. 2011 

წლის პერიოდში გააქტიურდა 2 და წარმოიქმნა 1 ახალი მეწყერი. დაზიანდა 2,5 ჰა სასოფლო-

სავარგული მიწები და 0,8 კმ საავტომობილო გზა. საშიშროების ზონაში მოყვა 14 ჰა მიწის 

ფართობი და 20 საცხოვრებელი სახლი. 

მომავალში მეწყრული პროცესების რეციდივის შედეგად მოსალოდნელია საშიშროების 

ზონაში მოხვდეს 25 საცხოვრებელი სახლი. 

სოფელი დაგვა 

სოფელ დაგვას ტერიტორიაზე, 2011 წლამდე დაფიქსირებული იყო 3 მეწყერი. 2011 წლის 

პერიოდში გააქტიურდა 2 და წარმოიშვა 1 ახალი მეწყერი, დაზიანდა 7 ჰა სასოფლო-სამეურნეო 

მიწები და 0,5 კმ საავტომობილო გზა. საშიშროების ქვეშ მოექცა 15 ჰა მიწის ფართობი და 20 

საცხოვრებელი სახლი. 

მსგავსი პროცესების განვითარება მოსალოდნელია მომავალში, რის შედეგად 

შესაძლებელია საშიშროების რისკის ზონაში მოყვეს 15 საცხოვრებელი სახლი. 

სოფელი ციხისძირი 

სოფელ ციხისძირის ტერიტორიაზე 2011 წლამდე დაფიქსირებული იყო 4 მეწყერი და 

ზღვის ნაპირის გარეცხვა 0,3 კმ-ზე. 2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 2 მეწყერი და სანაპირო 

ზოლის აბრაზია, დაზიანდა 9 ჰა სასოფლო-სამეურნეო მიწები და გაირეცხა 0,15 კმ სიგრძის 

ზღვის ნაპირი. საშიშროების ზონაში მოყვა 18 ჰა მიწის სავარგულები და 20 საცხოვრებელი 

სახლი. 

მომავალშიც მოსალოდნელია პროცესების განვითარება და მაღალი საშიშროების რისკის 

ზონაში აღმოჩნდეს 23 საცხოვრებელი სახლი, გარკვეული მონაკვეთის რკინიგზა და ზღვის 

ნაპირსაცავი კედელი. 

სოფელი ჩაისუბანი 

სოფლის ტერიტორიის ფარგლებში 2011 წლამდე არსებული 3 მეწყრიდან 2011 წელს 

დაფიქსირდა 1 გააქტიურებული და წარმოიქმნა 1 ახალი მეწყერი და ფართობული ეროზია. 

დაზიანდა 5 ჰა და საშიშროების ზონაში მოექცა 10 ჰა მიწის სავარგულები. საშიშროების რისკის 

ზონაში იმყოფება 7 საცხოვრებელი სახლი და 0,6 კმ ადგილობრივი გზის საავტომობილო 

მონაკვეთი. 

დაბა ჩაქვი 

დაბა ჩაქვის ტერიტორიაზე 2011 წლამდე აღინიშნებოდა 4 მეწყერი, აქედან 2011 წლის 

პერიოდში დაფიქსირებულია 2 გააქტიურებული მეწყერი, ფართობული ეროზია. მდინარის 

ნაპირის გარეცხვა მოხდა 0,5 კმ-ზე, ხოლო ზღვის - 0,3 კმ-ზე. დაზიანებული მიწის ფართობი 

შეადგენს 3 ჰა-ს. საშიშროების ზონაში იმყოფება 20 ჰა მიწის ფართობი, 5 საცხოვრებელი სახლი, 
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რკინიგზის მონაკვეთი, გარკვეულ მონაკვეთზე - პლიაჟი, სასტუმრო „ოაზისი“ და სხვა კვების 

ობიექტები. 

სოფელი ხალა 

სოფელ ხალაში 2011 წლამდე გეოლოგიური პროცესებიდან აღინიშნებოდა 3 ლოკალური 

მეწყრული უბნები და ნაპირების გარეცხვა. 2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 2 მეწყერი, 

დაზიანდა 1,5 ჰა და საშიშ ზონაში მოექცა 3 ჰა მიწის ფართობი. მდინარის ნაპირის გარეცხვა 

მოხდა 0,8 კმ-ზე, რის შედეგად დაზიანდა 3 ჰას და საშიშ ზონაში მოექცა 10 ჰა მიწის ფართი, 

დაზიანდა სკოლის შენობა, საშიშროების ზონაში მოექცა საცხოვრებელი სახლები. მომავალში 

მოსალოდნელია პროცესების განვითარება, საშიშროების რისკის ზონაში შეიძლება მოექცეს 

ხიდი, საცხოვრებელი სახლები და სავარგულები. 

სოფელი გვარა 

სოფელ გვარაში 2011 წლამდე აღინიშნებოდა 4 მეწყრული სხეული. 2011 წლის პერიოდში 

დაფიქსირდა 1 გააქტიურებული მეწყერი და წარმოიშვა 1 ახალი მეწყერი. დაზიანებული მიწის 

ფართობი შეადგენს 2,5 ჰა-ს. საშიშროების ზონაში აღმოჩნდა 10 ჰა მიწის ფართობი, 6 

საცხოვრებელი სახლი და საკარმიდამო ნაკვეთი. მომავალში პროცესების განვითარების შედეგად 

საშიშროების რისკის ზონაში შეიძლება აღმოჩნდეს ციტრუსოვანი ბაღები, საცხოვრებელი 

სახლები და სოფლის გზა. 

სოფელი ვარჯანაული 

სოფელ ვარჯანაულის ტერიტორიაზე 2011 წლამდე გეოლოგიური პროცესებიდან 

აღინიშნებოდა 2 მეწყრული სხეული და ღვარცოფი. 2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 1 მეწყერი 

და ღვარცოფი. აღნიშნულმა პროცესებმა დააზიანა 6 ჰა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები და 

საშიშროების ზონაში მოექცა 15 ჰა მიწის ფართობი, საცხოვრებელი სახლები და საკარმიდამო 

ნაკვეთები. მომავალში მოსალოდნელია პროცესების განვითარება, საშიშროების რისკის ზონაში 

აღმოჩნდებიან დასახლებული პუნქტები და საკარმიდამო ნაკვეთები. 

სოფელი წყავროკა 

სოფელ წყავროკის ტერიტორიაზე 2011 წლამდე გეოლოგიური პროცესებიდან აღინიშნება 3 

მეწყრული სხეული 2011 წლის პერიოდში დაფიქსირდა 1 გააქტიურებული და წარმოიშვა 1 

ახალი მეწყერი რის შედეგად დაზიანდა 8 ჰა და საშიშროების ზონაში მოექცა 22 ჰა მიწის 

ფართობი ამ პროცესების შედეგად ძლიერ დაზიანდა სკოლა აგრეთვე საკრებულოს 

ადმინისტრაციული შენობები, საყოფაცხოვრებო მომსახურეო¬ბის ობიექტები, საცხოვრებელი 

სახლები, სავარგულები და ქობულეთი-ოზურგეთის ცენტრალური გზა.  



 54 

მომავალში მოსალოდნელი პროცესების აქტივიზაციის შედეგად რისკის ქვეშ 

შესაძლებელია აღმოჩნდეს სხვა საცხოვრებელი სახლები, მიწის ფართობები, ადმინისტრაციული 

შენობები და გზის ზოგიერთი მონაკვეთი. 

სოფელი ლეღვა 

სოფელ ლეღვაში და მის მიდებარე ტერიტორიაზე 2011 წლამდე გეოლოგიური 

პროცესებიდან აღნიშნულია 5 მეწყერი და ფართობული ეროზია. 2011 წლის პერიოდში 

გააქტიურდა 2 და წარმოიშვა 1 ახალი მეწყერი. დაზიანდა 7 ჰა და საშიშროების ზონაში მოექცა 21 

ჰა მიწის ფართობი და 16 საცხოვრებელი სახლი. პროცესების აქტივიზაცია მოსალოდნელია 

მომავალში და საშიშროების რისკის ზონაში აღმოჩნდე¬ბიან, როგორც საცხოვრებელი სახლები, 

ასევე მიწის ფართობები და გზის მონაკვეთები. 

სოფელი ზენდიდი 

სოფელ ზენდიდში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2011 წლამდე 4 მეწყრული სხეული. 

2011 წლის პერიოდში დაფიქსირებულია 3 გააქტიურებული და წარმოიშვა 2 ახალი მეწყერი. 

დაზიანებულია 4 ჰა და საშიშ ზონაში მოექცა აგრეთვე 15 საცხოვრებელი სახლი, გზის რამდენიმე 

მონაკვეთი და სოფლის წყალმომარაგების წყალსადენის მილები. 

მომავალში მოსალოდნელია პროცესების აქტივიზაცია, რის შედეგად საშიშროების რისკის 

ზონაში აღმოჩნდებიან ზემოთჩამოთვლილი ობიექტები გარდა სხვა დასახლებული პუნქტები და 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგუ¬ლები და გზის მონაკვეთები. 

სოფელი კოხი 

სოფელ კოხში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2011 წლამე გეოლოგიური პროცესებიდან 

აღინიშნებოდა 4 მეწყერი და ფართობრივი ეროზია. 2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 2 და 

წარმოიქმნა 1 ახალი მეწყერი. დაზიანდა 4 ჰა და საშიშროების ზონაში აღმოჩნდა 32 ჰა მიწის 

ფართობი, 21 საცხოვრებელი სახლი და საკარმიდამო ნაკვეთები. 

მომავალში მოსალოდნელია პროცესების აქტივიზაცია და ახლის განვითარება, რის 

შედეგად საშიშროების რისკის ქვეშ აღმოჩნდება საცხოვ¬რებელი სახლები, მიწის ფართობები და 

გზის გარკვეული მონაკვე¬თები. 

სოფელი კონდიდი 

სოფელში და მიმდებარე ტერიტორიაზე 2011 წლამდე დაფიქსირებული იყო 4 მეწყერი. 

აქედან 2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 2 და წარმოიქმნა 1 ახალი მეწყერი და ფართობლივი 

ეროზია, რის შედეგად დაზიანდა 6 ჰა და საშიშროების ზონაში მოექცა 28 ჰა მიწის ფართობი. 

დაზიანდა აგრეთვე 26 საცხოვრებელი სახლი და გზის გარკვეული მონაკვეთი. 
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მომავალში მოსალოდნელია პროცესების გააქტიურება და ახლის განვითარება, რის 

შედეგად რისკის ქვეშ აღმოჩნდება გარდა ზემოთჩამოთვ¬ლილი ობიექტებისა, სხვა ახალი 

ობიექტები (სახლები, მიწის სავარგულები, გზების მონაკვეთები და სხვა).  

სოფელი სამება 

სოფელში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ადრე 2011 წლამდე აღინიშნებოდა 6 მეწყრული 

სხეული. 2011 წლის პერიოდში დაფიქ¬სი¬რე¬ბულია 2 გააქტიურებული, წარმოიშვა 1 ახალი 

მეწყერი. დაზიანდა 5 ჰა და საშიშროების ზონაში მოექცა 23 ჰა მიწის ფართობი და 30 

საცხოვრებელი სახლი და საკარმიდამო ნაკვეთები. მომავალში მოსალოდნელია პროცესების 

განვითარება და საშიშროების რისკის ზონაში შესაძლებელია აღმოჩნდეს 10 საცხოვრებელი 

სახლი და ცირტუსოვანი ნარგავები. 

სოფელი აჭყვა 

სოფელ აჭყვაში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2011 წლამე აღინიშ¬ნე¬ბოდა 5 მეწყერი 

და ფართობული ეროზია. 2011 წლის პერიოდში გააქ¬ტიურ¬და 2 და წარმოიშვა 2 ახალი მეწყერი. 

დაზიანდა 3 ჰა მიწის ნაკვეთი. საშიშროების ზონაში მოექცა 20 ჰა ფართობი, 18 საცხოვრებელი 

სახლი, სოფლის სამეურნეო სავარგულები და ციტრუსოვანი ნარგავები. 

მომავალში მოსალოდნელია გეოლოგიური პროცესების განვითარება და საშიშროების 

რისკის ქვეშ აღმოჩნდება 18 საცხოვრებელი სახლი და ციტრუსოვანი ნარგავები. 

სოფელი ზედა და ქვედა ულიანოვკა 

სოფელში და მის მიდამოებში ადრე 2011 წლამდე გეოლოგიური პროცესებიდან აღნიშნული 

იყო 8 მეწყერი და ფართობრივი ეროზია. 2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 4 და წარმოიშვა 2 

ახალი მეწყერი. დაზიანდა 5 ჰა და საშიშროების ზონაში აღმოჩნდა 20 ჰა მიწის ფართობი, 25 

საცხოვრებელი სახლი, ციტრუსოვანი ნარგავები და გზის ზოგიერთი მონაკვეთი. 

მომავალში მოსალოდნელია პროცესების გააქტიურება_განვითარება, რისკის ქვეშ მოექცევა 

25 საცხოვრებელი სახლი და ციტრუსოვანი ნარგავები. 

სოფელი გორგაძეები 

სოფლის ტერიტორიაზე 2011 წლამდე დაფიქსირებული იყო 3 მეწყრული სხეული და 

ფართობრივი ეროზია. 2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 1 მეწყერი. დაზიანებულია 2 ჰა და 

საშიშროების ქვეშ მოექცა 11 ჰა მიწის ფართობი, 8 საცხოვრებელი სახლი და გზის გარკვეული 

მონაკვეთი. 

მომავალში კვლავ მოსალოდნელია მეწყრული პროცესების გააქტიუ¬რება, რაც საშიშროებას 

შეუქმნის სავარგულების დაზიანებას და საცხოვ¬რებელ სახლებს. 

სოფელი ჩაქვისთავი 
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სოფელ ჩაქვისთავში 2011 წლამდე აღნიშნული იყო 5 მეწყერი. დაზიანდა 1 ჰა და 

საშიშროების ზონაში მოხვდა 1 ჰა მიწის ნაკვეთი, 3 საცხოვრებელი სახლი და გზის მონაკვეთი. 

2011 წელს დაფიქსირდა 3 ღვარცოფული ნაკადი, რის შედეგად დაზიანდა 8 ჰა და საშიშროების 

ზონაში მოექცა 4 ჰა მიწის ფართობი. 

სოფელი სახალვაშო 

სოფლის ტერიტორიაზე 2011 წლამდე აღინიშნებოდა 8 მეწყერი და ფართობრივი ეროზია. 

2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 5 და წარმოიშვა 3 ახალი მეწყერი და ფართოებული ეროზია. 

დაზიანდა 1 საცხოვრებელი სახლი, ციტრუსოვანი ნარგავები და გზის მონაკვეთი. 

მომავალში მოსალოდნელია აღნიშნული პროცესების განვითარება, საშიშროების რისკის 

ქვეშ აღმოჩნდება 11 საცხოვრებელი სახლი და საკარმიდამო ნაკვეთები. 

ქალაქი ქობულეთი 

ქ. ქობულეთში 2011 წლამდე ადგილი ჰქონდა ნაპირების გარეცხვას. 2011 წლის პერიოდში 

ეს პროცესები გააქტიურდა და ზღვის ნაპირის გასწვრივ 2,0 კმ მანძილზე დააზიანა პლაჟი, 

საფრთხე შეუქმნა სანატორიუმ „ივერიას“ მიმდებარე ტერიტორიას 

 

ხელვაჩაურის რაიონი 

 

სოფელი მწვანე კონცხი 

სოფლ მწვანე კონცხის ტერიტორიაზე 2011 წლამდე აღრიცხული იყო 3 მეწყერი. 2011 წლის 

პერიოდში 2 გააქტიურდა და წარმოიქმნა 2 ახალი მეწყერი, ამის მიზეზად უნდა ჩაითვალოს 

ბათუმ-ქობულეთის საავტომობილო გზის მშენებლობა. პროცესებმა დააზიანა 3 ჰა მიწის 

ფართობი, საშიშროების ზონაში მოექცა 6 ჰა მიწის ფართობი, 8 საცხოვრებელი სახლი, 

ციტრუსოვანი ნარგავები და მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზები, უნივერსიტეტის 

კორპუსი და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლები. 

სოფელი განთიადი 

სოფელ განთიადის ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში 2011 წლამდე აღნუსხული იყო 4 

მეწყრული სხეული. 2011 წლის პერიოდში დაფიქსირებულია 3 გააქტიურებული და წარმოიქმნა 

1 ახალი მეწყერი. 3 ჰა მიწის ფართობი დაზიანდა, 17 ჰა მიწის ფართობი მოექცა საშიშროების 

ზონაში. აგრეთვე საშიშროების რისკის ზონაში აღმოჩნდა 12 საცხოვრებელი სახლი და 

საკარმიდამო ნაკვეთები, ციტრუსოვანი ნარგავები და გზის ზოგიერთი მონაკვეთი. 

მეწყერი მომქმედია, რის შედეგად მოსალოდნელი საშიშროების რისკის ზონაში კიდევ 

მოექცა 12 საცხოვრებელი სახლი, ციტრუსოვანი ნარგავები და გზის ნაწილი. 

სოფელი კაპრეშუმი 
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სოფელ კაპრეშუმის ტერიტორიაზე 2011 წლამდე აღნიშნული იყო 4 მეწყერი. 2011 წლის 

პერიოდში 3 გააქტიურდა და წარმოიქმნა 2 ახალი. დაზიანდა 2 ჰა და საშიშროების ზონაში 

მოექცა 7 ჰა მიწის ფართობი, 7 საცხოვრებელი სახლი, ციტრუსოვანი ნარგავები, საავტომობილო 

გზის ზოგიერთი მონაკვეთი. 

რადგან მეწყერები მომქმედია, შესაძლებელია რისკის ზონაში მოექცეს კიდევ 14 

საცხოვრებელი სახლი. 

სოფელი წინსვლა 

სოფლის ტერიტორიაზე 2011 წლამდე არსებობდა 2 მეწყრული სხეული. 2011 წლის 

პერიოდში გააქტიურდა 1 და წარმოიქმნა 2 ახალი მეწყერი. დაზიანდა 1 ჰა და საშიშროების 

ზონაში მოექცა 8 ჰა მიწის ფართობი, 5 საცხოვრებელი სახლი, ციტრუსოვანი ნარგავები და 0,7 

გ/კმ საავტომობილო გზის მონაკვეთი. 

პროცესების რეციდივი მოსალოდნელია. შესაძლებელია საშიშროების რისკის ზონაში 

აღმოჩნდეს კიდევ 12 საცხოვრებელი სახლი, გზის ნაწილი. 

სოფელი ფეირა 

სოფელ ფერიაში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2011 წლამდე გეოლოგიური 

პროცესებიდან აღინიშნებოდა 4 მეწყრული სხეული და ღვარცოფი. 2011 წლის პერიოდში 

გააქტიურდა 3 და წარმოიქმნა 1 ახალი მეწყერი და ღვარცოფული ნაკადი. დაზიანებული მიწის 

დართობი შეადგენს 3 ჰა-ს. საშიშროების ზონაში მოექცა 12 ჰა მიწის ფართობი, 6 საცხოვრებელი 

სახლი, ციტრუსოვანი ნარგავები. დაზიანდა აგრეთვე 0,9 კმ საავტომობილო გზის მონაკვეთი. 

მომავალში მოსალოდნელია საშიშ ზონაში აღმოჩნდეს 14 სახლი. 

სოფელი ახალშენი 

სოფელში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2011 წლამდე აღნუსხული იყო 4 მეწყრული 

სხეული და ფართობრივი ეროზია. 2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 3, წამოიშვა 1 ახალი და 

ფართობითი ეროზია. დაზიანდა 2 ჰა მიწის ფართობი და 0,6 კმ საავტომობილო გზის მონაკვეთი. 

საშიშროების ზონაში მოექცა 12 ჰა მიწის ფართობი, 12 საცხოვრებელი სახლი და გზის ზოგიერთი 

მონაკვეთი. 

შესაძლებელია საშიშროების ზონაში აღმოჩნდეს კიდევ 14 საცხოვრებელი სახლი. 

სოფელი განახლება 

სოფლის ტერიტორიაზე ადრე განვითარებული იყო 4 მეწყერი. 2011 წლის პერიოდში 

გააქტიურდა 2 და წარმოიქმნა 1 ახალი მეწყერი. დაზიანდა 5 ჰა მიწის ფართობი და 0,5 კმ გზის 

მონაკვეთი. საშიშროების ზონაში მოექცა 12 ჰა მიწის რაოდენობა, 4 საცხოვრებელი სახლი და 

ციტრუსოვანი ნარგავები. 
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მომავალში მოსალოდნელია პროცესების განვითარება და საშიშროების ზონაში აღმოჩნდეს 

კიდევ 10 საცხოვრებელი სახლი და გზის ზოგიერთი მონაკვეთი. 

სოფელი ურეხი 

სოფლის ტერიტორიზე ადრე აღინიშნებოდა 3 მეწყრის სხეული. 2011 წლის პერიოდში 

გააქტიურდა 1 და წარმოიქმნა 2 ახალი მეწყერი. დაზიანდა 2 ჰა მიწის ფართობი და 0,7 კმ 

საავტომობილო გზის მონაკვეთი. საშიშროების ზონაში მოექცა 6 ჰა მიწის ფართობი, 4 

საცხოვრებელი სახლი, ციტრუსოვანი ნარგავები. 

მომავალში მოსალოდნელია პროცესების რეციდივი, შესაძლებელია საშიშროების ზონაში 

აღმოჩნდეს კიდევ 6 საცხოვრებელი სახლი და გარკვეული გზის მონაკვეთი. 

სოფლები ჩაისუბანი, ახალსოფელი, თხილნარი 

სოფლების მიმდებარე ტერიტორიაზე 2011 წლამდე განვითარებული იყო 8 მეწყრული 

სხეული, აღინიშნებოდა ფართობული ეროზია. 2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 4 და 

წარმოიქმნა 4 ახალი მეწყერი, ფართობული ეროზია. დაზიანდა 8 ჰა მიწის რაოდენობა, 1,2 კმ 

საავტომობილო გზის მონაკვეთი. საშიშროების ზონაში იმყოფება 41 ჰა მიწის ფართობი, 8 

საცხოვრებელი სახლი, სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და ციტრუსოვანი ნარგავები.  

მომავალში მოსალოდნელია გეოლოგიური პროცესების გააქტიურება-განვითარება, რის 

შედეგად შესაძლებელია რისკის ზონაში აღმოჩნდეს კიდევ 20 საცხოვრებელი სახლი, გვერდითი 

ეროზიის შედეგად გარეცხოს ნაპირები.  

 

სოფლები ჭარნალი, მარადიდი, კირნათი, აჭარის აღმართი 

ხსენებული სოფლების ტერიტორიებზე გეოლოგიური პროცესებიდან 2011 წლამდე 

განვითარებული იყო 10 მეწყრული სხეული, პერიოდულად მიმდინარეოდა გვერდითი ეროზია. 

2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 6 და წარმოიშვა 3 ახალი მეწყერი. დაზიანებული მიწის 

რაოდენობა შეადგენს 29 ჰა-ს. მდინარის ნაპირის გარეცხვა მოხდა 2,1 კმ-ზე, დაზიანდა 1,8 კმ 

საავტომობილო გზის მონაკვეთი. საშიშროების ზონაში იმყოფება 48 ჰა მიწის ფართობი, 18 

საცხოვრებელი სახლი და ციტრუსოვანი ნარგავები. 

მომავალში მოსალოდნელია გეოლოგიური პროცესების რეციდივი და საშიშროების რისკის 

ზონაში აღმოჩნდეს კიდევ 31 საცხოვრებელი სახლი. 

სოფლები ზედა ჩხუტუნეთი, ჯოჭო 

ხსენებული სოფლების მიმდებარე ტერიტორიებზე 2011 წლამდე გეოლოგიური 

პროცესებიდან აღინიშნებოდა 5 მეწყერი, გვერდითი ეროზია და ღვარცოფული ნაკადები. 2011 

წლის პერიოდში გააქტიურდა 4 და წარმოიშვა 2 ახალი მეწყერი. დაზიანდა 9 ჰა მიწის 

რაოდენობა. გვერდითი ეროზიის შედეგად მდინარის ნაპირის გარეცხვა მოხდა 0,5 კმ-ზე (სოფ. 
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ზედა ჩხუტუნეთი). განვითარდა ორი ღვარცოფული ნაკადი, რის შედეგად დაზიანდა სასოფლო 

სავარგულები. საშიშროების ზონაში იმყოფება 19 ჰა მიწის ფართობი, 8 საცხოვრებელი სახლი და 

გზის გარკვეული მონაკვეთი. 

მომავალში მოსალოდნელია პროცესების განვითარება-გააქტიურება. შესაძლებელია 

საშიშროების ზონაში მოხვდეს კიდევ 15 საცხოვრებელი სახლი. 

სოფელი გონიო 

სოფელ გონიოს ტერიტორიაზე გეოლოგიური პროცესებიდან 2011 წლამდე 

დაფიქსირებული იყო 2 მეწყერი, კლდეზვავი და ქვათაცვენა. 2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 

3 და წარმოიქმნა 1 ახალი მეწყერი, 1 კლდეზვავი და ქვათაცვენის ფაქტები, დაზიანდა 12 ჰა მიწის 

ფართობი და 0,3 კმ-ზე ცენტრალური გზის მონაკვეთი. საშიშროების ზონაში აღმოჩნდა  5 ჰა 

მიწის ფართობი, 2 საცხოვრებელი სახლი და სავარგულები. 

მოსალოდნელია მომავალში პროცესების აქტივიზაცია, შესაძლებელია საშიშროების 

ზონაში კიდევ მოხდეს 6 საცხოვრებელი სახლი. 

სოფელი ადლია 

სოფელ ადლიაში 2011 წლამდე ზღვის ნაპირების გარეცხვის პროცესებს პერიოდულად 

ჰქონდა ადგილი. 2011 წელს პროცესი გააქტიურდა ზღვის ნაპირის გასწვრივ 0,4 კმ-ზე, დაზიანდა 

პლიაჟი და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები. საშიშროების ზონაში მოექცა 4 ჰა მიწის 

ფართობი, 12 საცხოვრებელი სახლი. მომავალში მოსალოდნელია ნაპირების გარეცხვის პროცესის 

რეციდივი და შესაძლებელია საშიშროების რისკის ზონაში აღმოჩნდეს 20 საცხოვრებელი სახლი.  

 

ქედის რაიონი 

 

სოფლები ზენდიდი, პირველი მაისი, ზედა და ქვედა მახუნცეთი, ბზუბზუ 

ხსენებული სოფლების ტერიტორიებზე 2011 წლამდე გამოვლინებული იყო 12 მეწყრული 

პროცესი. 2011 წლის პერიოდში დაფიქსირებულია 5 გააქტიურებული მეწყერი. დაზიანდა 10,5 ჰა 

მიწის ფართობი და 0,6 კმ საავტომობილო გზის მონაკვეთი. საშიშროების ზონაში მოექცა 31 ჰა 

მიწის ფართობი და 15 საცხოვრებელი სახლი და საკარმიდამო ნაკვეთები. 

მომავალში მოსალოდნელია მეწყრული პროცესების აქტივაცია. 

სოფელი კოლოტაური 

სოფლის მიმდებარე ტერიტორიზე 2011 წლამდე აღინიშნებოდა 4 მეწყერი და გვერდითი 

ეროზია. 2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 2 მეწყერი. დაზიანდა 5 ჰა მიწის ფართობი და 0,4 კმ 

გზის მონაკვეთი. მდინარის ნაპირის გარეცხვა მოხდა 0,3 კმ-ზე. საშიშროების ზონაში მოხვდა 8 ჰა 
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მიწის ფართობი და 3 საცხოვრებელი სახლი. მოსალოდნელია საშიშროების რისკის ზონაში 

მოხვდა 2 საცხოვრებელი სახლი, გზის გარკვეული მონაკვეთები. 

სოფელი ქვედა აგარა 

სოფლის ტერიტორიაზე 2011 წლამდე აღრიცხულია 3 მეწყერი და ღვარ-ცოფული ნაკადი. 

2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 2 მეწყერი და ღვარცოფული ნაკადი. დაზიანდა 3 ჰა მიწის 

რაოდენობა და 0,25 კმ საავტომობილო გზის მონაკვეთი. საშიშროების ზონაში მოექცა 3 

საცხოვრებელი სახლი და საკარმიდამო ნაკვეთები. მოსალოდნელია პროცესების გააქტიურება. 

სოფელი ორცავა 

სოფლის ტერიტორიაზე 2011 წლამდე აღრიცხული იყო 3 მეწყერი და გვერდითი ეროზია. 

2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 1 მეწყერი, ამოქმედდა გვერდითი ეროზია. დაზიანდა 2 ჰა 

მიწის ფართობი და 0,180 გ/კმ საავტომობილო გზის მონაკვეთი. საშიშროების ზონაში მოექცა 10 

ჰა მიწის ფართობი და  6 საცხოვრებელი სახლი. მოსალოდნელია პროცესებსი აქტივაცია და საშიშ 

ზონაში მოექცეს 9 საცხოვრებელი სახლი. 

სოფელი უჩხითი 

სოფლის ტერიტორიაზე 2011 წლამდე გეოლოგიური პროცესებიდან აღინიშნებოდა 

ღვარცოფი. 2011 წლის  პერიოდში ახლად გამოვლინდა 3 მეწყრული სხეული და ღვარცოფული 

ნაკადი. დაზიანდა 10 ჰა საკარმიდამო ნაკვეთები და 0,16 გ/კმ საავტომობილო გზის მონაკვეთი. 

საშიშროების ზონაში მოექცა 15 ჰა მიწის ფართობი, 21 საცხოვრებელი სახლი, სკოლა, ხიდი, 

მაღაზია. 

მოსალოდნელია პროცესების გააქტიურება და სშიშროების რისკის ზონაში შესაძლებელია 

აღმოჩნდეს 30 საცხოვრებელი სახლი, მაღაზია და საავტომობილო გზის მონაკვეთი. 

სოფლები ცხეანა, აქუცა, ოქტომბერი 

ხსენებული სოფლების ტერიტორიებზე 2011 წლამდე გამოვლინებული იყო 10 მეწყერი. 

2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 3 მეწყერი. დაზიანდა 8,5 ჰა მიწის ფართობები და 0,15 კმ 

საავტომობილო გზის მონაკვეთი. საშიშროების ზონაში მოხვდა 16 ჰა მიწის ფართობი, 12 

საცხორებელი სახლი და საკარმიდამო ნაკვეთები. 

მეწყრული პროცესის რეციდივი მოსალოდნელია, რის შედეგადაც შესაძლებელია 

საშიშროების ზონაში მოხვდეს 8 საცხოვრებელი სახლი. 

დაბა ქედა 

ქედის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2011 წლამდე დაფიქსირებული იყო როგორც 3 მეწყერი, 

ღვარცოფი და ნაპირების გარეცხვა. 2011 წლის პერიოდში ყველა ზემოთჩამოთვლილი პროცესი 

გააქტიურდა, დაზიანდა 4 ჰა მიწის ფართობი, 0,8 კმ ცენტრალური გზის მონაკვეთი. სანიაღვრე 
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და წყალსადენი მილები. საშიშროების ზონაში მოექცა 6 ჰა მიწის ფართობი, საცხოვრებელი 

სახლები, საკარმიდამო ნაკვეთები, საავადმყოფო, მაღაზიები. 

მომავალში მოსალოდნელია პროცესების აქტივიზაცია-განვითარება, რის შედეგადაც 

შესაძლებელია მაღალი საშიშროების რისკის ზონაში მოექცეს 30 საცხოვრებელი სახლი, 

ადმინისტრაციული შენობები და საავტომობილო გზების მონაკვეთები. 

სოფელი მერისი 

სოფლის ტერიტორიაზე 2011 წლამდე აღინიშნა 3 მეწყერი და ნაპირების გადარეცხვა. 2011 

წლის პერიოდში გააქტიურდა 2 მეწყერი და ნაპირების გარეცხვა. დაზიანდა 5 ჰა მიწის ფართობი 

და 0,7 კმ საავტომობილო გზის მონაკვეთი. საშიშროების ზონაში მოექცა 5 ჰა მიწის ფართობი, 5 

საცხოვრებელი სახლი. მოსალოდნელია პროცესების აქტივაცია. 

სოფლები სალიბაური, გუნდაური 

2011 წლამდე სოფლების ტერიტორიებზე გამოვლინებული იყო 5 მეწყერი. 2011 წლის 

პერიოდში გააქტიურდა 2 მეწყერი. დაზიანდა 4 ჰა სოფლის სავარგულები. საშიშროების ზონაში 

მოექცა 9 ჰა მიწის ფართობი და საცხოვრებელი სახლები. მომავალში პროცესების აქტივიზაციაა 

მოსა¬ლოდ¬ნელი და საშიშროების ზონაში შეიძლება მოექცეს 6 საცხოვრებელი სახლი. 

სოფელი ახო 

ადრე სოფლის ტერიტორიაზე გამოვლინებული იყო 4 მეწყერი და 1 ღვარცოფი. 2011 წლის 

პერიოდში გააქტიურდა 2 მეწყერი და ღვარცოფული ნაკადი. დაზიანდა 2,0 ჰა მიწის რაოდენობა, 

ხიდი და 0,5 კმ საავტომობილო გზის მონაკვეთი. საშიშროების ზონაში მოყვა 30 ჰა მიწის 

ფართობი და საცხოვრებელი სახლები. 

გეოლოგიური პროცესები მომავალშიცაა მოსალოდნელი, რის შედეგად შესაძლებელია 

საშიშროების ზონაში მოექცეს 28 საცხოვრებელი სახლი. 

სოფელი კოკოტაური 

სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2011 წლამდე აღინიშნებოდა საშიში გეოლოგიური 

პროცესები: 4 მეწყერი, ღვარცოფი და ნაპირების გარეცხვა. 2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 4 

მეწყერი, ღვარცოფული ნაკადი და ნაპირების გარეცხვა. დაზიანდა 25 ჰა მიწის ფართობი, 2 ხიდი 

და 0,7 კმ საავტომობილო გზის მონაკვეთი. საშიშროების ზონაში მოჰყვა 40 ჰა მიწის ფართობი, 

საცხოვრებელი სახლები, ხიდები. 

პროცესების განვითარება მომავალშიცაა მოსალოდნელი და შესაძლე¬ბე¬ლია საშიშროების 

რისკის ზონაში მოყვეს მინერალური წყლის საბადო, მიწის ფართობები, საავტომობილო გზის 

გარკვეული მონაკვეთები და 30 საცხოვრებელი სახლი. 

სოფელი ბალაძეები 
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სოფლის ტერიტორიაზე 2011 წლამდე აღინიშნებოდა 4 მეწყერი. 2011 წლის პერიოდში 

გააქტიურდა 2 მეწყერი. დაზიანდა 5 ჰა მიწის ფართობი. საშიშროების ზონაში მოექცა 12 ჰა მიწის 

ფართობი და 3 საცხოვრებელი სახლი. მოსალოდნელია პროცესების რეციდივი. 

სოფელი ხარაულა 

სოფლის ტერიტორიაზე 2011 წლამდე გამოვლინებული საშიში პროცესებიდან 

აღინიშნებოდა 3 მეწყერი და ღვარცოფული ნაკადი. 2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 1 მეწყერი 

და 1 ღვარცოფი, დაზიანდა 7 ჰა სასოფლო-სამეურნეო მიწები და 0,3 კმ საავტომობილო გზის 

მონაკვეთი. საშიშროების ზონაში მოექცა 11 ჰა მიწის ფართობი და 8 საცხოვრებელი სახლი. 

მომავალში მოსალოდნელია პროცესების განვითარება. 

სოფელი ჯალაბაშვილები 

სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გეოლოგიური პროცესებიდან 2011 წლამდე 

გამოვლინებული იყო 4 მეწყერი, ღვარცოფული ნაკადი და ნაპრალების გარეცხვა. 2011 წლის 

პერიოდში გააქტიურდა 2 მეწყერი, 1 ღვარცოფული ნაკადი, მდინარის ნაპირების გარეცხვა 

მოხდა 1,2 კმ-ზე, დაზიანდა 21 ჰა ფართობი, 10 საცხოვრებელი სახლი. 

მომავალში ზემოთხსენებული პროცესების გააქტიურებაა მოსალოდნელი და 

შესაძლებელია საშიშროების რისკის ზონაში მოექცეს მიწის ფართობები და საავტომობილო გზის 

გარკევული მონაკვეთები, აგრეთვე 20 საცხოვრებელი სახლი. 

 

შუახევის რაიონი 

 

სოფლები ჯაბნიძეები, ნიგაზეული, ბრილი, ხაბელაშვილები, წყავროკა, ბესელაშვილები 

ხსენებულ სოფლებში და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე 2011 წლამდე აღინიშნებოდა 18 

მეწყერი. 2011 წელს დაფიქსირებულია 9 გააქტიურებული და 1 ახალი მეწყერი. დაზიანებული 

მიწის ფართობი 28 ჰა-ს შეადგენს. საშიშროების ზონაშია მოქცეული 66 ჰა მიწის ფართობი, 36 

საცხოვრებელი სახლი, საავტომობილო გზების მონაკვეთები. 

მომავალში მეწყრული პროცესები კვლავაც არის მოსალოდნელი და საშიშროების ზონაში 

შესაძლებელია მოექცეს 80 საცხოვრებელი სახლი და საავტომობილო გზის მონაკვეთი. 

სოფელი ქიძინიძეები 

ადრე 2011 წლამდე სოფლის ტერიტორიაზე აღინიშნებოდა 4 მეწზერი და ღვარცოფული 

ნაკადი. 2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 2 და წარმო¬იქმ¬ნა 1 ახალი მეწზერი, დაფიქსირდა 1 

ღვარცოფული ნაკადი. დაზიანდა 2ჰა სოფლის მიწები და 0,6 კმ საავტომობილო გზის მონაკვეთი. 

საშიშ¬რო¬ე¬ბის ზონაში მოხვდა 17 ჰა მიწის ფართობი, 6 საცხოვრებელი სახლი, 3 ხიდი. 
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მომავალში მოსალოდნელია პროცესების განვითარება. საშიშროების რისკის ზონაში 

შეიძლება აღმოჩნდეს 2 ხიდი, საავტომობილო გზის რამდენიმე მონაკვეთი. 

სოფლები სამოლეთი, პაპოშვილები 

ხსენებული სოფლების მიმდებარე ტერიტორიებზე ადრე, 2011 წლამდე, აღინიშნებოდა 2 

მეწყრული პროცესი და ღვარცოფული ნაკადი. 2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 2 და 

წარმოიქმნა 2 ახალი მეწყერი. დაფიქსირდა 2 ღვარცოფული ნაკადი. დაზიანდა 5 ჰა სოფლის 

სამეურნეო მიწები, 0,7 კმ საავტომობილო გზის მონაკვეთი და ხიდი. საშიშროების ზონაში მოჰყვა 

24 ჰა მიწის ფართობი, 3 საცხოვრებელი სახლი, 2 ხიდი. 

მოსალოდნელია მომავალში პროცესების განვითარება და შესაძლე¬ბელია საშიშროების 

ზონაში მოჰყვეს 6 საცხოვრებელი სახლი და 4 ხიდი. 

სოფელი ტბეთი 

სოფლის ტერიტორიაზე 2011 წლამდე განვითარებული იყო 3 მეწყერი, რომლებიც 2011 

წელს გააქტიურდნენ, წარმოიქმნა 1 ახალი მეწყერი. დაზი¬ან¬და 3 ჰა სოფლის მიწები და 0,3 კმ 

საავტომობილო გზის მონაკვეთი. სა¬ში¬შ¬როების ზონაში მოექცა 16 ჰა მიწის ფართობი, 4 

საცხოვრებელი სახლი. 

მოსალოდნელია პროცესების რეციდივის რისკის ზონაში მოჰყვეს 12 საცხოვრებელი სახლი 

და საავტომობილო გზის მონაკვეთები. 

სოფელი უჩამბა 

სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2011 წლამდე განვითარებული იყო 3 მეწყერი და 

ღვარცოფი. 2011 წლის პერიოდში 2 მეწყერი გააქტიურდა და 1 ახალი წარმოიქმნა. დაზიანდა 3 ჰა 

სოფლის სამეურნეო მიწები. საშიშროების ზონაში მოექცა 18 ჰა მიწის ფართობი, 4 საცხოვრებელი 

სახლი და მინერალური წყლის ქარხანა „უჩამბა“. 

მომავალში შესაძლებელია საშიშროების რისკის ზონაში მოჰყვეს 12 საცხოვრებელი სახლი. 

სოფლები ტაკიძეები, ოქროპილაური, ფურტიო 

ხსენებული სოფლების მიმდებარე ტერიტორიებზე 2011 წლამდე გამოვლენილი იყო 8 

მეწყერი. 2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 3 მეწყერი. დაზიანდა 6 ჰა მიწის ფართობი, 1,4 კმ 

საავტომობილო გზის მონაკვეთი. საშიშ ზონაში მოექცა 33 ჰა მიწის ფართობი, 17 საცხოვრებელი 

სახლი. მოსალოდნელია პროცესების გააქტიურება და საშიშროების ზონაში მოექცეს 36 

საცხოვრებელი სახლი და საავტომობილო გზების მონაკვეთები. 

სოფლები ოლადაური, მახალაკიძეები, შუბაანი 

ხსენებული სოფლების მიმდებარე ტერიტორიებზე 2011 წლამდე აღინიღნებოდა 7 მეწყერი 

და ღვარცოფული ნაკადები. 2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 4 მეწყერი, წარმოიქმნა 1 ახალი 

მეწზერი და 3 ღვარცოფი (ოლადაური). დაზიანდა 8 ჰა სოფლის სამეურნეო მიწები და 1,6 კმ 
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საავტომობილო გზის მონაკვეთი. საშიშროების ზონაში მოჰყვა 35 ჰა მიწის ფართობი, 16 

საცხოვრებელი სახლი, ხიდი, სანალია-ჩირუხის ჰიდროელექტროსადგურის მიმდებარე 

ტერიტორია. 

მოსალოდნელია მომავალში პროცესების განვითარება, შესაძლებელია საშიშროების რისკის 

ზონაში მოექცეს 32 საცხოვრებელი სახლი, ხიდი და საავტომობილო გზების მონაკვეთები. 

სოფელი ნენია 

სოფლის  ტერიტორიაზე 2011 წლამდე განვითარებული იყო 4 მეწყერი. 2011 წლის 

პერიოდში გააქტიურდა 2 და წარმოიქმნა 1 ახალი მეწყერი. დაზიანდა 2 ჰა და საშიშროების 

ზონაში მოჰყვა 9 ჰა მიწის ფართობი, 6 საცხოვრებელი სახლი და საავტომობილო გზის 

მონაკვეთები. 

მომავალში პროცესების აქტივაციით შესაძლებელია რისკის ზონაში მოექცეს 14 

საცხოვრებელი სახლი. 

დაბა შუახევი 

დაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2011 წლამდე არსებობდა 2 მეწყერი, 2011 წელს 1 

გააქტიურდა და 1 ახლად წარმოიქმნა. დაზიანდა 1 ჰა და საშიშროების ზონაში მოექცა 4 ჰა მიწის 

ფართობი, 2 საცხოვრებელი სახლი და საკარმიდამო ნაკვეთები. მომავალში შესაძლებელია 

საშიშროების რისკის ზონაში მოექცეს 4 საცხოვრებელი სახლი და გზის გარკვეული მონაკვეთები.  

 

ხულოს რაიონი 

 

დაბა ხულო 

ხულოს ტერიტორიაზე 2011 წლამდე აღინიშნებოდა 2 მეწყერი. 2011 წლის პერიოდში 

გააქტიურდა 2 და წარმოიქმნა 1 ახალი მეწყერი. დაზიან¬და 1 ჰა მიწის ფართობი და 0,6 კმ 

საავტომობილო გზის მონაკვეთი. საშიშ¬როების ზონაში მოექცა 4 ჰა მიწის ფართობი, 8 

საცხოვრებელი სახლი, ხიდი. 

სავარაუდოა პროცესების რეციდივი. შესაძლებელია საშიშ ზონაში აღმო¬ჩნ¬დეს 14 

საცხოვრებელი სახლი, ხიდი, საავტომობილო გზის მონაკვეთები. 

სოფლები განახლება, ვაშლოვანი 

სოფლების მიმდებარე ტერიტორიაზე 2011 წლამდე დაფიქსირებული იყო 9 მეწყერი და 

ღვარცოფი. 2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 4 მეწყერი, 1 მეწყერი წარმოიქმნა, გამოვლინდა 

ღვარცოფული ნაკადები. დაზიანდა მიწის 10 ჰა ფართობი. საშიშროების ზონაში მოექცა 67 ჰა 

მიწის ფართობი. 27 საცხოვრებელი სახლი, 2 ხიდი და საავტომობილო გზის რამდენიმე 

მონაკვეთი. 
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პროცესების შემდგომი გააქტიურებისას, რაც მოსალოდნელია, შესაძლებელია საშიშროების 

რისკის ზონაში აღმოჩნდეს 35 საცხოვრებელი სახლი, ხიდი, საავტომობილო გზის გარკვეული 

მონაკვეთები. 

სოფლები ოქტომბერი, ჩაო, თაგო, დეკანაშვილები, ოქრუაშვილები 

ხსენებულ სოფლებში და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე 2011 წლამდე გამოვლენილი იყო 

22 მეწყერი. 2011 წლის პერიოდში დაფიქსირებულია 12 გააქტიურებული დაა 5 ახლად 

წარმოქმნილი მეწყერი. დაზიანებული მიწის რაოდენობა 10 ჰა-ს შეადგენს. საშიშროების ზონაში 

მოყვა 52 ჰა მიწის ფართობი და 56 საცხოვრებელი სახლი, საავტომობილო გზის ნაწილი. 

მომავალში მოსალოდნელია პროცესების განვითარება და შესაძლებელია საშიშროების 

რისკის ზონაში მოექცეს 89 საცხოვრებელი სახლი და საავტომობილო გზის მონაკვეთები. 

სოფლები ჭახაური, სტეფანაშვილები, მინთაძეები, გიორგაძეები 

ხსენებული სოფლების ტერიტორიებზე 2011 წლამდე აღინიშნებოდა 16 მეწყერი. 2011 წლის 

პერიოდში გააქტიურდა 8 და წარმოიქმნა 4 ახალი მეწყერი. დაზიანდა 12 ჰა სასოფლო მიწები და 

1,2 კმ საავტომობილო გზის მონაკვეთები. საშიშროების ზონაში მოექცა 38 ჰა მიწის ფართობი, 46 

საცხოვრებელი სახლი. 

მომავალში პროცესების განვითარების შემთხვევაში შესაძლებელია საშიშროების ზონაში 

მოყვეს 53 საცხოვრებელი სახლი და საავტომობილო გზის გარკვეული მონაკვეთები. 

სოფელი ღორჯომი 

სოფლის ტერიტორიაზე 2011 წლამდე აღინიშნებიდა მეწყრის 7 შემთხვევა და 

ღვარცოფული პროცესები. 2011 წლის პერიოდში 4 მეწყერი გააქტიურდა და ქ ახალი წარმოიქმნა, 

გამოვლინდა 1 ღვარცოფული ნაკადი. დაზიანდა 5 ჰა სასოფლო მიწები, 0,4 კმ საავტომობილო 

გზის მონაკვეთი. საშიშროების ზონაში აღმოჩნდა 30 ჰა მიწის ფართობი, 35 საცხოვრებელი 

სახლი. 

მომავალში მოსალოდნელია პროცესების რეციდივი და შესაძლებელია საშიშროების რისკის 

ზონაში აღმოჩნდეს 50 საცხოვრებელი სახლი. 

სოფელი პაქსაძეები 

სოფლის ტერიტორიაზე 2011 წლამდე არსებობდა მეწყრის 6 შემთხვევა და ღვარცოფიული 

პროცესები. 2011 წლის პერიოდში 3 მეწყერი გააქტიურდა და 2 ახალი წარმოიქმნა, გამოვლინდა 1 

ღვარცოფული ნაკადი. დაზიანდა 1,2 ჰა სასოფლო მიწები, 0,3 კმ საავტომობილო გზის მონაკვეთი. 

საშიშროების ზონაში აღმოჩნდა 30 ჰა მიწის ფართობი, 35 საცხოვრებელი სახლი. 

პროცესების განვითარება-ფ´გააქტიურება მომავალშიც მოსალოდნელია, რის შედეგად 

საშიშროების რისკის ზონაში შესაძლებელია აღმოჩნდეს 35 საცხოვრებელი სახლი. 

სოფელი დანისპარაული 



 66 

სოფლის ტერიტორიაზე 2011 წლამდე გამოვლინებული იყო მეწყრის 5 შემთხვევა და 

ღვარცოფი. აქედან 2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 2 მეწყერი და 1 ღვარცოფული ნაკადი. 

დაზიანდა 2 ჰა სასოფლო-სამეურნეო მიწები, საშიშროების ზონაში მოექცა 14 ჰა მიწის ფართობი, 

6 საცხოვრებელი სახლი, საავტომობილო გზის მონაკვეთები. 

პროცესების განვითარება სავარაუდოა. შესაძლებელია საშიშროების ზონაში მოჰყვეს 10 

საცხოვრებელი სახლი. 

სოფელი ყინჩაური 

სოფლის ტერიტორიაზე 2011 წლამდე არსებობდა ღვაცოფული ნაკადის შემთხვევა. 2011 

წლის პერიოდში ღვარცოფული ნაკადი გააქტიურდა და დააზიანა 3 ჰა სასოფლო-სამეურნეო 

მიწები. საშიშროების ზონაში მოჰყვა 5 ჰა მიწის ფართობი და საშუალო სკოლა-ინტერნატის 

შენობა. ღვარცოფული ნაკადი აქ პერიოდულად მეორდება და შესაძლებელია საშიშროების 

ზონაში აღმოჩნდეს როგორც მიწის ფართობები, ისე საცხოვრებელი სახლები, სკოლა-ინტერნატი 

და საავტომობილო გზის მონაკვეთები. 

სოფლები წაბლიანა, ხიხაძირი, სკვანა, ბაკო 

სოფლების ტერიტორიებზე და მათ შემოგარენში 2011 წლისათვის დაფიქსირებული იყო 12 

მეწყრული შემთხვევა. 2011 წლის პერიოდში გააქტიურდა 4 და წარმოიქმნა 3 ახალი მეწყერი. 

დაზიანდა 10 ჰა სასოფლო-სამეურნეო მიწები, 1,3 კმ საავტომობილო გზის მონაკვეთები. 

საშიშროების ზონაში მოექცა 63 ჰა მიწის ფართობი, 52 საცხოვრებელი სახლი, ხიდი. 

მომავალში მოსალოდნელია პროცესების გააქტიურება-განვითარება. შესაძლებელია 

საშიშროების ზონაში მოჰყვეს 71 საცხოვრებელი სახლი, ხიდი და საავტომობილო გზის 

მონაკვეთები. 

სოფლები ქვედა თხილვანა, რაკვთა, ხიხაძირის იალები 

სოფლების მიმდებარე ტერიტორიებზე 2011 წლამდე დაფიქსირებული იყო სხვადასხვა 

გეოლოგიური პროცესი: მეწყერი, ფართობითი ეროზია, ღვარცოფი და ჩამოქცევები. მეწყრის 5 

შემთხვევიდან 2011 წელს გააქტიურდა 3 და წარმოიქმნა 2 ახალი. გარდა ამისა, გააქტიურდა 

ღვარცოფული ნაკადი, ჩამოქცევები და ფართობითი ეროზია. დაზიანდა 7 ჰა სასოფლო-

სამეურნეო მიწები. 1,8 კბ საავტომობილო გზის მონაკვეთები. საშიშროების ზონაში მოექცა 68 ჰა 

მიწის ფართობი, 20 საცხოვრებელი სახლი და 20 დროებითი საზაფხულო სადგომი. 

ზემოთჩამოთვლილი საშიში გეოლოგიური პროცესები მომავალში კვლავაც გამეორდება და 

შესაძლებელია საშიშროების რისკის ზონაში მოექცეს 42 საცხოვრებელი სახლი, 50 დროებითი 

სადგომი და საძოვრები. 

როგორც ზემოთაღნიშნული აღწერებიდან ჩანს, მთლიანად აჭარის ტერი-ტორიაზე, ხუთივე 

რაიონის მრავალ სოფელში 2011 წელს მოხდა საში¬ში გეოლოგიური პროცესების გააქტიურება ან 
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ახალი კერების გაჩენა. სტიქიის შესამცირებლად პირველ რიგში უნდა გატარდეს დროებითი 

მართვითი ღონისძიებები: აუცილებელია ძლიერ დაზიანებული სახლებიდან მოსახლეობის 

გაყვანა, სახლების გადატანა გეოლოგიურად მდგრად ადგილებში, ფერდობებზე ზედაპირული 

ნაკადების რეგულირება და ერთ სისტემაში მოყვანა, სადრენაჟო ღონისძიებების დასახვა, 

მდინარეების კალაპოტების გაწმენდა და სხვა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩამოთვლილი 

პროფილაქტიკური ღონისძიები დროებითი და პრევენციული ხასიათისაა.  

სტიქიური უბედურების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებლად საჭიროა აჭარის 

ტერიტორიის აქტიურ უბნებზე მოეწყოს გეომონიტორინგული ღონისძიებები, რომ გარკვეული 

იქნას ყველა საშიში გეოლოგიური პროცესის ხასიათი, განვითარება და მათი ციკლურობა, რათა 

მოხდეს ამ პროცესების ზუსტი პროგნოზირება. მოცემულ უბნებზე ჩატარდეს დეტალური 

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევითი სამუშაოები, რათა სტიქიური უბედურებისგან დაცვითი 

მიზნებისთვის მოხდეს ეფექტური ღონისძიებების შემუშავება და ჩატარება, რომ ბოლომდე 

აღმოიფხვრას რისკის ფაქტორი. 
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დასკვნა 
 

აჭარის რეგიონში გამოსაყენებელი მიწების უკიდურესი შეზღუდულობის გამო 

ტერიტორიის ათვისება მიმდინარეობს საინჟინრო-გეოდინამიკურად მეტად სარისკო 

ფართობებზე, რაც თავის მხრივ კიდევ უფრო ზრდის საშიში გეოდინამიკური პროცესების 

ინტენსიურ გააქტიურებას და სოფლის მეურნეობისთვის ვარგისი მიწების მნიშვნელოვან 

შემცირებას. დადგენილია რომ ბოლო სამი-ათეული წლის მანძილზე, სახნავი მიწების ფართობი 

შემცირდა 3-ჯერ. 

ტერიტორიის უსისტემო ათვისებამ გამოიწვია რელიეფის ძლიერი ანთროპოგენიზაცია, 

ხოლო გეოლოგიურ გარემოში დაიწყო შეუქცევადი რღვევა, ცვლილებები და გეოლოგიური 

პროცესების არნახული მასშტაბით წარმოქმნა-გააქტიურება, რის გამოც აჭარა მოექცა 

საქართველოში ბუნებრივი ტექნოგენური კატასტროფების ხშირი განმეორების ყველაზე მაღალი 

რისკის არეში. სტიქიური პროცესების ასეთი ინტენსიური განვითარება და დროში 

განმეორებადობა რთული რელიეფური და კლიმატური პირობების პარალელურად, ერთ-ერთი 

უმთავრეს განმსაზღვრელს წარმოადგენს ადამიანის უკიდურესად მაღალი ზეწოლა გარემოზე, 

სადაც ადამიანის საქმიანობით გარემოზე გამოწვეული პრესინგის კოეფიციენტი 0,7_0,9 შეადგენს, 

მაშინ როდესაც მისი გეოლოგიური გარემოს ეკოლოგური ტევადობა არ უნდა აღემატებოდეს 

0,4_0,6-ს. აღნიშნული გარემოებით არის განპირობებული, რომ დღეისათვის აჭარის 

მოსახლეობის სტიქიური გეოლოგიური პროცესებისგან დაცვა და საინჟინრო-სამეურნეო 

ობიექტებს უსაფრთხო ფუნქციონირება რეგიონის მდგრადი განვითარების ერთ-ერთ 

უმნიშვნელოვანეს სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემას წარმოადგენს. 

გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, ახალმა პოლიტიკურმა ვითარებამ 

და მკვეთრად დინამიურმა საბაზრო-ეკონომიკურმა მოთხოვნებმა, ჩვენი ქვეყნის რესურსული 

პოტენციალის შეფასების აუცილებლობა შექმნა. ამ უაღრესად მნიშვნელოვანი პრობლემის 

შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების შეფასება, რომელმაც 

ჩვენს ქვეყანაში უნდა შექმნას მეურნეობის ისეთი დარგის განვითარების საფუძვლები, 

როგორიცაა ტურისტულ-რეკრეაციული ინდუსტრია. ამჟამად ამ დარგის განვითარება 

საქართველოს ეკონომიკური აღორძინების სტრატეგიულ მიმართულებად არის აღიარებული. ამ 

თვალსაზრისით განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს აჭარის, როგორც მრავალფუნქციური 

რეკრეაციული რეგიონის _ ქალაქ ბათუმის შავი ზღვის სანაპირო ზოლის დინამიკის 

მონიტორინგი.  

 საკუთრივ, ეს პრობლემა მრავალი ასპექტის მქონეა და ამდენად, მასში თავს იყრის 

მომიჯნავე მეცნიერებათა კვლევის ინტერესებიც. მაგრამ, ვინაიდან ცნება ,,სანაპირო ზოლის 

დინამიკის მონიტორინგი“ კონკრეტული არსისაა, ამდენად, მისი სამომხმარებლო ღირებულების 
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გეოგრაფიული შეფასება წარმოადგენს ბუნებათსარგებლობის გარკვეულ კონკრეტულ სფეროს, 

სადაც ერთ-ერთი წამყვანი მნიშვნელობა ენიჭება დროულ მდგომარეობათა დადგენის, ანალიზის 

და პროგნოზირების მეთოდოლოგიას, რამეთუ საკვლევი ობიექტის ასეთი ინტეგრალური 

კვლევის შედეგები შეიძლება წარმატებით იქნეს გამოყენებული საპროექტო ღონისძიებათა 

დაგეგმვაში. 

განსახილველი რეგიონისთვის დამახასიათებელ შტრიხს წარმოადგენს მეწყრული 

მოვლენების მნიშვნელოვანი განვითარება, რომლებიც ყველაზე დიდ მასშტაბებს აღწევენ 

ღორჯომის ქვაბურაში, რომლის დრენირებაც ხდება აჭარისწყლის მარჯვენა შენაკადით _ დმ. 

ღორჯომით (ეშვება 3 კმ სოფ. ხულოს ზემოთ). მეწყერი უკავშირდება ზედა ეოცენური ტუფის, 

ქვიშნარევისა და თიხების ზოლს. სამხრეთ ფერდობზე, ისევე როგორც ჩრდილოეთზე 

შენარჩუნდა სხვადასხვა ასაკის გასწორებული ზედაპირის იარუსის სახით განლაგებული 

ფრაგმენტები. 

აჭარისწყლის ხეობა, რომელიც გამოყოფს აჭარა-იმერეთის ქედის დასავლეთ ნაწილს 

სამხრეთ ფერდობს შავშეთის ქედის ჩრდილოეთ ფერდობიდან, მას მცირე კავკასიონის 

ფარგლებში გააჩნია 70 კმ-მდე სიგრძე. ხეობაში მთლიანად აღინიშნება ფართო V –სებრი 

მონაკვეთების მონაცვლეობა ვიწრო კანიონებითა და ვიწრობებით. ამასთან როგორც წესი იმ 

მონაკვეთებზე, სადაც ხეობას გააჩნია V –სებრი პროფილი ფსკერზე განვითარებუილია ფართო 

ნოღაჭალა. მორფოლოგიის ასეთი სახე დამახასიათებელია მდ. აჭარისწყლის ხეობის ქვედა 40 კმ-

იანი მონაკვეთისთვის. კანიონისებრ მონაკვეთებში ქრება ნოღაჭალა, ხოლო ფერდობები ხდება 

ციცაბო და კლდოვანი. წვეტიანი ნაპირის წყვეტა ზოგჯერ აღწევს 40-100 მ სიმაღლეს. როგორც 

წესი ეს წყვეტა შეესაბამება შიდა ფორმაციული ანდეზიტური საფარის გასასვლელებს. 

სტიქიური უბედურების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებლად საჭიროა აჭარის 

ტერიტორიის აქტიურ უბნებზე მოეწყოს გეომონიტორინგული ღონისძიებები, რომ გარკვეულ 

იქნას ყველა საშიში გეოდინამიკური პროცესის ხასიათი, განვითარება და მათი ციკლურობა, 

რათა მოხდეს ამ პროცესების ზუსტი პროგნოზირება. მოცემულ უბნებზე ჩატარდეს დეტალური 

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევითი სამუშაოები, რათა სტიქიური უბედურებისგან დაცვითი 

მიზნებისთვის მოხდეს ეფექტური ღონისძიებების შემუშავება და ჩატარება, რომ ბოლომდე 

აღმოიფხვრას რისკის ფაქტორი. 
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