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ანოტაცია 

 

ანთროპოგენური ფაქტორების გავლენა კლიმატის გლობალურ ცვლილებაზე 

 

ატმოსფერო რთული ფიზიკურ–ქიმიური სისტემაა, რომელიც ურთიერთქმედებაშია 

დედამიწის ზედაპირთან, ოკეანესა და ბიოსფეროსთან. მისი შედგენილობა განუწყვეტლივ იცვლება. 

ეს განსაკუთრებით შეინიშნება XX საუკუნის შუა პერიოდიდან, რასაც ემატება ტექნოგენური 

ფაქტორების ზემოქმედება. 

 ნაშრომში განხილულია ატმოსფეროში არსებული ანთროპოგენური აეროზოლების 

წარმოშობის წყაროები (მრეწველობა, ავტოტრანსპორტი და სხვა) და მათზე მეტეოროლოგიური 

პირობების გავლენა. გამოვლენილია ცალკეული დამაბინძურებელი წყაროების მიერ ატმოსფეროში 

არსებული აეროზოლების რაოდენობრივი ცვლილების დინამიკა. დადგენილია, რომ ატმოსფეროს 

ეკოლოგიური მდგომარეობა დამოკიდებულია დაბინძურების წყაროს სპეციფიკურობაზე და 

ინტენსიობაზე, ფიზიკურ–გეოგრაფიულ და მეტეოროლოგიურ პირობებზე. 
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Annotation 

 

Influence of anthropogenic factors on global climate changes 

 

Atmosphere is physical-chemical complex environment, which interacts with surface of the earth, ocean 

and biosphere. The consistence of the atmosphere changes constantly. This is especially noticeable from mid 

twentieth century due to influence of technogenic factors. 

The work describes the creation of anthropogenic aerosol sources (production, transportation etc.) in the 

atmosphere and influence of meteorological conditions on them.  

It is shown how pollution sources change the dynamics of aerosol quantities in the atmosphere. 

It is concluded that ecologic condition of the atmosphere is dependent on specificity of pollution source 

and intensity as well as physical-geographic and meteorological factors. 
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შესავალი 

 

 კლიმატის ცვლილებისა და გარემოს ტექნოგენური დატვირთვის პრობლემები 

დღეისათვის არა მარტო სამეცნიერო, არამედ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პრობლემასაც 

წარმოადგენს. აღნიშნული მოვლენების დინამიკაში დაშვებული შეცდომები დიდი 

ეკონომიკური კატასტროფების მომტანია, რაც კაცობრიობის გადარჩენის პრობლემას 

წარმოადგენს. 

 დღეისათვის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემაა გარემოს გლობალური 

დაბინძურება, რაც კლიმატის ცვლილებას იწვევს. ცივილიზაციის განვითარების 

კვალდაკვალ ადამიანი სახეს უცვლის გარემოს და მთლიანად ეკოსისტემას. რის გამოც 

უარესდება სოციალური გარემო, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რასაც უკვე გლობალური 

ხასიათი აქვს და მოიცავს მთლიანად პლანეტას. 

 კაცობრიობის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე ადამიანები ყოველთვის 

მეტად იყვნენ დამოკიდებულნი გეოგრაფიულ გარემოზე, ადგილმდებარეობასა და  

კლიმატზე. ისინი ოდითგან ცდილობდნენ მოეხდინათ კლიმატის პროგნოზირება, რაზეც 

მეტყველებს ხალხში დღემდე შემონახული ამინდის განმსაზღვრელი ესა თუ ის ტრადიცია. 

ამინდის განსაზღვრას იმდროინდელი ადამიანებისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა 

ჰქონდა, რადგანაც წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება ისინი გვალვისა თუ სეტყვის - 

არასასურველი ამინდის მსხვერპლი გამხდარიყვნენ. ამიტომ, როგორც კლიმატი 

ზემოქმედებდა მათზე, ადამიანიც ხშირად თავისდაუნებურად ზემოქმედებდა კლიმატზე. 

მაგალითად: ტყის ჭრა მშენებლობისათვის და გადაწვა სახნავ-სათესი სავარგულებისათვის 

ტერიტორიების გასათავისუფლებლად. 

 მე-19 საუკუნიდან განსაკუთრებით კი მეოცე საუკუნეში ტექნოგენური საშუალებების 

არნახულმა განვითარებამ, მიუხედავად გარკვეული პროგრესისა დაჩქარებული უარყოფითი 

გავლენა მოახდინა კლიმატის კიდევ უფრო სწრაფ ცვლილებაზე და კაცობრიობა 

გლობალური დათბობა–აცივების რეალური საფრთხის წინაშე დააყენა. 

 დღესაც მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ 

კლიმატის გლობალურ ცვლილებას. ამ საკითხთან დაკავშირებით იმართება არაერთი 
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შეხვედრა, კონფერენცია, თუ სხვა სახის ღონისძიებები უმაღლეს დონეზეც კი (იგულისხმება 

სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების ინტენსიური საქმიანობა). 

 საუკუნეების განმავლობაში კლიმატი ანთროპოგენური გავლენის გამო სულ უფრო 

და უფრო სწრაფად იცვლება და რაც მთავარია იცვლება, ისევ და ისევ ადამიანთა საზიანოდ, 

თემა აქტუალურია. აქედან გამომდინარე განხილული იქნება კლიმატის ცვლილებების 

საკითხების როგორც გამომწვევი ფაქტორები და მიზეზშედეგობრივი მოვლენები, ასევე, მის 

მიერ გამოწვეული საზიანო ცვლილებებისათვის ჩატარებული თუ ჩასატარებელი 

ღონისძიებები. 

 კვლევის მიზანია კლიმატის ცვლილების გამომწვევი მიზეზების დადგენა და საზიანო 

ცვლილებების აღმოფხვრისათვის ჩატარებული საქმიანობის ეფექტურობის განსაზღვრის 

მცდელობა. 

კლიმატური სისტემის ცვლილება აშკარაა. „სათბურის გაზების“ ემისიის შემცირება 

მნიშვნელოვნად შეამცირებს კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული მძიმე შედეგების, 

ზემოქმედების რისკს. კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შედეგების რისკი მკვეთრად 

იზრდება: თუ გლობალური დათბობით გამოწვეული ტემპერატურის გაზრდა 2,00С-ით 

აჭარბებს პრეინდუსტრიული პერიოდის დონეს; 2.00C - 2.40C დონეზე დათბობის 

სტაბილიზაცია მოითხოვს „სათბურის გაზების“ ემისიის CO2-ის შემცირებას. 

 აქედან გამომდინარე, საქართველო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს 

განვითარებული ქვეყნების მიერ ემისიების სულ ცოტა 25 პროცენტით შემცირების 

ვალდებულების აღებას 1990 წლის დონესთან შედარებით და მოუწოდებს მოწინავე 

განვითარებად ქვეყნებს უზრუნველყონ ემისიების არსებითი კლება საბაზისო დონესთან 

შედარებით, რათა მიღწეულ იქნას გაეროს კონვენციის მიზნები. 

 ატმოსფეროში „სათბურის გაზების“ არსებითი შემცირებისათვის, ქვეყანაში 

მიზანშეწონილია დაბალნახშირბადიანი ტექნოლოგიების შემოტანის ხელშეწყობა. 

საქართველოს ზღვისპირა ზონა და სხვა რეგიონები მოწყვლადნი არიან კლიმატის 

ცვლილების მიმართ და ხდება ფიზიკური ზემოქმედება ანთროპოგენურ გარემოსა და 

მოსახლეობაზე. იგი განისაზღვრება, როგორც რისკის ქვეშ მყოფი ობიექტების სისტემის 

დაზიანების ხარისხი, მოცემული სიმძლავრის ბუნებრივი მოვლენის შედეგად და 

გამოისახება 0-დან (არანაირი ზიანი) 1-მდე (ჯამური ზიანი) მასშტაბში. მოწყვლადობა 
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დაკავშირებულია რისკის ქვეშ მყოფი ობიექტების მახასიათებლებსა და საფრთხის 

ინტენსივობაზე. აქედან გამომდინარე, მოწყვლადობა, როგორც ასეთი, არ წარმოადგენს 

სივრცით კომპონენტს, თუმცა იგი დამოკიდებულია რისკის ქვეშ მყოფი ობიექტებისა და 

საფრთხის სივრცით მახასიათებლებზე. მოწყვლადობის დასაძლევად აუცილებელია 

კონკრეტული ზომების გატარება. 

საქართველომ უნდა გადადგას ნაბიჯები, რათა შეიმუშაოს და გაატაროს ეროვნული 

პირობების შესაბამისი შემარბილებელი ქმედებები, ტექნოლოგიებისა და დაფინანსების 

შემოტანის ახალი მექანიზმი, მდგრადი განვითარებისა და სიღარიბის აღმოფხვრის 

პრიორიტეტებთან შესაბამისობაში. მან უნდა ჩამოაყალიბოს ეფექტური 

ინსტიტუციონალური მექანიზმი “სუფთა განვითარების მექანიზმი” (სგმ). “ეროვნული 

პირობების შესაბამისი შემარბილებელი ქმედებების” ფარგლებში. ინვესტირების 

გასაზრდელად, გარემოს გაჯანსაღების, სამუშაო ადგილების შექმნისა და სიღარიბის 

აღმოფხვრისათვის, უნდა შეამციროს ტყის გაჩანაგება-გადაგვარების ემისიები. ხელი უნდა 

შეუწყოს „სათბურის გაზების“ ნაკლებ გამომყოფი ტექნოლოგიების დანერგვას ქვეყანაში, 

განსაკუთრებით, განახლებადი ენერგეტიკისა და ენერგოეფექტურობის სფეროს. მისი 

შემდგომი ჩართვის მიზნით ძირითად გეგმებში შეიმუშაოს ეროვნული საადაპტაციო 

მოქმედებათა გეგმა, როგორიცაა კატასტროფების თავიდან აცილების, გარემოს მართვის, 

სოფლის მეურნეობის, ტყისა და სხვა. 

ქვეყანაში საჭიროა შეიქმნას კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის ეფექტური 

სისტემა, რომელიც აამაღლებს ბუნებრივი, ადამიანური და სოციალური სისტემების 

გამძლეობას და უზრუნველყოფს მათ მდგრადობას პროგნოზირებული კლიმატური 

რისკებისადმი; მან ხელი უნდა შეუწყოს ადაპტაციის მექანიზმებისა და პროგრამების 

პრაქტიკულ განხორციელებას სოფლის მეურნეობის, შავი ზღვის სანაპირო ზოლისა და 

წყლის რესურსების (როგორც პრიორიტეტული სექტორების მიმართ); შეიმუშაოს 

კატასტროფების მართვის სტრატეგია და შექმნას კატასტროფების მართვის 

ყოვლისმომცველი სისტემა, რათა შემცირდეს გარდაუვალი რისკები და გაუმჯობესდეს 

შემხვედრი და სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ეფექტურობა; ჩამოაყალიბოს, დანერგოს - 

განახორციელოს, გამოაქვეყნოს და რეგულარულად განაახლოს კლიმატის ცვლილების 

შემცირების ღონისძიებების შემცველი ეროვნული და, სადაც საჭიროა, რეგიონული 
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პროგრამები; ხელი შეუწყოს სხვადასხვა საგანმანათლებლო, სასწავლო და საწვრთნელი 

პროგრამების განხორციელებას, გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო-კონვენციის 

შესაბამისად. 

საქართველო აღიარებს, რომ კლიმატის ცვლილება კაცობრიობას აყენებს უდიდესი 

გამოწვევების წინაშე, რომლებიც შეუძლებელია გადაილახოს გლობალური, კოლექტიური 

ძალისხმევის გარეშე. 

 როგორც ცნობილია, ატმოსფეროს დაბინძურების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს 

წარმოადგენს ტრანსპორტი. ამ პრობლემის მოგვარებისათვის უდიდესი მნიშვნელობა 

ენიჭება შიდაწვის ძრავების შეცვლას სხვა ალტერნატიული ენერგიების წყაროებით. 

“სათბურის გაზების“ ემისიების შემცირების ფონზე, საგზაო ტრანსპორტიდან ემისიების 

წილი შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს ჰიბრიდული და მთლიანად ელექტრული 

ავტომობილებით. შიდაწვის ძრავიანი ავტომობილების ჩანაცვლება არსებითად შეუწყობს 

ხელს საგზაო ტრანსპორტის ქვესექტორიდან „სათბურის გაზების“ ემისიების შემცირებას. 

ელექტროავტომობილების შექმნა და გამოყენება – საგზაო ტრანსპორტის “დეკარბონიზაცია“ 

(ნახშირბადის შემცირება) მრავალი ქვეყნის მთავრობისათვის უპირველეს პრიორიტეტს 

წარმოადგენს. დღეს მსოფლიოში დაახლოებით 44 მილიარდი აშშ დოლარია გამოყოფილი 

ალტერნატიული საწვავისა და მოწინავე ტექნოლოგიების მქონე ავტომობილების 

შესამუშავებლად. იაპონური კომპანია ნისანის პროგნოზით 2020 წლისათვის მსოფლიოში 

ყოველი მეათე მანქანა ელექტროძრავით ივლის, ელექტრული და სხვა “მწვანე მანქანები“ კი 

მსოფლიო საავტომობილო გაყიდვების ერთ მესამედს მიაღწევს. ელექტროავტომობილით 

ქალაქში ჰაერის დაბინძურება პრაქტიკულად არ ხდება, რადგან გამონაბოლქვი არ შეიცავს 

მავნე დამაბინძურებლებს, როგორიცაა ჭვარტლი, აქროლადი ორგანული ნაერთები, 

ნახშირწყალბადები, ნახშირჟანგი, ოზონი, ტყვია და აზოტის ჟანგეულები. ამ დროს 

სარგებლიანობა (ჰაერის სისუფთავე) პირობითია, რადგან ენერგია, რომელსაც 

ელექტროავტომობილი მოიხმარს, შეიძლება გამომუშავებული იყოს არაგანახლებადი 

ენერგორესურსების (წიაღისეული საწვავის) გამოყენებით სხვა ადგილზე, ანუ დაბინძურების 

არეალი გადაინაცვლებს. თანამედროვე ტექნოლოგიურ პროცესებში დანერგილი სიახლეები 

საშუალებას მისცემს კაცობრიობას მაქსიმალურად შეამციროს ანთროპოგენური ფაქტორების 

ზეგავლენა კლიმატის გლობალურ ცვლილებაზე. 



 
9 

 

ჩვენი მიზანია არსებულ სტატისტიკურ მონაცემებსა და ამ სფეროში თანამედროვე 

მკვლევართა ნაშრომებზე დაყრდნობით შევიტანოთ გარკვეული წვლილი აღნიშნული 

პრობლემის ზოგიერთი საკითხის გადაწყვეტის საქმეში. ძალზე მნიშვნელოვანია კლიმატის 

ცვლილებასთან, მის ზემოქმედებასთან და სხვადასხვა საპასუხო ზომების ხარჯებთან 

დაკავშირებული გაურკვევლობის შემცირება.. ამავდროულად აუცილებელი იქნება რისკსა 

და ზიანს და ეკონომიკურ განვითარებას შორის ბალანსირება.  
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ლიტერატურის მიმოხილვა 

 

 ანთროპოგენური ფაქტორების გავლენა კლიმატის გლობალურ ცვლილებაზე 

მკვეთრად აისახება. ატმოსფეროში არსებული „სათბურის გაზები“, აეროზოლები, მტვერი და 

ა.შ. უარყოფითად ზემოქმედებს ადამიანის არა მარტო ჯანმრთელობაზე, რაც თავისთავად 

ცხადია, არამედ ზოგადად მის საყოფაცხოვრებო გარემოზე და ამდენად მისი გაუვნებელყოფა 

წარმოადგენს კაცობრიობისათვის, შეიძლება ითქვას სასიცოცხლო აუცილებლობას. 

რამდენადაც მეტია ანთროპოგენური ფაქტორების რაოდენობა, იმდენად რთულია მათი 

გაუვნებელყოფა. კლიმატის მოდელებით მიღებული პროგნოზით 2100 წლისათვის 

გლობალური ტემპერატურა 1,4–5,8°C–ით გაიზრდება. ეს ცვლილება ბევრად დიდი იქნება იმ 

ცვლილებებს შორის, რომელსაც ადგილი ჰქონდა გასული, სულ ცოტა 10 ათასი წლის 

განმავლობაში. 

 გარემოს დაბინძურება ხდება მრავალი დასახელების მავნე ნივთიერებით - ტყვია, 

მაგნიუმი, ჭვარტლი, გოგირდი, ნახშირბადი. გარდა ამისა არსებობს პროდუქტები, რომლის 

გამომუშავებითაც ვიღებთ ისეთ ნაერთებს, რომლებიც ბუნებაში არ არსებობს. მაგალითად, 

პლასტმასის დამუშავება, პესტიციდები, სარეცხი საშუალებები და სხვა. გარემოს დაცვის 

პრაქტიკაში დაბინძურების ნორმები ეფუძნება ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს. ეს 

საკითხები განხილულია გაეროს კლიმატის ცვლილებების ჩარჩო კონვენციაში. აშშ-ს გარემოს 

დაცვის სააგენტომ შეისწავლა მრეწველობის სხვადასხვა დარგი და გამოყო ეკოლოგიურად 

საშიში ორი ტიპი. პირველს განეკუთვნება ჰაერის დამაბინძურელები, საწარმოთა 

გამონაბოლქვი რომელთა რაოდენობა 1000 ტონაზე მეტია. მეორე კი - წყლის 

დამაბინძურებელი საწარმოები: ხის გადამუშავება, ტექსტილის, ფარმაცეფტული, საშენი 

მასალის წარმოება და სხვა (ატმოსფეროს დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან და 

ავტოტრანსპორტიდან ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების ყოველწლიური 

ანგარიში - საქართველოს გარემოს დაცვის სამსახური, ატმოსფეროს დაცვის სამმართველო - 

2010.). 

 აშშ-ში ქალაქის სამრეწველო და კომუნალურ-საყოფაცხოვრებო მყარი ნარჩენები 

შეადგენენ საერთო რაოდენობის 10%-ს, მაგრამ ისინი თავმოყრილია მცირე ტერიტორიაზე და 

ძალზე ტოქსიკურია. უმსხვილეს ქალაქებში ერთ მაცხოვრებელზე მოდის 4 კგ-ზე მეტი დღე-
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ღამეში. მთლიანად 1მ2-ზე მოდის 500 ტონა მყარი ნარჩენი. 250 ტ. დღეში ითვლება 

ეკოლოგიურად სახიფათოდ (US Environmental Protection Agency (EPA), აშშ გარემოს დაცვის 

სააგენტო 2005). 

 მრავალ  უმსხვილეს ქალაქში ჰაერის დაბინძურების წყაროა ავიაცია, 

ნახშირწყალბადების, აზოტის, ნახშირორჟანგის გაზის გამონაბოლქვი  ჰაერში, რაც მთელი 

გამონაბოლქვის 1%-ს შეადგენს. საკითხები განხილულია www.pointcarbon.com-ზე  

მსოფლიოში მიმდინარე კლიმატის ცვლილებების პროცესების შესახებ. გამონაბოლქვის 

დიდი რაოდენობით გამოირჩევა ჩრდილოეთ ამერიკა და შუა ატლანტიკური შტატები, სადაც 

ურბანიზაცია უფრო მაღალია. ანთროპოგენური აეროზოლების მთავარი წყაროა წვა. 

აეროზოლი, რომელიც წვის შედეგად გამოიყოფა შეიძლება დაიყოს პირველად და მეორად 

აეროზოლებად, რომელიც გამომუშავდება უშუალოდ წვისას - ჭვარტლი და ფისისებრი 

ნივთიერებები. მეორეადი აეროზოლები წარმოიქმნება სითბოს არასრული წვისას მიღებული 

გოგირდისა და აზოტის ჟანგეულობის რეაქციების შედეგად. 

 საავტომობილო ტრანსპორტისაგან წარმოიქმნება დიდი რაოდენობით აეროზოლები. 

აქედან ძირითადია ტყვიის ორჟანგი, რომელიც წარმოიქმნება ეთილოვანი ბენზინის წვისას. 

ეს გამონაბლოქვი მავნეა ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, ცხოველებისათვის და 

მცენარეებისათვის. გამონაბლოქვის რაოდენობა ატმოსფეროში ზოგჯერ ასობით ტონას 

აღწევს წელიწადში. ტრანსპორტი და ენერგეტიკა წარმოშობს მთელი აეროზოლების 2/3%-ს. 

დაბინძურების შემდეგი წყაროა მეტალურგია, სადაც აეროზოლი წარმოიქმნება წიაღისეული 

წვისას, მეტალების დნობისას და შედგება მეტალების ჟანგეულობებისაგან. დიდი 

რაოდენობით აეროზოლს წარმოქმნის სამშენებლო მასალების წარმოებაც. 

 ატმოსფეროს დაბინძურება იწვევს კლიმატის ცვლილებას, რომლის ძირითად მიზეზს 

წარმოადგენს სათბურის გაზების კონცენტრაციის ზრდა. კერძოდ ნახშირის წვისას 

ატმოსფეროში გამოყოფილი მავნე ნივთიერებებიდან განსაკუთრებით დიდ საფრთხეს 

ადამიანის ჯანმრთელობას და გარემოს უქმნის NO2 და SO2, რომლებიც ატმოსფეროში 

არსებულ წყლის ორთქლთან ურთიერთქმედებით წარმოქმნიან ჯერ მჟავებს, შემდეგ კი - 

მჟავებზე უფრო ტოქსიკურ მჟავურ მარილებს, რომლებიც იწვევენ მჟავურ წვიმებს. მჟავა 

წვიმები ზრდის ბუნებრივი და ხელოვნური წყალსაცავების მჟავიანობას, რაც წყალსაცავების 

ეკოსისტემებში სერიოზულ დარღვევებს იწვევს. ეს უკანასკნელი კი თავის მხრივ უარყოფით 

http://www.pointcarbon.com/
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გავლენას ახდენს მდინარეებისა და ტბების ბინადარ ფრინველებზე, მცენარეულობასა, თუ 

ცხოველებზე. მჟავა წვიმები, როგორც წესი აუარესებს ნიადაგის შემადგენლობას, რითაც 

სერიოზული ზიანი ადგება სოფლის მეურნეობასა და ტყეებს. მონაცემები ყოველივე 

ზემოთთქმულის შესახებ მოცემულია ნაშრომში „Экономика изменения климата“ 2010-

2011гг., სადაც აგრეთვე განხილულია კლიმატის ცვლილების მონაცემები, რომელიც 

დაყოფილია 6 სექტორად და განხილულია დღემდე არსებული მონაცემების მიხედვით. ამ 

მონაცემებზე დაყრდნობით გათვლილია მომავლის პერსპექტივები. ნაშრომში განხილულია, 

თუ რა სავალალო შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს ატმოსფეროს ცვლილებაში ზოგიერთი 

სექტორის იგივე ტემპით ზრდამ და რა შეიძლება გაკეთდეს იმის აღმოსაფხვრელად, რომ 

ატმოსფეროს ამა თუ იმ სექტორში ადბინძურება იგივე ტეემპით არ გაგრძელდეს. 

 აღსანიშნავია ქალაქის მეტეოროლოგიური დაკვირვებათა მასალები, რომელიც 

გვაძლევს საშუალებას დავასკვნათ, რომ ქალაქში კლიმატური პირობები შედარებით 

მნიშვნელოვნადაა შეცვლილი ქალაქგარეთ რაიონებთან შედარებით და ეს ცვლილება უფრო 

მეტია, რაც დიდია ქალაქის ტერიტორია. მთავარ ფაქტორებში, რომლებიც მოქმედებენ 

მეტეოროლოგიურ რეჟიმზე შედის: 

- დედამიწის ზედაპირის ალბედოს ცვლილება, რომლებიც მშენებარე ქალაქებში 

ნაკლებია, ვიდრე ქალაქგარეთ. 

- დედამიწის ზედაპირიდან საშუალო აორთქლების ცვლილება, რომელიც ქალაქში 

მნიშვნელოვნად დაბალია. 

- სხვადასხვა სახის საწარმოებიდან გამოყოფილი სითბო, რომელთა რაოდენობა 

უტოლდება ქალაქის ტერიტორიაზე მიღებული მზის ენერგიას. 

- ატმოსფეროს დაბინძურება მრეწველობისას წარმოებული სხვადასხვა მყარი და 

აირადი შენარევებით. 

ქალაქის კლიმატის ერთერთი მთავარი თვისებაა „სითბოს კუნძულის“ წარმოშობა 

ქალაქში, რომელიც ქალაქგარე რაიონებთან შედარებით ხასიათდება მეტი ტემპერატურით. 

ამ ეფექტის კვლევა წარმოებდა მრავალ ექსპერიმენტულ სამუშაოებში. გამოკვლევების 

შედეგებმა გვიჩვენა, რომ „სითბოს კუნძულს“ რთული სტრუქტურა აქვს, ყოველი მშენებარე 

კვარტალი წარმოადგენს სითბოს წყაროს ირგვლივ არამშენებარე ნაკვეთებისათვის. დიდ 

ქალაქები ჰაერის საშუალო ტემპერატურა 1-2 გრადუსით მაღალია. ღამით ტემპერატურის 
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სხვაობამ შეიძლება 6-8 გრადუსს მიაღწიოს, ხოლო ძლიერი ქარის დროს ეს სხვაობა 

მცირდება. ქალაქის ტერიტორიაზე ტემპერატურის ზრდასთან ერთად რამდენიმე 

პროცენტით ეცემა ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა. ეს შემცირება გამოწვეულია როგორც 

ტემპერატურის ზრდით, ასევე აორთქლების შემცირებით. აშკარაა, რომ „სითბოს კუნძული“ 

წარმოიშობა ძირითადად ზემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორების შედეგად, რაც განსაზღვრავს 

ქალაქის კლიმატს. 

 აღსანიშნავია, რომ „სითბოს კუნძულში“ მცირდება არა მხოლოდ შეფარდებითი, 

არამედ აბსოლიტური ტენიანობაც, დასახლებულ მონაკვეთებზე აორთქლების ნაკლებობის 

გამო. ჰაერის დამატებითი გადახურება ქალაქზე ქმნის ადგილობრივ ცირკულაციუს 

სისტემას, რომელიც ბრიზებს მოგვაგონებს. ძლიერდება აღმავალი კონვექციური მოძრაობები 

ქალაქის თავზე. ასევე ქალაქის მშენებლობა ძლიერ ამცირებს ქარის სიჩქარეს.  

 მსოფლიოს მიერ შემუშავებულია კლიმატის ცვლილების საერთო მაჩვენებლის 

ინდექსი, რომელიც აერთიანებს მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს. ამ ქვეყნების მონაცემებზე 

დაყრდნობით მოცემულ საიტებზე http://germanwatch.org/en/5698 და www.climnet.org არის 

2012-2013 წლის კლიმატის ცვლილების ინდექსის მაჩვენებელი (CCPI). ინდექსის საზომის 

შემუშავებაზე მუშაობს 230-მდე ექსპერტი 58 ქვეყნიდან. საქართველო ჩართულია 

წინამოსამზადებელი სამუშაოებით, რაშიც იგულისხმება რამდენიმე წლის განმავლობაში 

ჩატარებული საქმიანობა კლიმატის გლობალური დათბობის ცვლილებასთან დაკავშირებით. 

(საქართველოს ეროვნული შეტყობინება გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო-კონვენციაზე 

სითბური გაზების ეროვნული ინვენტარიზაცია - კლიმატის კვლევის ეროვნული ცენტრი. 

1999 წ.). 

 მეტეოროლოგიური გავლენა თავისებურად ასახავს კლიმატის ცვლილებაზე 

შესაბამის ზეგავლენას. კლასიკური სმოგი მიეკუთვნება ატმოსფეროს დაბინძურების 

მახასიათებელ შემთხვევათა კატეგორიას, იგი წარმოიქმნება ცივი ზამთრის თვეებში იმ 

რაიონებში, სადაც ნახშირი წარმოადგენს როგორც გასათბობ, ისე ყოველდღიურ აუცილებელ 

ძირითადი ენერგიის წყაროს (მატვეევი, 1987). სმოგისათვის დამახასიათებელია გოგირდის 

დიოქსიდის მაღალი რაოდენობა, რაც გროვდება წყნარი ამინდის პირობებში და გრძელდება 

რამოდენიმე დღის განმავლობაში. 

http://germanwatch.org/en/5698
http://www.climnet.org/
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 „სათბურის გაზების“ სულ უფრო და უფრო მზარდი კონცენტრაცია ატმოსფეროში 

გაპირობებულია ადამიანის საწარმოო საქმიანობის ინტენსიფიკაციით ბოლო ორი საუკუნის 

მანძილზე, განსაკუთრებით გასული წლის უკანასკნელ ათწლეულებში, და გრძელდება 

დღესაც. განსაკუთრებით დიდია წიაღისეული საწვავის (ნახშირი, ნავთობი, გაზი) 

მოხმარების როლი „სათბურის გაზების“ გაფრქვევაში. ეს მოხმარება მკვეთრად გაიზარდა 

მეოცე საუკუნეში, მეტადრე მის ბოლო ათწლეულებში, საყოველთაო ინდუსტრიალიზაციისა 

და ტრანსპორტის სწრაფი განვითარების გამო (იხ. www.moe.gov.ge). 

ელექტროავტომობილების შექმნა და გამოყენება – საგზაო ტრანსპორტის 

“დეკარბონიზაცია“ მრავალი ქვეყნის მთავრობისათვის უპირველეს პრიორიტეტს 

წარმოადგენს. დღს მსოფლიოში დაახლოებით 44 მილიარდი აშშ დოლარია გამოყოფილი 

ალტერნატიული საწვავისა და მოწინავე ტექნოლოგიების მქონე ავტომობილების 

შესამუშავებლად. იაპონური კომპანია ნისანის პროგნოზით 2020 წლისათვის მსოფლიოში 

ყოველი მეათე მანქანა ელექტროძრავით ივლის, ელექტრული და სხვა “მწვანე მანქანები“ კი 

მსოფლიო საავტომობილო გაყიდვების ერთ მესამედს მიაღწევს. ელექტროავტომობილით 

ქალაქში ჰაერის დაბინძურება პრაქტიკულად არ ხდება, რადგან გამონაბოლქვი არ შეიცავს 

მავნე დამაბინძურებლებს, როგორიცაა ჭვარტლი, აქროლადი ორგანული ნაერთები, 

ნახშირწყალბადები, ნახშირჟანგი, ოზონი, ტყვია და აზოტის ჟანგეულები. ამ დროს 

სარგებლიანობა (ჰაერის სისუფთავე) პირობითია, რადგან ენერგია, რომელსაც 

ელექტროავტომობილი მოიხმარს, შეიძლება გამომუშავებული იყოს არაგანახლებადი 

ენერგორესურსების (წიაღისეული საწვავის) გამოყენებით სხვა ადგილას, ანუ დაბინძურების 

არეალი გადაინაცვლებს. ნახშირორჟანგის ემისიებიც დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ 

ელექტროენერგიას მოიხმარს ელექტროავტომობილი. ელექტროავტომობილი 

განსაკუთრებით ეფექტურია იმ შემთხვევაში, როცა მისი მკვებავი ელეტროენერგია 

გამომუშავდება “სუფთა“, განახლებადი ენერგიიდან. საქართველო მდიდარია განახლებადი 

ენერგორესურსებით, განსაკუთრებით ჰიდრორე-სურსებით. ბოლო წლებში საქართველოს 

ენერგეტიკული პოლიტიკა ხელშემწობია კლიმატის ცვლილების შერბილების 

თვალსაზრისით. ჰიდროენერგიის წილი ელექტროენერგიის გამომუშავებაში 2006–2010 

წლებში გაიზარდა 72%–დან 92%–მდე. საქართველოს მთავრობის მიზანია 

ჰიდრორესურსების მაქსიმალური გამოყენება და სუფთა ელექტროენერგიის უდიდეს 

http://www.moe.gov.ge/
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ექსპორტიორად გადაქცევა რეგიონში. (ჰიდრომეტეოროლოგიური და კლიმატის ცვლილების 

სამმართველო - ელექტრომობილების როლი კლიმატის ცვლილებების პრობლემის 

დაძლევაში. თბილისი 2001 წ.). 

 მიმოხილვის შედეგად  ადვილად შესამჩნევია, რომ ატმოსფერო მსოფლიოს 

მასშტაბით მნიშვნელოვნადაა დაბუნძურებული. გახშირებულია კლასიკური და 

ფოტოქიმიური სმოგები, მჟაური წვიმები, კლიმატის ცვლილება, ოზონის შრის გათხელება, 

რადიაციული ფონის აწევა. ამან გამოიწვია მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნების მიერ 

პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, რაც თავის მხრივ მოიცავს ატმოსფეროში 

არსებული სითბური გაზების შემცივრებას და მის საშუალოდ  30%-მდე დაყვანას. 
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ანთროპოგენური ფაქტორების როლი კლიმატის ცვლილებაში 

 

 მეცნიერების აზრით კლიმატის ცვლილებას ბოლო მონაცემების მიხედვით „სათბური 

გაზების“ გაზრდას ატმოსფეროში ანთროპოგენული საქმიანობა უწყობს ხელს. ხანგრძლივი 

პერიოდის განმავლობაში ატმოსფეროში არ ყოფილა CO2–ის ასეთი რაოდენობით გაფრქვევა, 

როგორც ჩვენს ეპოქაში. ეს მონაცემები იზოტოპურ და კორელაციურ ანალიზზე 

დაყრდნობითაა. მსოფლიოს მეტეოროლოგიური ორგანიზაციების მონაცემებიდან 

გამომდინარე ჩანს, რომ მიმდინარეობს ტემპერატურის ანომალიური ზრდა. ტემპერატურის 

მატების ზრდა განსაკუთრებით შეიმჩნევა ბოლო 30 წლის განმავლობაში. ეს ის პერიოდია, 

როდესაც ატმოსფეროში იზრდება CO2 და მეთანი. მაგრამ ამ ფონზე ჩვენი ეპოქის 

გლობალური დათბობა მკვეთრად განსხვავდება. პალეოკლიმატური მონაცემები ითვლიან 

ათასწლეულებს. მაგალითად, არსებობს ყინულოვანი საფარის მონაცემები, რომელიც 

ითვლის 650 ათას წელს, რის მიხედვითაც მკვეთრად ჩანს გამყინვარებისა და დათბობის 

პერიოდების მონაცვლეობა. კარგად ჩანს გამყინვარების ბოლო პერიოდი, როდესაც 

ტემპერატურა 7,90C–ით დაბალი იყო, ვიდრე დღეს. დღეისათვის აღინიშნება ტემპერატურის 

მაქსიმუმი, მაგრამ ყინულის საფარის მონაცემებზე დაყრდნობით ათასწლეულების შემდეგ 

ტემპერატურა ისევ დაეცემა.  პალეოკლიმატურ ციკლში CO2–სა და მეთანის კონცენტრაცია 

იცვლება ტემპერატურის მიხედვით. პირველ რიგში იცვლება ტემპერატურა, ხოლო შემდეგ 

ხდება ბიოსფეროს საპასუხო ქმედება და იცვლება სითბური გაზების კონცენტრაცია. 

დღეისათვის კი იცვლება CO2 და მეთანის კონცენტრაცია და მხოლოდ ამის შედეგად 

იცვლება ტემპერატურა. ეს დადასტურებულია კორელაციური ანალიზით. ანუ 

სიტუაციურად ხდება უკუქმედება. სწორედ CO2–ის კონცენტრაციის მკვეთრი ზრდა, რაც 

გამოწვეულია საწვავის წვითა და ტყის განადგურებით, იწვევს საგანგაშო ვითარებას. ეს 

ნიშანია იმისა, რომ ჯერ კიდევ მოსალოდნელია ტემპერატურის მატება. მეცნიერების 

ვარაუდით ტემპერატურის ცვლილებით არ იქნებოდა საგანგაშო ვითარება, მაგრამ სითბური 

გაზების მონაცემების მიხედვით უკვე სხვა ვითარებაა. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ 

აირების კონცენტრაცია სულ უფრო და უფრო იმატებს. 1750 წელთან შედარებით CO2–ის 

კონცენტრაცია სამჯერ გაიზარდა. 260–დან 360 მლნ–მდე (მილიონ ლიტრ ჰაერზე მოდის 360 
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ლიტრი CO2), ამასთან მკვეთრი ზრდა შეინიშნება მეოცე საუკუნის ბოლო ათწლეულებში 

(მეთანის კონცენტრაცია გაიზარდა 2,5–ჯერ).  

კლიმატის ცვლილების ინდექსის მაჩვენებელი (The Climate Change Performance Results 

2013) მსოფლიოს მონაცემებით სხვადასხვაა განვითარებული და განვითარებადი (ძლიერი 

და სუსტი) ქვეყნების მიხედვით. სხვადასხვა სექტორში  CO2-ის შემცირებაზე ზრუნვისათვის 

2012 წლისათვის პირველი სამი ადგილი არ განაწილებულა, ანუ ქვეყნების მიერ ვერ 

შესრულდა დაკისრებული ვალდებულება კლიმატის ცვლილების ემისიებთან 

დაკავშირებით. მეოთხე ადგილი დაიკავა შვედეთმა, ეს ეხება გაფრქვევის დაბალ 

მაჩვენებელს და ზოგიერთ სექტორში გაფრქვევის კარგ მაჩვენებელს.  მეხუთე ადგილზეა 

დიდი ბრიტანეთი, რომელიც კარგ მაჩვენებელზე გადის გარემოს დაცვის კუთხით. 

ბრაზილია კიდევ უფრო დაბალ საფეხურზე გადავა, თუ კლიმატის ცვლილების ემისიების 

მაჩვენებელი დაეცემა ტყის ჩეხვისა და ენერგეტიკის სექტორების გამო. გერმანიას აქვს 

ენერგეტიკის ახალი კონცეფცია და ამან განაპირობა მისი ერთი საფეხურით მაღლა აწევა (7–

დან – 6–ზე), მაგრამ გერმანიისათვის ეს მაჩვენებელი ქვეყნის დონის მიხედვით საკმაოდ 

დაბალია. კლიმატის ცვლილების მაჩვენებლის მიხედვით სავალალო მდგომარეობა არის 

საუდის არაბეთში, ყაზახეთსა და ირანში. აშშ წინა წლებთან შედარებით დაწინაურდა ორი 

ერთეულით, რაც გამოიწვია ეკონომიკურმა კრიზისმა. ინდოეთი 13 ერთეულით დაეცა. 

ჩინეთში CO2-ის დონე საკმაოდ მაღალია - მიუხედავად ამისა ის წარმატებულად მუშაობს 

ენერგეტიკის სექტორში. სავალდებულოა ენერგეტიკის ხარისხის გაუმჯობესება. ასეთი 

ტემპი მათ დააწინაურებს მომავალში ემისიების შემცირებაში, რადგან ქვეყნის ხელისუფლება  

ჩართულია და იზიარებს კაცობრიობისათვის კლიმატის ცვლილებების მაჩვენებლის 

გაუმჯობესებას. კლიმატის ცვლილების მაჩვენებლის შემცირების ერთ–ერთი მთავარი 

ფაქტორია 2008–2009 წლის ფინანსურ–ეკონომიკური კრიზისი, რამაც დადებითი როლი 

ითამაშა გაზების ემისიის შემცირებაში. იმ ქვეყნებისთვის, რომელთაც ქონდათ გაზების 

გაფრქვევის მაღალი მაჩვენებელი, ეკონომიკური კრიზისი ნიშნავდა კიდევ ერთხელ 

გადაეხედათ თავიანთი ეკონომიკური შესაძლებლობებისათვის და ჩაერთოთ ბუნებრივი 

რესურსების გამოყენების სხვა ხერხები (ასეთებია მზის, ქარის წყლის ენერგიები), რამაც 

გარკვეულწილად ხელი შეუწყო გაფრქვევების შემცირებას. 
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2012 წლის კლიმატის ცვლილების შესრულების მაჩვენებელი (CCPI) ევროკავშირის 

ორიენტირებულ რუკაზე, კლიმატის ცვლილების მაჩვენებელი შესრულების  მიხედვით -  

მკვეთრად მერყეობს  კონტინენტზე. ევროპის ფარგლებში არსებობს წამყვანი ქვეყნები. 

უპირველეს ყოვლისა შვედეთი, დიდი ბრიტანეთი და გერმანია. აქ, შესრულების რეიტინგი 

გაიზარდა გასული წლის განმავლობაში. თუმცა, შიგნით ევროპაში, ისეთი ქვეყნები, 

როგორიცაა თურქეთი, პოლონეთსა და ხორვატია შეინიშნება დაბალი პოზიციები საერთო 

რეიტინგში. ეს ნაწილობრივ მათი პოლიტიკური შეფასებების გამო ხდება. პოლონეთი და 

იტალია ის ქვეყნებია, რომლებმაც უარი თქვეს შემოთავაზებულ 30 %-იან ემისიების 

შემცირებაზე (2020 წლამდე). პოლონეთი ასევე აქტიურად ბლოკავს ევროკავშირის კლიმატის 

ცვლილებასთან დაკავშირებულ დაფინანსების გადაწყვეტილებებს. 
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ჩვენს სამყაროს ახასიათებს სწრაფი მოძრავი გეოპოლიტიკური და ბუნებრივი 

ცვლილებები. კლიმატის ცვლილების სპეციალისტების მონაცემები საგანგაშოა. 

მდგომარეობის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა სწორედ გათვლილი სამოქმედო გეგმები და 

მათი განხორციელება. საფრთხე იზრდება და კლიმატის ცვლილების შესრულების ინდექსი 

(CCPI) აგრძელებს სამუშაოებს. 2005 წლიდან CCPI-ს უკვე შეაქვს წვლილი ეროვნულ და 

საერთაშორისო კლიმატის პოლიტიკაში. სხვადასხვა საწყის პოზიციებზე შეიმუშავა 

მონაწილე ქვეყნებისათვის სტრატეგიები. შეისწავლა და სწავლობს ბევრი ქვეყნის რთულ, 

ძლიერ და სუსტ მხარეებს. CCPI შეფასებით ამ წლის მანძილზე გაუმჯობესება არ ყოფილა. 

ატმოსფეროს ყველაზე გავრცელებული გაზია ნახშირბადის ოქსიდი (CO). მისი 

ძირითადი მასა წარმოიქმნება სათბობის წვის შედეგად, ხოლო ძირითადი წყარო შიდა წვის 

ძრავაა. აშშ-ი ავტომანქანები ყოველწლიურად გამოაბოლქვებენ 120 მეგა ტონა ნახშირბადის 

ოქსიდს. მისი მაქსიმალური მნიშვნელობა წარმოიქმნება ძრავას გახურების პროცესში. მეორე, 

მასის სიდიდით, ატმოსფეროს გამაჭუჭყიანაბელ ნივთიერებათა შორის გოგირდის 

დიოქსიდია(SO2). ის ძირითადად წარმოიქმნება ნახშირის წვის შედეგად. გამოთვლების 

თანახმად ყოველწლიურად ატმოსფეროში ხვდება 145 მეგა ტონა გოგირდის დიოქსიდისა. 

ამავე დროს ამ გამონაბოლქვების 70% წარმოიქმნება ნახშირის, ხოლო 16%-თხევადი 

სათბობის, ძირითადად მაზუთის წვის შედეგად. SO2-ის დაშლა ატმოსფეროში ხდება მასზე 

ულტრაიისფერი რადიაციის მოქმედების შედეგად, რაც განაპირობებს გოგირდის 

ანჰიდრიდის (SO3) წარმოქმნას. გაჭუჭყიანებულ ნოტიო ატმოსფეროში რეაქციების შედეგად 

წარმოიქმნება აგრეთვე გოგირდმჟავა (H2SO4). ატმოსფეროში ხვდება აგრეთვე 

გოგირდწყალბადი(H2S), რომელიც წარმოიქმნება ნიადაგის მიკროორგანიზმებში და ზღვაში. 

ბენზინისა და დიზელის წვის შედეგად შიდა წვის ძრავებში წარმოიქმნება აზოტის ოქსიდი 

და დიოქსიდი. აზოტის დიოქსიდი ატმოსფეროში რჩება დაახლოვებით 3 დღეღამის 

განმავლობაში. წყლის ორთქლთან რეაქციის შედეგად ის გარდაიქმნება აზოტმჟავად და სხვა 

ნიტრატებად, რომლებიც, ნალექებთან ერთად, უბრუნდებიან ნიადაგს. აზოტის დიოქსიდი 

იშლება აგრეთვე ულტრაიისფერი რადიაციის ზემოქმედებით და გარდაიქმნება NO–დ. მისი 

დაშლა ხდება აგრეთვე მაღალი ტემპერატურების (6000C-ზე მეტი) დროს.  

ნახშირწყალბადებს მიეკუთვნება ნახშირბადის და აზოტის ოქსიდები. ატმოსფეროში, 

როგორც ბუნებრივი, ისე ანტროპოგენური პროცესების შედეგად ხვდება აგრეთვე მყარი 
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ნაწილაკები, ანუ აეროზოლები. მათ განსხვავებული ფორმები აქვთ. გაჭუჭყიანების 

ძირითადი წყაროა საშენი მასალების მოპოვებასთან და გამოყენებასთან დაკავშირებული 

მრეწველობა. კერძოდ ქანების ხერხვა კარიერებში, ცემენტის წარმოება და სხვა. მყარი 

ნაწილაკების დიდ რაოდენობას-ცინკს, სპილენძს, ტყვიას და ალუმინს გამოაბოლქვებს 

ფერადი მეტალურგია. 

 კლიმატის ცვლილების ინვენტარიზაცია მოიცავს 6 სექტორს: 

 1. ენერგეტიკა (Energy) 

 2. სამრეწველო პროცესები  (Industrial Processes) 

 3. სოლვენტები (გამხსნელები) და სხვა პროდუქტების მოხმარება (Solvents and other 

product use) 

 4. სოფლის მეურნეობა (Agriculture) 

 5. ცვლილებები მიწათსარგებლობაში და ტყეები (Land Use Change and Forestry) 

 6. ნარჩენები (Waste) 

 კლიმატის ცვლილების კონვენცია მოითხოვს ინფორმაციას ქვემოთ ჩამოთვილი 

გაზების შესახებ: 

– ნახშირორჟანგი (CO
2
) 

– მეთანი  (CH
4
) 

– აზოტის ქვეჟანგი (N
2
O) 

– ჰიდროფტორნახშირბადები (HFC–ები) 

– პერფორნახშირბადები (PFC–ები) 

– გოგირდის ჰექსაფტორიდი (SF
6
) 

ამ გაზებს ხშირად უწოდებენ „ექვს სათბურის გაზს“, თუმცა HFC–ები და PFC–ები 

წარმოადგენენ გაზების ჯგუფებს. თითოეულ გაზს ინდივიდუალური წვლილი შეაქვს 

„სათბურის ეფექტში“. გაზების ნარევის წვლილი გლობალურ დათბობაში 

დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა გაზები და რა პროპორციით შედიან ნარევში. ყველაზე 

ძლიერი გაზებია SF6, HFC– ები და PFC–ები, ზოგადი სახელწოდებით „F–გაზები“. მეთანი 

21–ჯერ მეტ სითბოს შთანთქავს, ვიდრე ნახშირორჟანგი, აზოტის ქვეჟანგი კი 310–ჯერ 

მეტს. „სათბურის გაზების“ ემისიების კონტროლისათვის შემოყვანილია გაზების უნარის 

დასახასიათებელი ერთეული – გლობალური დათბობის პოტენციალი – გდპ (Global 
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Warming Potential - GWP), რომელიც გამოსახავს კონკრეტული გაზის ემისიებს CO
2
–ის 

ექვივალენტებში. ამ ცნებების ზუსტი განმარტება ბჭობის საგანია. მაგალითად, გდპ 

შეიძლება გამოისახოს როგორც დათბობის სრული ეფექტი გარკვეული დროის, ვთქვათ 

20, 100 ან 500 წლის განმავლობაში. კონვენციის მხარეები შეთანხმდნენ, „კიოტოს ოქმმა“ 

კი დაამტკიცა გდპ–ს სიდიდეები დროის 100 წლიან დიაპაზონში. „სათბურის გაზების“ 

გლობალური დათბობის პოტენციალის ეს სიდიდეები ნაჩვენებია ქვემოთ მოყვანილ 

ცხრილში. 

გაზი სიცოცხლის ხანგრძლივობა წელი 100 წლიანი გდპ 

CO2 ცვლადი (50-200 წელი) 1 

CH4 12 ± 3 21 

N2O 120 310 

HFCs   

HFCs-23 264 11.700 

HFCs-32 5.6 650 

HFCs-125 32.6 2.800 

HFCs-134 10.6 1.300 

HFCs-143 48.3 3.800 

HFCs-152 1.5 140 

HFCs-227 36.5 2.900 

HFCs-236 209 6.300 

HFCs-245 6.6 560 

PFCs   

CF4 50.000 6.500 

C2F6 10.000 9.200 

C3F8 2.600 7.000 

C4F10 2.600 7.000 

C4F14 3.200 7.400 

SF6 3.200 23.900 
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 WWF for a living planet „კლიმატის ცვლილების ეკონომიკა" სითბური გაზების 

გლობალური გაფრქვევის განაწილება ეკონომიკის სექტორების მიხედვით:  

 

2012 წლისათვის საერთო გაფრქვევამ შეადგინა 42 მლრდ. ტ. CO2 ექვივალენტი 
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სითბური გაზების ანთროპოგენური ზემოქმედების შედეგად განაწილება მსოფლიო 

ეკონომიკის სექტორების მიხედვით წარსულში და მომავალში 
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 დაკვირვებებმა და კვლევებმა გამოავლინა კლიმატის ცვლილების შედეგებისადმი 

განსაკუთრებით მგრძნობიარე რეგიონები საქართველოში. ესენია: შავი ზღვის სანაპირო 

ზოლი, სადაც ადგილი აქვს ზღვის დონის აწევას და შტორმული მოდენების სიხშირისა და 

სიმძლავრის მატებას, რასაც განსაკუთრებით ფოთის მიმდებარე ტერიტორიაზე ემატება მდ. 

რიონის ადიდებით გამოწვეული პრობლემები; ქვემო სვანეთის რეგიონი (ლენტეხის რაიონი), 

სადაც ადგილი აქვს ნიადაგის ეროზიას და სტიქიური მოვლენების (წყალმოვარდნები, 

მეწყერები, ზვავები, დიდთოვლობა, წყალდიდობა) გახშირებას; და დედოფლისწყაროს 

რეგიონი, სადაც მიმდინარეობს გაუდაბნოების პროცესი. ამ სამი რეგიონის ამჟამინდელი და 

საპროგნოზო მონაცემების ანალიზმა გამოავლინა მათი განსაკუთრებული მგრძნობიარობა 

კლიმატის ცვლილების მიმდინარე პროცესის მიმართ, რაც მოითხოვს განსაკუთრებული 

კონტრ-ზომების მიღების აუცილებლობას 

მლნ ტონა ნახშირბადი 

 

 გრაფიკი 1. ნახშირბადის ემისიის დინამიკა მოხმარებული წიაღისეული საწვავიდან,  

წყარო: ნახშირორჟანგის ინფორმაციის ანალიზის ცენტრი (CDIAC), 

http://cdiac.esd.oml.gov/trends/emis/em_cont.htm გაფრქვევები გადაანგარიშე-ბულია 

http://cdiac.esd.oml.gov/trends/emis/em_cont.htm
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გაფრქვეული ნახშირბადის ტონებში. ნახშირორჟანგის ემისიების შეფასებისთვის ეს 

მნიშვნელობები 3.67–ჯერ უნდა გაიზარდოს. 

 „სათბურის გაზების“ გაფრქვევაში მოდის განვითარებულ ინდუსტრიულ ქვეყნებზე, 

რომელთაც ეკისრებათ ისტორიული პასუხისმგებლობა კლიმატის მიმდინარე ცვლილების 

მოვლენისა და მისი შედეგებისათვის. თუმცა ეს პროპორცია განვითარებად და 

განვითარებულ ქვეყნებში დღითიდღე იცვლება და სულ უფრო და უფრო იზრდება 

განვითარებადი ქვეყნების წილი „სათბურის გაზების“ მსოფლიო ემისიებში და ამჟამად 

რაოდენობით აჭარბებს კიდეც განვითარებული ქვეყნებისას. 

მლნ ტონა 

 

 გრაფიკი 2. განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნების წილის პროგნოზირებული 

დინამიკა ნახშირორჟანგის ემისიაში, წყარო: აშშ ენერგეტიკის დეპარტამენტი. 

 კლიმატის ცვლილების ფენომენის გლობალური ხასიათიდან გამომდინარე 

აუცილებელი გახდა მისი შეჩერებისათვის კაცობრიობის ძალისხმევის გაერთიანება. 1988 

წელს მსოფლიოს წამყვანი მეცნიერებისაგან შეიქმნა გაეროს კლიმატის ცვლილების 

სამთავრობათაშორისო საბჭო (Intergovernamental Panel on Climate Change - IPCC), რომლის 

მიზანია შეაფასოს ადამიანის ქმედებით გამოწვეული კლიმატის ცვლილების რისკი, მისი 

პოტენციური შედეგები, მათი შერბილებისა და მისადმი ადაპტაციის გზები. მას შემდეგ, რაც 

IPCC შეისწავლა პრობლემა და განაცხადა გლობალური ტემპერატურის მატების შესახებ 
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„სათბური გაზების“ ატმოსფეროში გაფრქვევის გამო, დაიწყო საერთაშორისო ღონისძიებების 

გატარება კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ. 1992 წელს რიო დე ჟანეიროში ხელი მოეწერა 

გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო-კონვენციას (UNFCCC), რომელშიც აისახა გლობალური 

კლიმატის ცვლილების პრობლემა და მასთან ბრძოლის პრინციპები. კლიმატის ცვლილების 

ჩარჩო-კონვენცია, რომელსაც ამჟამად უკვე 192 ქვეყანა, მათ შორის, საქართველოც არის 

მიერთებული, აყალიბებს საერთაშორისო ქმედებების მთავარ პრინციპებს, რომ ქვეყნები წინ 

უნდა აღუდგნენ კლიმატის ცვლილების პრობლემას მათი ვალდებულებების და 

შესაძლებლობების შესაბამისად და განვითარებულმა ქვეყნებმა უნდა იკისრონ მთავარი 

როლი ამ პრობლემის გადაწყვეტაში. ხელმომწერ მხარე-ქვეყნების განვითარების დონეებს 

შორის განსხვავების შესაბამისად კონვენცია განსხვავებულად ავალდებულებს 

განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებს, ეს განსხვავება აისახება კონვენციის კიოტოს 

პროტოკოლშიც, რომელიც არეგულირებს „სათბურის გაზების“ ემისიის შემცირებასთან 

დაკავშირებულ ეკონომიკურ ასპექტებს. კერძოდ, ამ პროტოკოლით განსაზღვრულია 

„სათბურის გაზების“ ემისიის შემცირების რაოდენობრივი ვალდებულებები განვითარებული 

ქვეყნებისათვის და, ასევე, განსაზღვრულია მექანიზმები ამ ვალდებულებების შესრულების 

გასაადვილებლად. 

კიოტოს მოქნილი მექანიზმებიდან საქართველოში დაშვებულია მხოლოდ სუფთა 

განვითარების მექანიზმი (სგმ), რომელიც გულისხმობს, რომ განვითარებულ ქვეყნებს 

უფლება აქვთ თავიანთი ვალდებულებების ნაწილი განვითარებად ქვეყანაში შეასრულონ, 

უფრო სუფთა, ნაკლები „სათბურის აირების“ გამფრქვევი ტექნოლოგიების დანერგვის გზით. 

ამ მექანიზმის ფარგლებში საქართველოში მიმდინარეობს სერიოზული მუშაობა „სათბურის 

გაზების“ ემისიის შემცირების შესაძლო სფეროების გამოვლენის, პროექტების მომზადების 

და განხორციელების თვალსაზრისით. „სათბურის გაზების“ ემისიის შემცირების 

პერსპექტიული სფეროებია ენერგეტიკა, ტრანსპორტი, სამრეწველო ობიექტები (აზოტის 

წარმოება, ცემენტის წარმოება, მეტალურგიული წარმოებები), სოფლის მეურნეობა, 

ნარჩენების გადამუშავება. 

 

  



 
27 

 

ატმოსფეროს დამაბინძურებელი წყაროები და მისი როლი 

კლიმატის ცვლილებაში 

 

 

კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით, საქართველოში ახლახანს ჩატარებულიმა 

კვლევებმა გამოავლინა ძირითადი კლიმატური პარამეტრების (ჰაერის საშუალო და 

ექსტრემალური ტემპერატურა, საშუალო წლიური ნალექები, ფარდობითი ტენიანობა, 

დატენიანების რეჟიმი და ქარი) ცვლილება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. კერძოდ, 

მეტეოროლოგიური სადგურების სტატისტიკურმა მონაცემებმა გამოავლინა ჰაერის საშუალო 

და ექსტრემალური ტემპერატურების ზრდა და ნალექების საშუალო წლიური ჯამის 

ცვლილება როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. 

 კლიმატურ პროცესებზე დაკვირვებისათვის გამოიყენება სპეციალური ტექნიკური 

საშუალებებით აღჭურვილი ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურები, რომლებიც აწარმოებენ 

დაკვირვებებს და იღებენ ინფორმაციას კლიმატური პარამეტრების (ტემპერატურა, ნალექები, 

ტენიანობა და სხვ.) შესახებ ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილში. აღებული ინფორმაცია იკრიბება, 

სისტემატიზირდება და მუშავდება ჰიდრომეტეოროლოგიურ ცენტრში. არსებული 

მრავალწლიანი მონაცემების ანალიზის საფუძველზე შესაძლოა გაკეთდეს პროგნოზები 

მომავალი მონაცემების შესახებ. ბოლო ოცწლეულში საქართველოში 

ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურების რიცხვი მკვეთრად შემცირდა, რის გამოც მიღებულ 

მონაცემთა სიზუსტე შემცირებულია. ჰიდრომეტეოროლოგიური ცენტრის ფუნქციებს 

ამჟამად ასრულებს გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტო, რომელიც სტრუქტურულად 

შედის საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში და მის 

საქვეუწყებო დაწესებულებას წარმოადგენს. ამ და სხვა სტატისტიკური ინფორმაციის 

საფუძველზე ტარდება კვლევები კლიმატის ამჟამინდელი და მომავალი მდგომარეობის 

შესახებ. 
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გრაფიკი 3. ჰაერის ტემპერატურის საშუალო მნიშვნელობების ცვლილება 

საქართველოში 1900-2010 წლებში 

 

 გრაფიკი 4. ნალექთა საშუალო წლიური ჯამების ცვლილება 

 ამავე კლიმატური პარამეტრების პროგნოზი გვიჩვენებს, რომ მომავალში ეს 

ცვლილებები კიდევ უფრო დრამატულ ხასიათს მიიღებს. კერძოდ, მოდელირების 

გამოყენებით მიღებული პროგნოზები ტემპერატურისა და ნალექთა ჯამებისათვის 

დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში 2100 წლისათვის მოცემულია. 
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 გრაფიკი 5: ტემპერატურის პროგნოსტირებული მნიშვნელობები დასავლეთ 

საქართველოში 2100 წლისათვის (0C) გამოყენებული მოდელების გასაშუალებით მიღებული 

შედეგების მიხედვით. 

 

 გრაფიკი 6: ტემპერატურის პროგნოსტირებული მნიშვნელობები აღმოსავლეთ 

საქართველოში 2100 წლისათვის (0C) გამოყენებული მოდელების გასაშუალებით მიღებული 

შედეგების მიხედვით 
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 გრაფიკი 7: ნალექთა ჯამის პროგნოსტირებული მნიშვნელობები დასავლეთ 

საქართველოში 2100 წლისათვის (მმ) გამოყენებული მოდელების გასაშუალებით მიღებული 

შედეგების მიხედვით 

 

 გრაფიკი 8: ნალექთა ჯამის პროგნოსტირებული მნიშვნელობები აღმოსავლეთ 

საქართველოში 2100 წლისათვის (მმ) გამოყენებული მოდელების გასაშუალებით მიღებული 

შედეგების მიხედვით. 
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 გლობალური კლიმატის ცვლილების მავნე შედეგები საქართველოში გაამძაფრა 

იმანაც, რომ მსოფლიოში კლიმატის ცვლილების ინტენსიფიკაციის პერიოდი (გასული 

საუკუნის 80-90-იანი წლები) საქართველოში დაემთხვა მძიმე ენერგეტიკულ კრიზისს, 

რომლის რომელის შედეგად გაჩანაგდა ბუნებრივი რესურსები; გაიკაფა ტყე, გავერანდა 

სათიბ-საძოვრები. ასეთმა ლოკალურმა ფონმა გააორმაგა გლობალური დათბობის მავნე 

ზეგავლენა ლოკალურ დონეზე. ამ პირობებში, როგორც სტატისტიკა მოწმობს, 

საქართველოში მკვეთრად გახშირდა ბუნებრივი კატაკლიზმები, რომლებიც 

დამახასიათებელია კლიმატის ცვლილებისათვის. ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა ძლიერი და 

ხანგრძლივი წვიმები, რომლებიც სულ უფრო და უფრო ხშირად დრამატულ შედეგებს 

იწვევს; გახშირდა მეწყერები, წყალმოვარდნები, ზვავები, მდინარეების კალაპოტიდან 

გადმოსვლა, ქარბორბალები. შესამჩნევია სეზონურობის ცვლილება. ამავდროულად 

რამდენიმე ადგილას შეიმჩნევა გაუდაბნოების პროცესი. კონკრეტული, ქვეყნისათვის 

სპეციფიური მიზეზები ასეთი მოვლენებისა ჯერ-ჯერობით შესწავლილი არ არის. როგორც 

ჩანს, საქართველოში კლიმატის ასეთ ცვლილებას, სავარაუდოდ, განაპირობებს ქვეყნის 

რელიეფი – მაღალი მთები და უხვი წყლის რესურსები, ასევე ზღვის სიახლოვე. აღნიშნული 

კლიმატური ცვლილებები და სტიქიური მოვლენები აისახება ნიადაგის ეროზიაზე, რასაც 

კიდევ უფრო აძლიერებს გაკაფული ტყეები და ქარსაცავები. ყოველივე ეს საბოლოოდ 

გამოიხატება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფართობებისა და ნაყოფიერების 

შემცირებასა და გაუთვალისწინებელი სტიქიური მოვლენების შედეგების 

ლიკვიდაციისათვის სულ უფრო და უფრო მეტი ფულადი სახსრების დახარჯვის 

აუცილებლობაში, რაც მძიმე ტვირთად აწვება ქვეყნის ეკონომიკას. 

საქართველოში „სათბურის გაზების“ ემისიები ძლიერ შემცირდა 90-იან წლებში. ეს 

გამოწვეული იყო პოლიტიკური ძვრებით და ეკონომიკის მოშლით. განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა ენერგეტიკულმა კრიზისმა, რამაც მკვეთრად შეამცირა 

წიაღისეული საწვავის მოხმარება და ამავდროულად შეაფერხა მრეწველობის (და არა მარტო 

მრეწველობის) განვითარება. მის შედეგად, საქართველოს „სათბურის გაზების“ ემისია 1990 

წლის დონესთან შედარებით მკვეთრად დაეცა და დღემდე არ მიაღწია მის დონეს, 

მიუხედავად ეკონომიკის გამოცოცხლებისა და გარკვეული აღმავლობისა 2003 წლის შემდეგ. 
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         გრაფიკი 9. საქართველოს „სათბურის გაზების“ ემისიების ტრენდი 1990-2010 წწ 

 

გრაფიკი 10. „სათბურის გაზების“ ემისიები 1990-2010 წწ სექტორების მიხედვით. 
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 ამ და მომდევნო დიაგრამებზე წარმოდგენილი სექტორების კლასიფიკაცია მიყვება 

„სათბურის გაზების“ ემისიების აღრიცხვისას მიღებულ სახელმძღვანელო მითითებებს, 

რომლის მიხედვითაც ენერგეტიკის სექტორი გულისხმობს/მოიცავს წიაღისეული საწვავის 

მოხმარების მთელ სფეროს, ტრანსპორტის ჩათვლით, ხოლო ნარჩენების სექტორი – 

ნაგავსაყრელებსა და ჩამდინარე წყლებს, რომელთაგანაც წარმოიშობა „სათბურის გაზები“. 

 სპეციფიურია ტყეების წილი „სათბური აირების“ ემისიაში: ხეების ასაკიდან და 

სახეობიდან გამომდინარე ტყე ჯამურად შეიძლება „სათბური გაზების“ ან გამფრქვევი იყოს, 

ან შთანმთქმელი. 2000 წლიდან საქართველოს „სათბურის გაზების“ გაფრქვევასა შეფასება 

ღრიცხვაში ტყის ეს სპეციფიკა იქნა გათვალისწინებული. შეფასების შედეგები მე-11 

გრაფიკზეა წარმოდგენილი. 

 

 გრაფიკი 11. „სათბურის გაზების“ ემისიები 2000-2010 წლებში სექტორების მიხედვით 

(ტყეების ჩათვლით) 

 დიაგრამებიდან ჩანს, ენერგეტიკის სექტორი, როგორც ყველა ქვეყანაში, 

საქართველოშიც წამყვანია „სათბურის გაზების“ გაფრქვევის სფეროში. მიუხედავად 

საგრძნობი დასუსტებისა, რომელიც ამ დარგს მიადგა 1990–იანი წლების პოლიტიკური 

კატაკლიზმების შემდეგ, ენერგეტიკა საქართველოში ამჟამად აღმავლობის გზაზეა და 

შესაბამისად „სათბურის გაზების ემისიებიც ზრდის ტენდენციას ამჟღავნებს. 

განსაკუთრებით დიდი ემიტორი ენერგეტიკის სექტორიდან ტრანსპორტის ქვესექტორია. 

ქვემოთ მოყვანილი სქემა ასახავს სათბურის გაზების ემისიების ტენდენციას ამ დარგიდან 

1990 წლიდან 2010 წლამდე. 
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 გრაფიკი 12. სათბურის გაზების ემისიების დინამიკა ტრანსპორტის სექტორიდან. 

 საქართველოს წილი სათბურის გაზების (სგ) მსოფლიო ემისიებში ძალიან მცირეა და 

შეადგენს მის 0.01 %-ზე ნაკლებს. თუმცა საქართველო მზარდი ეკონომიკის ქვეყანაა და მისი 

სგ ემისიების წილი, სავარაუდოდ, გაიზრდება ეკონომიკის ზრდასთან ერთად, თუ ქვეყანაში 

არ გატარდება სპეციალური ღონისძიებები ამის შესაკავებლად. ყველაზე მნიშვნელოვანი 

რესურსები სგ ემისიები შესამცირებლად არის განახლებადი ენერგორესურსებით 

წიაღისეული საწვავის ჩანაცვლება; ტრანსპორტის სექტორში, ერთის მხრივ, საწვავის 

ჩანაცვლება (ბენზინისა და დიზელის საწვავის შეცვლა გაზით, რომელსაც ნაკლები თბური 

კოეფიციენტი აქვს), და, მეორეს მხრივ, სატრანსპორტო სქემების გარდაქმნა; ახალი 

ტექნოლოგიების შემოტანა წარმოებაში; ენერგოდამზოგავი მშენებლობა, ნარჩენი ენერგიების 

(სითბოს) გამოყენება და სხვა. განსაკუთრებულ შესაძლებლობას სგ ემისიების 

შესამცირებლად იძლევა სუფთა განვითარების მექანიზმი. გარდა სგ ემისიების შემცირებისა, 

კლიმატის ცვლილების კონვენცია ითვალისწინებს კლიმატის ცვლილებისადმი და მისი 

შედეგებისადმი ადაპტაციის აუცილებლობასაც. 

 მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების აღრიცხვა ატმოსფეროს დამაბინძურებელი 

სტაციონარული წყაროებიდან ხორციელდება და იგი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში 

დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან (საწარმოებიდან) ფაქტიურად წარმოქმნილ, 
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დაჭერილ და ატმოსფეროში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობრივი და 

თვისობრივი მაჩვენებლების ერთობლიობას. ინფორმაცია ატმოსფეროში მავნე 

ნივთიერებათა გაფრქვევების შესახებ წარმოდგენილია ატმოსფეროს დამაბინძურებელი 1099 

მოქმედი საწარმოს მიერ, რომელთა მეშვეობითაც შესაძლებელია შეფასდეს საერთოდ 

ქვეყანაში დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებათა 

გაფრქვევების რაოდენობრივი მდგომარეობა, რადგანაც ზემოაღნიშნული ინფორმაცით 

წარმოდგენილია რეგიონებში განთავსებული ყველა მსხვილი და პრაქტიკულად ყველა 

საშუალო - ატმოსფეროს დამაბინძურებელი მნიშვნელოვანი მოქმედი საწარმო. მიღებული 

მასალების გადამუშავების, ანალიზისა და განზოგადოების საფუძველზე წარმოდგენილია 

მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების როგორც საერთო მაჩვენებლები, ასევე ცალკეული 

შემადგენელი კომპონენტები. ეს მაჩვენებლები მოცემულია რეგიონების, ქალაქების და 

ძირითადი დამაბინძურებელი საწარმოების მიხედვით, ასევე ნაჩვენებია ატმოსფეროში მავნე 

ნივთიერებათა გაფრქვევების ცვლილებების დინამიკა ბოლო წლების განმავლობაში. გარდა 

ამისა, წარმოდგენილია ავტოტრანსპორტის მიერ ატმოსფეროში გაფრქვეულ მავნე 

ნივთიერებათა რაოდენობრივი მაჩვენებლები, რომლებიც გაანგარიშებულ იქნა 

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სტატისტიკური დეპარტამენტის 

მიერ მოწოდებული საწვავის რაოდენობრივი მახასიათებლების საფუძველზე. 
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ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა, მათი გაწმენდა, უტილიზება 

(ტონა - წელი) 

 

ქვემო ქართლის რეგიონი 

საწარმოთა რაოდენობა 172 

 

იმერეთის რეგიონი 

საწარმოთა რაოდენობა 139 
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აჭარის რეგიონი 

საწარმოთა რაოდენობა 136 

 

ქ. თბილისი 

საწარმოთა რაოდენობა 171 
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შიდა ქართლის რეგიონი 

საწარმოთა რაოდენობა 90 

 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი 

საწარმოთა რაოდენობა 76 
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კახეთის რეგიონი 

საწარმოთა რაოდენობა 138 

 

გურიის რეგიონი 

საწარმოთა რაოდენობა 8 
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რაჭის რეგიონი 

საწარმოთა რაოდენობა 5 

 

ქვემო სვანეთი ლეჩხუმის რეგიონი 

საწარმოთა რაოდენობა 2 
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მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი 

საწარმოთა რაოდენობა 72 

 

სამეგრელო ზემო-სვანეთის რეგიონი 

საწარმოთა რაოდენობა 95 
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გარდა ზემოაღნიშნული ინფორმაციისა, რომელიც წარმოდგენილია კონკრეტულ 

რეგიონში განთავსებული, ძირითადად სამრეწველო თუ სხვა დანიშნულების პროდუქციის 

მწარმოებელი საწარმოების მიერ, არსებობს კიდევ ინფორმაცია საქართველოს მილსადენის 

კომპანიის (ბაქო-სუფსა), ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის კომპანიის, სამხრეთ 

კავკასიის მილსადენის კომპანია და საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მიერ. 

ეს ოთხი კომპანია, ქვეყანაში არსებულ სხვა საწარმოებთან შედარებით, მეტად 

განსხვავებული და სპეციფიკურია, მილსადენები კვეთენ საქართველოს მთელ ტერიტორიას 

აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ და ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ და აწარმოებენ 

შესაბამისად ნავთობის (პირველი ორი კომპანია) და გაზის ტრანსპორტირებას და, ამდენად 

მათი, რომელიმე რეგიონისთვის ან კონკრეტული ადგილისთვის მიკუთვნება შეუძლებელია, 

ამიტომ ეს ოთხი ობიექტი ცალკე არის გამოყოფილი. საქართველოს მილსადენის კომპანიის 

მიერ ატმოსფეროში გაფრქვეულია სულ 0,652 ათ. ტონა მავნე ნივთიერება, მათ შორის მყარი – 

0,012 ათ.ტონა, აირადი და თხევადი – 0,640 ათ.ტონა (აქედან გოგირდის ანჰიდრიდი – 0,027 

ათ.ტ., ნახშირჟანგი – 0,102 ათ.ტ., აზოტის ჟანგეულები – 0,385 ათ.ტ., ნახშირწყალბადები – 

0,126 ათ.ტ., აგრეთვე, ნახშირორჟანგი – 21,199 ათ.ტ.), ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის 

მიერ ატმოსფეროში გაფრქვეულია 1,484 ათ. ტონა, მათ შორის მყარი – 0,017, აირადი და 

თხევადი – 1,467 ათ.ტონა (აქედან გოგირდის ანჰიდრიდი – 0,040 ათ.ტ., ნახშირჟანგი – 0,351 

ათ.ტ., აზოტის ჟანგეულები – 1,037 ათ.ტ., ნახშირწყალბადები – 0,039 ათ.ტ., აგრეთვე, 

ნახშირორჟანგი – 207,754 ათ.ტ.), სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კომპანიის მიერ 

ატმოსფეროში გაფრქვეულია სულ 0,580 ათ. ტონა მავნე ნივთიერება, მათ შორის მყარი – 0,006 

ათ.ტონა, აირადი და თხევადი – 0,574 ათ.ტონა (აქედან ნახშირჟანგი – 0,047 ათ.ტ., აზოტის 

ჟანგეულები – 0,367 ათ.ტ., ნახშირწყალბადები – 0,159 ათ.ტ., აგრეთვე, ნახშირორჟანგი – 

13,306 ათ.ტ.), ხოლო საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მიერ ატმოსფეროში 

გაფრქვეულია 1,558 ათ. ტონა, მათ შორის ნახშირწყალბადები – 1,551 ათ.ტ., ნახშირჟანგი – 

0,005 ათ.ტ., აზოტის ჟანგეულები – 0,002 ათ.ტ., აგრეთვე, ნახშირორჟანგი – 1,046 ათ.ტ.  
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ატმოსფეროს დაბინძურება რეგიონების მიხედვით 

(2010) 

 

ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა, მათი გაწმენდა, უტილიზირება ქალაქების 

მიხედვით (ტონა - წელი) 

 

 

ძირითადი დამაბინძურებელი ქალაქების წილი ქვეყნის დაბინძურებაში 
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ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ცვლილებების დინამიკა 

2001 - 2010 წლებში რეგიონების მიხედვით 

 

ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ცვლილებების დინამიკა 

2001 - 2010 წლებში ქალაქების მიხედვით 
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ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევებია ცვლილებების დინამიკა 

2001 - 2010 წლებში რეგიონების, ქალაქებისა და საწარმოების მიხედვით 

 

2010 წელს ავტოტრანსპორტის მიერ ატმოსფეროში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა 

რაოდენობა ათ. ტონა - წელი 

 

* ბენზინის მოხმარებისას ტყვიის გაფრქვევის რაოდენობა ვერ იქნა გაანგარიშებული 

ტყვიაშემცველი ბენზინის რაოდენობის მონაცემების უქონლობის გამო. 
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ავტოტრანსპორტის მიერ ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების დინამიკა 2001-

2010 წლებში 

 

 2010 წელს საქართველოს ტერიტორიაზე განთავსებული მოქმედი საწარმოებიდან 

ატმოსფეროში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა საერთო რაოდენობა შეადგენს 30,134 

ათ.ტონას წელიწადში, მათ შორის მყარი – 3,658 ათ.ტონას, ხოლო აირადი და თხევადი _ 

26,476 ათას ტონას. საქართველოში ატმოსფეროს ძირითად დამაბინძურებელ რეგიონებს 

წარმოადგენს იმერეთის, ქვემო ქართლის, აჭარის და შიდა ქართლის რეგიონები, რომლებზეც 

მოდის საქართველოში მთლიანი გაფრქვევების 89%-ზე მეტი. საქართველოში ატმოსფეროს 

ძირითად დამაბინძურებელ ქალაქებს წარმოადგენს ზესტაფონი, ბათუმი, თბილისი, 

გარდაბანი, რუსთავი და კასპი, რომლებზეც მოდის საქართველოში მთლიანი გაფრქვევების 

დაახლოებით 69%. საქართველოში ატმოსფეროს ძირითად დამაბინძურებელ საწარმოებს 

წარმოადგენს “რუსთავცემენტი”, შპს “მტკვარი-ენერგეტიკა”, “ზესტაფონის ფეროშენადნობთა 

ქარხანა”, “კასპიცემენტი”, შპს "ბათუმის ოილ ტერმინალი" და შპს "საქნახშირი ჯი-აი-ჯი 

ჯგუფი", რომლებზეც მოდის საქართველოში მთლიანი გაფრქვევების დაახლოებით 75%. 

2010 წელს ავტოტრანსპორტის მიერ ატმოსფეროში გაფრქვეულია 342,701 ათ.ტონა მავნე 

ნივთიერება, რაც ავტოტრანსპორტიდან და დაბინძურების სტაციონარული საწარმოებიდან 

გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა საერთო რაოდენობის დაახლოებით 92%-ს შეადგენს. 
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მეტეოროლოგიური პირობების გავლენა ატმოსფეროს დაბინძურებაზე 

 

 გარემოს დაბინძურების სწრაფი ზრდა გამოწვეულია ძლიერ განვითარებული 

საწარმოო მოქმედებით. ბუნებრივი გარემო, რომელსაც ხშირად ეკოსფეროს უწოდებენ, 

შეიცავს მიწის ქერქს, ჰიდროსფეროს, ატმოსფეროსა და ბიოსფეროს, რომლებიც 

ერთმანეთთან ნივთიერებებითა და ენერგიის ურთიერთგაცვლითაა მჭიდროდ 

დაკავშირებული და დინამიკურ წონასწორობაში იმყოფებიან. ამჟამად ამ წონასწორობას 

ექვსი ენერგეტიკული ფაქტორი განაპირობებს. 

1. მზის რადიაცია; 

2. გრავიტაციული ძალები; 

3. ტექტონიკური პროცესები; 

4. ქიმიური ენერგია  - ჟანგვა-აღდგენის პროცესები; 

5. ქიმიური პროცესების ენერგია; 

6. მსოფლიო წარმოების ენერგია. 

ბოლო ათწლეულში მეექვსე ფაქტორს ყოველ 10-15 წელიწადში სიმძლავრის 

გაორმაგების ტენდენცია აქვს. ატმოსფეროში და მიწის ზედაპირზე მინარევების 

კონცენტრაცია ანთროპოგენურის გარდა  მეტეოროლოგიურ პირობებზეცაა დამოკიდებული. 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვთ ქარის მიმართულებასა და სიჩქარეს, მათ 

ცვალებადობას სიმაღლის მიხედვით, ღრუბლების, ნალექებისა და ა. შ. თერმულ 

მდგომარეობას. დიდი ხნის განმავლობაში ბუნებრივი გარემოს გაჭუჭყიანება ადგილობრივ 

ხასიათს ატარებდა. დინებისა და ნარჩენების ქიმიური დაშლის გავლენის შედეგად 

ატმოსფეროსა და მდინარეზე წარმოებიდან უკვე შედარებით მცირე მანძილზე ჰაერი ან 

წყალი პრაქტიკულად მთლიანად თავისით სუფთავდებოდნენ. მსგავს შემთხვევებზე ვერ 

ვისაუბრებთ თუ ბოლო 30-50 წლებზე შევჩერდებით. ამ პერიოდში მდგომარეობა 

ძირფესვიანად შეიცვალა. დიდი რაოდენობის საწარმოებისა და ავტომანქანების მიერ ჰაერისა 

და წყლის გარემოში გამონაბოლქვი მინარევები უკვე ვერ იფანტებიან იმ ზომამდე, რომ 

წყაროებისაგან დიდ მანძილზე დაშორებითაც კი იყვნენ უვნებელნი მოსახლეობისა და 

ბუნებრივი გარემოსათვის. დიდ მანძილებზე გადაჭიმული ატმოსფეროსა და ოკეანის 

დაბინძურება უკვე გლობალური ხასიათისაა. დასავლეთ ევროპის საწარმოთა მიერ 
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გამოყოფილი მინარევები ჰაერის ნაკადებით აღმოსავლეთ ევროპისა და სკანდინავიური 

ქვეყნების ტერიტორიებზე გადაიტანება. ბუნებრივი გარემოს გაბინძურების პრობლემამ 

განსაკუთრებით მწვავე ხასიათი განვითარებულ ქვეყნებში მიიღო. ამჟამად ყველაზე დიდ 

საზრუნავს მსოფლიოში მდინარეებისა და ტბების დაბინძურება და სასმელი წყლის 

უკმარისობა წარმოადგენს. წლის განმავლობაში წყლის ჩამონადენი საკმაოდ არათანაბრადაა 

განაწილებული. მისი დაახლოებით 80% გაზაფხული-ზაფხულის პერიოდზე მოდის. ამასთან 

დაკავშირებული ზომების მიღებაში იგულისხმება წყალსაცავების არსებობა. 

 მსხვილ ქალაქებში ორგანიზებული ბუნებრივი გარემოს გაჭუჭყიანების კონტროლის 

სამსახურები საშუალებას იძლევიან წინასწარ გააფრთხილონ საწარმოები, განსაკუთრებით 

არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ პირობებში (უპირველესად სუსტი ქარი და ინვერსიული 

თერმული სტრატიფიკაცია, რომელიც ხელს უშლის მინარევების უფრო მაღალ ფენებში 

გადასვლას) გამონაბოლქვების შემცირების აუცილებლობის შესახებ. 

ადამიანი თავისი სამეურნეო საქმიანობის შედეგად აბინძურებს ატმოსფეროს, რაც 

თავის მხრივ უარყოფითად უბრუნდება თვით ადამიანს. გარემოს დაბინძურების წყაროებს 

შორის პირველ ადგილზეა ნახშირბადები. მათ მიეკუთვნება ნახშირი, ნავთობი და გაზი. მათი 

წვის შედეგად გამოყოფილი ნარჩენები აბინძურებენ ატმოსფეროს და უარყოფით გავლენას 

ახდენენ ადამიანის ორგანიზმზე. ატმოსფეროს გამაჭუჭყიანებელი ნივთიერებები ადამიანის 

ორგანიზმზე მოქმედების თვალსაზრისით ახდენენ ფიზიკურ და ქიმიურ ზემოქმედებას. 

ფიზიკურ ზემოქმედებას ახდენს რადიაქტიური ნივთიერებები, სითბური 

გაჭუჭყიანება(ტემპერატურის გაზრდა), ხმაური და დაბალსიხშირიანი ვიბრაციები. ქიმიურ 

ზემოქმედებას ახდენს თხევადი ნახშირწყალბადები, სარეცხი საშუალებები, პლასტმასები, 

პესტიციდები და სხვა სინთეთიკური ნივთიერებები, აზოტის და გოგირდის ნარჩენები, მძიმე 

მეტალები, ფტორის შენაერთები, მყარი მინარევები, ორგანული ნივთიერებები. 

წარმოშობის მიხედვით ატმოსფეროს დამაბინძურებელი ნივთიერებები იყოფა 

ბუნებრივი და ხელოვნური (ანტროპოგენური) წარმოშობის მინარევებად. ბუნებრივი 

წარმოშობის მინარევები ატმოსფეროში ხვდება ვულკანური მოქმედების, ნიადაგისა და მთის 

ქანების გამოფიტვის, ტყეების ხანძრის, მეტეორიტების წვის შედეგად. ანტროპოგენური 

წარმოშობის მინარევები წარმოიქმნება უპირველეს ყოვლისა საწვავის წვის პროცესში – შიდა 
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წვის ძრავებში, თბოელექტრო სადგურებში, გამათბობელ სისტემებში და აგრეთვე 

სამრეწველო და ყოფითი ნარჩენების წვის, ბირთვული აფეთქებების და სხვ. შედეგად. 

ერთ წელიწადში ატმოსფეროში მოხვედრილი მსოფლიო სამრეწველო ყოფითი 

გამონაბოლქვების საერთო მასა დაახლოვებით 600 გეგა ტონას შეადგენს. გასული საუკუნის 

განმავლობაში ატმოსფეროში მოხვდა 1,35 მეგა ტ კრემნიუმი, 1,5 მეგა ტ მიშიაკი, 1მეგა ტ-ზე 

მეტი ნიკელი 0,6 მეგა ტ ცინკი. შემადგენლობის მხრივ ატმოსფეროში მოხვედრილ მინარევებს 

შორის განასხვავებენ აიროვანს, მყარს და თხევადს. ამასთან აიროვან ნივთიერებათა წილზე 

90% მოდის. მას მიეკუთვნება ნახშირბადის ოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი, აზოტის 

ოქსიდები, ნახშირწყალბადები. მყარ მინარევებზე-მტვერი, მძიმე მეტალები,მინერალები და 

ორგანული შენაერთები, რადიაქტიური ნივთიერებები მოდის დაახლოვებით 10%. თხევადი 

მინარევების მასა (გოგირდმჟავა) აიროვან და მყარ მინარევებს შორის ძალზე მცირეა. 

სხვადასხვა წყაროებიდან გამოყოფილი ატმოსფეროს დამაბინძურებელი 

ნივთიერებები გადაიტანებიან ჰაერის მასების მიერ და ვრცელდებიან საკმაოდ დიდ 

მანძილებზე. ასეთი გზით წარმოიქმნება ატმოსფეროს გლობალური დაბინძურება. ამ 

დაბინძურებაში განსაკუთრებული ადგილი მიეკუთვნება რადიაქტიურ მინარევებს, 

რადგანაც სწორედ ისინი წარმოადგენენ უდიდეს საშიშროებას. ატმოსფეროს რადიაქტიური 

დაბინძურება განსაკუთრებით გააქტიურდა 20 ს-ის 50-60-იან წლებში, რაც დაკავშირებული 

იყო ბირთული იარაღის მასობრივ გამოცდებთან. 1963 წელს ბირთვული იარაღის გამოცდა 

ატმოსფეროსა და კოსმოსში აკრძალული იქნა, თუმცა ზოგიერთი ქვეყანა (ჩინეთი, 

საფრანგეთი და სხვა) არ შეუერთდა ამ კონფერენციას და განაგრძო იარაღის გამოცდა. 

სწორედ ამიტომ, ატმოსფეროს რადიაქტიური დაბინძურების პრობლემა დღესაც ინარჩუებს 

აქტუალურობას. რადიაქტიური მინარევების ატმოსფეროში მოხვედრის 4 წყაროა და ამის 

შესაბამისად მათ ყოფენ 4 ჯგუფად: I-ს მიეკუთვნება დედამიწის ქერქის ზოგიერთი 

რადიაქტიური ელემენტის მინარევები და მათი დაშლის პროდუქტები. II-ს ქმნიან 

კოსმოგენური იზოტოპები, რომლებიც წარმოიქმნებიან ჰაერის ატომების კოსმოსურ 

სხივებთან ურთიერთქმედების შედეგად. III ჯგუფს ქმნიან ბირთვული აფეთქების 

პროდუქტები, ხოლო IV-ს კი ატომური მრეწველობის ნარჩენები.  

გამოთვლების თანახმად დადგენილია, რომ ბირთვული აფეთქებები იწვევენ არა 

მხოლოდ ლოკალური მასშტაბის შედეგებს, არამედ სერიოზულ, გლობალურ დარღვევებს, 
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რამაც შესაძლოა მიგვიყვანოს ჰავის შეუქცევად ცვლილებამდე, დედამიწის ოზონის ფენის 

გარღვევამდე და ბიოსფეროს არსებით გარდაქმნამდე. ბირთვული აფეთქების დროს 

წარმოიქმნება გავარვარებული ცეცხლოვანი სფერო, რომელიც წარმოადგენს სინათლის 

გამოსხივებისა და დარტყმითი ტალღის წყაროს. აფეთქების მომენტში გავარვარებული 

სფეროს ტემპერატურა შეადგენს რამოდენიმე მილიონ გრადუსს. აფეთქებიდან დაახლოებით 

10-15 წამის შემდეგ ტემპერატურა ეცემა 2000-3000-მდე და ამავე დროს ცეცხლოვანი სფერო 

კარგავს სიკაშკაშეს. ერთმანეთისაგან განასხვავებენ: საჰაერო, მიწისზედა და მიწისქვეშა ან 

წყალქვეშა ბირთვულ აფეთქებებს. 

საჰაერო აფეთქების დროს ცეცხლოვანი სფერო არ ეხება დედამიწის ზედაპირს და 

მთელი რადიაქტიური მტვერი შედგება მხოლოდ ბომბის რადიაქტიური ნარჩენებისაგან, 

კერძოდ ნამსხვრევებისაგან. ისინი აფეთქების დროს ორთქლდებიან, ხოლო შემდგომი 

გაცივებისას განიცდიან კონდენსაციას.  

მიწისზედა აფეთქების დროს ცეცხლოვანი სფერო ეხება დედამიწის ზედაპირს, რის 

გამოც ის იტაცებს გრუნტის მნიშვნელოვან მასას. ამ დროს გრუნტის ზედაპირული ფენა, 

რამოდენიმე ასეული მეტრის რადიუსში ორთქლდება და ერევა აფეთქების რადიაქტიურ 

პროდუქტებს. გაცივების შედეგად წარმოქმნილი მყარი ნაწილაკები წარმოადგენენ 

რადიაქტიურობის ძირითად გადამტანებს. როდესაც სფერო კარგავს სიკაშკაშეს წარმოიქმნება 

თეთრი ან ნაცრისფერი რადიაქტიური ღრუბელი, ის ღებულობს სოკოსმაგვარ ფორმას და 

თანდათან ზემოთ მიიწევს. ამ ღრუბლის აღმასვლა გრძელდება მანამ, სანამ მისი 

ტემპერატურა არ გაუტოლდება გარემოს ტემპერატურეს. 

ამის შემდეგ ღრუბელის მოძრაობა დამოკიდებულია ორ ძირითად ფაქტორზე: 

I - სიმძიმის ძალის მოქმედებაზე ჰაერის წინააღმდეგობის ძალებთან ერთად; 

II - ქარის ველზე.  

პირველი ფაქტორის მოქმედებით ხდება ნაწილაკების დაშვება, ხოლო მეორეს 

მოქმედებით _ ღრუბლის გადატანა ჰორიზონტალური მიმართულებით. რადიაქტიური 

პროდუქტების დაშვების საერთო დრო, საშუალო და დიდი სიმძლავრის ბომბებისათვის 

შეადგენს 6-8 საათს, ხოლო მათი ჰორიზონტალური გავრცელების ზომები იცვლება დიდ 

საზღვრებში, რომელიც დაკავშირებულია ქარის სიჩქარეზე და მისი სიმაღლის ცვლილებაზე. 
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ქალაქის საჰაერო სივრცეში მოხვედრილი დამაბინძურებელი ნივთიერებანი 

ატმოსფერული და სხვა პროცესების ურთიერთქმედებით არსებით გავლენას ახდენენ 

ქალაქის და მისი შემოგარენის მიკრო- და მეზოკლიმატურ რეჟიმზე. ამ გავლენის შედეგად 

ქალაქში ხდება გარკვეული ცვლილებები ტემპერატურის, სინოტივის, ქარის სიჩქარის, 

რადიაციის, მხედველობის, ნალექების, ღრუბლების და ნისლის განაწილებაში.  

ქალაქისა და მის შემოგარენს შორის ტემპერატურათა სხვაობის შესახებ მიუთითა 

ინგლისელმა მეცნიერმა ლოუკ ჰოუარდმა ჯერ კიდევ 1820 წელს. მისი მონაცემებით 

ლონდონში საშუალო თვიური ტემპერატურა ზოგჯერ 1,2-ით აღემატება ტემპერატურას მის 

შემოგარენში.  

დიდი ქალაქის მიკროკლიმატი განისაზღვრება მთელი რიგი ფაქტორებით: 

გამონაბოლქვებისა და მტვრის არსებობით, რაც ცვლის რადიაციულ რეჟიმს და წყლის 

ორთქლის კონდენსაციის პირობებს; ქვეფენილი ზედაპირის თავისებურებით, რომელიც 

ხასიათდება კარგი სითბოგამტარობით; ქალაქის ძლიერ დანაწევრებული რელიეფით(ქუჩათა 

ქსელი, მოედნები, სკვერები, პარკები, ნაგებობები), რაც განაპირობებს ქარის სიჩქარის და 

მიმართულების, აგრეთვე ქალაქი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს რადიაციულ რეჟიმზე. 

ცენტრალური ევროპის დიდ ქალაქებში ჩატარებული დაკვირვებების შედეგად დადგინდა, 

რომ ატმოსფეროს გაჭუჭყიანების შედეგად მზის რადიაციის ნაკადი ქალაქში მის 

შემოგარენთან შედარებით შემცირებულია 29-36%-მდე. დამაბინძურებელი ნივთიერებით არა 

მხოლოდ ანცირებენ მზის რადიაციის ნაკადს, არამედ ცვლიან მის სპექტრალურ 

შედგენილობას. მაგალითად პარიზში ჯამური რადიაციის ნაკადში ულტრაიისფერი 

რადიაციის წილზე მოდის 0,3%, ქალაქგარეთ კი-3% და ა.შ.  

რადიაციული ბალანსის შეცვლა და სითბოს დამატებითი მოდენა ატმოსფეროში 

განაპირობებს ქალაქის მაღალ ტემპერატურულ ფონს. ო.დროზდოვის თანახმად საშუალო 

წლიური ტემპერატურები გარეუბანთან შედარებით მოსკოვსა და თბილისში მომატებულია 

0,80-ით, პარიზსა და სტოკჰოლმში 0,70-ით, მილანში 1,30-ით, ხოლო ნიუ-იორკში - 1,80-ით.  

ქალაქის როლის გავლენა ჰაერის ტემპერატურაზე განსაკუთრებით დიდია 

გაზაფხულზე, რაც ამ დროს ტურბულენტური ცვლის გააქტიურების შედეგია.  

ქალაქის გავლენა შეინიშნება აგრეთვე ღრუბლიანობისა და ნალექების 

მნიშვნელობებშიც. ქალაქის თავზე ჰაერის სწრაფი გათბობის, ტურბულენტობის 
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გაძლიერების და ანთროპოგენული წარმოშობის აეროზოლების კონცენტრაციის გაზრდის 

გამო წარმოიქმნება ღრუბლების განვითარების ხელსაყრელი პირობები. ამიტომ 

ღრუბლიანობა და ნალექები ქალაქის ცენტრში იზრდება. სხვაობა უდიდესია ზაფხულის 

თვეებში, რაც კონვექციური პროცესების გააქტიურებას და ტურბულენტური ცვლის 

გაძლიერებას უკავშირდება.  

დიდ გავლენას ატმოსფეროს დაბინძურების დონეზე ახდენს ქარი. საცხოვრებელი და 

სამრეწველო ნაგებობანი ცვლიან ჰაერის ნაკადის სიჩქარეს და მიმართულებას. ამით ისინი 

გავლენას ახდენენ ქალაქში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა განლაგებაზე. ქალაქის 

ატმოსფეროს დაბინძურება ხელს უწყობს მხედველობის გაუარესებას, ნისლის სიხშირის 

გაზრდას. 
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ატმოსფეროს ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება 

 

 გლობალური დათბობით გამოწვეული კლიმატის ცვლილება სერიოზულ საფრთხეს 

უქმნის კაცობრიობას. გლობალური დათბობის გამომწვევი „სათბურის გაზების“ ემისიების 

შემცირებაში მნიშვნელოვნად შეამცირებს კლიმატის ცვლილების უმძიმესი შედეგების 

რისკს. მსოფლიოს წამყვან ექსპერტთა საფუძვლიანი კვლევების თანახმად დედამიწის 

ატმოსფეროში ანთროპოგენური წარმოშობის მთავარი „სათბურის გაზის“ – ერთ–ერთი 

მთავარი შემადგენელი გაზის – ნახშირორჟანგის 15% გამოყოფილია ტრანსპორტის 

სექტორიდან და ამ ემისიებში უდიდესი წილი საგზაო ტრანსპორტს (ავტომობილები, 

ავტობუსები და სხვ.) ეკუთვნის. ეკონომიკის სხვა სექტორების “დეკარბონიზაციის“, ანუ 

“სათბურის გაზების“ ემისიების შემცირების ფონზე, საგზაო ტრანსპორტიდან ემისიების 

წილი შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს. 

 მსოფლიო და საქართველოს მაჩვენებლების მიხედვით წინა წლებში საქართველოს 

წილი მსოფლიოს გაზების გაფრქვევებისა იყო 0,01%. ამჟამად, საქართველოს მდგომარეობა 

იგივეა მსოფლიო ქვეყნებს შორის. ეს გამოწვეულია მსოფლიოსა და საქართველოში 

მიმდინარე პროცესების გამო. იმის გათვალისწინებით, რომ მსოფლიოში იყო ეკონომიკური 

კრიზისი, ხოლო საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო და მსოფლიოს წამყვანი 

ქვეყნები ზრუნავენ განვითარებადი ქვეყნების ემისიის წილის შემცირებაზე. 

 ჰიბრიდული და მთლიანად ელექტრული ავტომობილებით შიდაწვის ძრავიანი 

ავტომობილების ჩანაცვლება არსებითად შეუწყობს ხელს საგზაო ტრანსპორტის 

ქვესექტორიდან „სათბურის გაზების“ ემისიების შემცირებას.  

ელექტროავტომობილი მოძრაობაში მოდის ელექტროძრავით, რომელიც იყენებს 

აკუმულატორში ან სხვა ელექტრომოწყობილობაში აკუმულირებულ ელექტრო-ენერგიას. 

1970-იანი და 80-იანი წლების ენერგოკრიზისმა ხანმოკლე ინტერესი გამოიწვია ელექტრო 

მანქანებისადმი. აღნიშნული საკითხი კვლავ აქტუალური გახდა 2000 წლიდან, საწვავის 

ფასის სწრაფი ზრდისა და სათბურის გაზების ემისიების შემცირების აუცილებლობის გამო. 

2011 წლის დასაწყისისათვის რამდენი-მე ქვეყანაში არსებობდა სერიული წარმოების 

მოდელები, ელექტროავტომობილებს გააჩნიათ რამდენიმე პოტენციური სარგებლიანობა 

შიდაწვის ძრავიან ავტომობილებთან შედარებით: 
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1) ურბანულ ზონაში ჰაერის დაბინძურების მნიშვნელოვანი შემცირება, რადგან 

ელექტროავტომობილი არ გამოაფრქვევს მავნე დამაბინძურებლებს; 

2) სათბურის გაზების ემისიების შემცირება (შემცირების რაოდენობა 

დამოკიდებულია აკუმულატორის დასატენი ელექტროენერგიის გამოსამუშავებლად 

გამოყენებულ საწვავსა და ტექნოლოგიაზე); 

3) ნაკლები დამოკიდებულება იმპორტირებულ საწვავზე. საწვავის მაღალი ფასი 

უარყოფითად მოქმედებს ქვეყნის საგადასახადო ბალანსზე, ხელს უშლის ეკონომიკურ 

განვითარებას. ელექტროძრავზე მომუშავე ავტომობილების სხვა მნიშვნელოვანი 

უპირატესობა დიზელზე ან ბენზინზე მომუშავე ავტომანქანებთან შედარებით საწვავის 

დაბალი ღირებულებაა. ელექტრო-ავტომობილებისათვის ენერგიის წყაროა 

ელექტროენერგია, ხოლო შიდაწვის ძრავიანი მანქანებისთვის ნავთობპროდუქტები 

(ბენზინი, დიზელი). გარდა ამისა, მრავალჯერადად დამუხტვადი აკუმულატორები ვადის 

გასვლის შემდეგ ადვილად გადამუშავდებიან (რეციკლირდებიან). უვარგისი 

აკუმულატორების თითქმის 100% შეიძლება გადამუშავდეს, რაც მათ უნარჩენო გამოყენებას 

უზრუნველყოფს. მიუხედავად პოტენციური უპირატესობებისა, ელექტროავტომობილების 

ფართოდ გამოყენება დგას გარკვეული პრობლემებისა და შეზღუდვების წინაშე: 

- ელექტროავტომობილები მნიშვნელოვნად უფრო ძვირია ვიდრე შიდაწვის ძრავიანი 

ავტომობილები, ძირითადად აკუმულატორის მაღალი ფასის გამო. თუმცა აკუმულატორების 

ღირებულება მცირდება მათი მასიური წარმოების გაზრდის ხარჯზე. მოსალოდნელია, რომ 

აკუმულატორების ფასი კიდევ უფრო შემცირდება; 

- კერძო და სახელმწიფო დამტენი სადგურების ინფრასტრუქტურის არარსებობის 

გამო მძღოლები შიშობენ, რომ გზაში აკუმულატორი დაეცლებათ; 

- დიდი დრო სჭირდება აკუმულატორის სრულად დატენვას. 

 რამოდენიმე ქვეყანამ შეიმუშავა პოლიტიკური კურსი და განახორციელა ინვესტირება 

აღნიშნულ დარგში ბარიერების დასაძლევად/ელექტროავტომობილების წასახალისებლად, 

ელექტროავტომობილების შემდგომი გაუმჯობესების დასაფინანსებლად, რამდენიმე ქვეყნის 

მთავრობამ და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკვე შეიმუშავა კრედიტების, 

სუფსიდირების და ფინანსური შეღავათების სისტემა ელექტროავტომობილების შესასყიდად. 
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 ელექტროავტომობილები 10-დან 23კვტ.სთ-მდე ენერგიას ხარჯავენ 100 კმ-ზე. ქვემო 

ცხრილში მოყვანილია დღეისათვის არსებული მასიური წარმოების 

ელექტროავტომობილებისა და საცდელი მოდელების ენერგოეფექტურობა. 

 Ford Focus 

Electric  

Nissan 

LEAF  

Smart fortwo 

electric drive  
Mitsubishi i 

MiEV  

Citroën C1 

ev'ie  

ეკონომია ქალაქში, 

კვტ.სთ. 100 კმ. 

 

20,7 

 

21,25 

 

12 

 

18,7 

 

14,4 

 ელექტროავტომობილების ძრავებში მხოლოდ 5 მოძრავი ნაწილია, მაშინ როცა 

შიდაწვის ძრავებში ასობით ასეთი ნაწილი გვხვდება. ელექტროავტომობილების სამოქმედო 

ხარჯების უდიდესი ნაწილია აკუმულატორის შეცვლის ხარჯები. ელექტროავტომობილების 

აკუმულატორები ძვირია და თანაც დროგამოშვებით უნდა შეიცვალოს. თუმცა, მეორეს 

მხრივ, დღეისათვის არსებული ლითიუმის აკუმულატორის სარემონტო ხარჯები მცირეა. 

ნისანის ინფორმაციით, Nissan Leaf-ის 5 წლის მომსახურების ხარჯები – 1,800 აშშ დოლარი 

ბევრად ნაკლებია, ვიდრე შიდაწვის ძრავზე მომუშავე იგივე მოდელის ავტომობილის 

ხარჯები – 6,000 აშშ დოლარი. 

 ელექტროავტომობილების უსაფრთხოების საკითხები დაკავშირებულია 

საერთაშორისო სტანდარტთან ISO 6469. ეს დოკუმენტი ეხება: 

- აკუმულატორს;  

- ფუნქციონალური უსაფრთხოების საშუალებებსა და ავარიისგან დაცვას;  

-  ელექტრული დაზიანებისგან ადამიანების დაცვას  

 მეხანძრეები და სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები გადიან სპეციალურ 

მომზადებას ელექტრო- და ჰიბრიდული ავტომობილების ავარიის შემთხვევაში მაღალ 

ძაბვასთან და ქიმიურ ნივთიერებებთან მოპყრობის შესახებ. საგზაო შემთხვევისას, 

აკუმულატორის სწრაფი განმუხტვის შედეგად, შეიძლება წარმოიქმნას ხანძარი. დღეისათვის 

შეუძლებელია დანამდვილებით იმის თქმა, რომელი უფრო სახიფათოა, 

ელექტროავტომობილი თუ აალებად საწვავზე მომუშავე ავტომობილი. 

 დიდი ძალისხმევაა მიმართული ელექტროავტომობილის მასის შემცირებისკენ 

მანქანის სიმყარისა და დიაპაზონის (ერთი დატენვით გავლილი მანძილი) გაუმჯობესების 

მიზნით. მიუხედავად ამისა, აკუმულატორის მოცულობა და წონა იმდენად დიდია, რომ 

ელექტროავტომობილი, როგორც წესი, შიდაწვის ძრავიან ავტომობილზე მძიმეა. ზომების 
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შემცირება საშუალებას იძლევა დაიფაროს მეტი მანძილი, თუმცა ამავდროულად 

პატარავდება სალონი. ცნობილია, რომ შეჯახებისას მძიმე ავტომობილში მჯდომი მგზავრი 

ნაკლებ დაზიანებას ღებულობს ვიდრე იმავე ავარიისას მიიღებდა მასით მსუბუქ მანქანაში 

მჯდომი. ამიტომ, შეიძლება ითქვას, რომ სრულდება პირობა: მეტი მასა - ნაკლები 

დაზიანება. 900 კგ-იანი ავტომობილის ავარიისას მგზავრები საშუალოდ 50%-ით მეტად 

იღებენ სხეულის დაზიანებას, ვიდრე 1,400 კგ მანქანის ავარიისას. 

 ჰაერის დაბინძურება და ნახშირორჟანგის გაფრქვევა. ელექტროავტომობილით 

ქალაქში ჰაერის დაბინძურება პრაქტიკულად არ ხდება, რადგან გამონაბოლქვი არ შეიცავს 

მავნე დამაბინძურებლებს, როგორიცაა ჭვარტლი, აქროლადი ორგანული ნაერთები, 

ნახშირწყალბადები, ნახშირჟანგი, ოზონი, ტყვია და აზოტის ჟანგეულები. ამ დროს 

სარგებლიანობა (ჰაერის სისუფთავე) პირობითია, რადგან ენერგია, რომელსაც 

ელექტროავტომობილი მოიხმარს, შეიძლება გამომუშავებული იყოს არაგანახლებადი 

ენერგო რესურსების (წიაღისეული საწვავის) გამოყენებით სხვა ადგილას, ანუ დაბინძურების 

არეალი გადანაცვლებულია. რაც შეეხება გამოფრქვეული ნახშირორჟანგის რაოდენობას, ის 

დამოკიდებულია ავტომობილის დასამუხტად გამოყენებული ენერგიის წყაროს ემისიის 

ინტენსივობაზე, თავად ავტომანქანის ეფექტურობაზე და დამუხტვის პროცესში ენერგიის 

დანაკარგებზე. მაგალითად, აშშ-ის ელექტრულ ქსელში დატენილი ელექტროავტომობილი 

აფრქვევს 115გ ნახშირორჟანგს ყოველ კმ-ზე, მაშინ როცა იგივე აშშ-ში ბენზინზე მომუშავე 

მანქანისთვის ეს სიდიდე 250გ-ს შეადგენს. საფრანგეთში, სადაც სუფთა ელექტროქსელია, 

ელექტროავტომობილი 1 კმ-ზე გააფრქვევს 12 გ ნახშირორჟანგს. 

 ნაშრომში თავმოყრილია თანამედროვე მეცნიერთა კვლევები ამ მიმართულებით და 

შედარებებისა და ანალიზის საფუძველზე გაკეთებულის დასკვნები, რომლებიც საშუალებას 

იძლევიან ახლებურად იქნას გააზრებული პრობლემის გადაწყვეტის ზოგიერთი ასპექტი. 
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დასკვნა 

 

1. ტექნოგენური საშუალებების სწრაფმა განვითარებამ უარყოფითი გავლენა 

მოახდინა კლიმატის ცვლილებაზე და კაცობრიობა გლობალური დათბობა-

აცივების რეალური საფრთხის წინაშე დააყენა. 

2. ატმოსფეროს ეკოლოგიური მდგომარეობა დამოკიდებულია დაბინძურების 

წყაროს სპეციფიკურობაზე და ინტენსივობაზე. ადგილის ფიზიკურ-გეოგრაფიულ 

და მეტეოროლოგიურ პირობებზე და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და 

ეკოლოგიური განათლების დონეზე. 

3. საქართველოს ტერიტორიაზე ატმოსფეროს დაბინძურებას 92% 

ავტოტრანსპორტზე მოდის. ზოგიერთი ნივთიერების ერთჯერადი კონცენტრაცია 

სამრეწველო ცენტრებსა და ქალაქებში 20-30-ჯერ აღემატება ზღვრულად დასაშვებ 

ნორმას. 

4. საქართველოში ატმოსფეროს ძირითადი დაბინძურებული რეგიონებია - იმერეთი, 

ქვემო ქართლი, აჭარა და შიდა ქართლი. 

5. ატმოსფეროს ძირითად დამაბინძურებლად საწარმოები წარმოადგენს „რუსთავ-

ცემენტი“, შპს „მტკვარ-ენერგეტიკა“, „ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა“, 

„კასპი-ცემენტი“, შპს „ბათუმის ოილ ტერმინალი“ და შპს „საქნახშირი ჯი-აი-ჯი 

ჯგუფი“ 

6. არასტაბილური მეტეოროლოგიური პირობები: სინოპტიკური პროცესები, სუსტი 

ქარი, ინვერსიული და იზოთერმული სტრატიფიკაცია ხელს უწყობს მინარევების 

გავრცელების არეალის მაღალ ფენებში გადატანის შემცირებას, ე.ი. დაგროვებას 

ატმოსფეროს ქვედა ფენაში - სტრატოსფეროში. 

7. დიდი ქალაქების ატმოსფეროში არსებული დამაბინძურებელი ნივთიერებები 

არსებით გავლენას ახდენს ქალაქისა და მისი შემოგარენის მიკრო და 

მეზოკლიმატზე. ამ გავლენის შედეგად ქალაქში ხდება მეტეოროლოგიური 

ელემენტების გარკვეული ცვლილება ტემპერატურის, სინოტივის, ცირკულაციის, 

რადიაციის, ნალექების, ღრუბლებისა და ნისლის განაწილებაში. 
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8. ქალაქსი გავლენა შეინიშნება ღრუბლიანობისა და ნალექების განაწილებაზე, 

ქალაქის თავზე ჰაერის სწრაფი გათბობა, ტურბულენტობის გაძლიერებისა და 

ანთროპოგენური წარმოშობის აეროზოლების კონცენტრაციის გაზრდის გამო 

წარმოიქმნება ღრუბლების განვითარების ხელსაყრელი პირობები. ამიტომ 

ღრუბლიანობა და ნალექები ქალაქის ცენტრში იზრდება. სხვაობა უდიდესია 

ზაფხულის თვეებში, რაც კონვექციური პროცესების გააქტიურებას და 

ტურბულენტური ციკლის გაძლიერებას უკავშირდება. 
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გამოყენებული ლიტერატურა 

 

1. „ავტომობილი და ჰაერის გაჭუჭყიანების პრობლემა“ დვალი რ. თბილისი. 1981 წ. 

2. ავტოტრანსპორტისმიერი გამონაბოლქვი ატმოსფერული ჰაერის გაჭუჭყიანების 

ღონისძიებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება. საქართველოს გარემოსა და 

ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს საინფორმაციო ცენტრი. 2000-2010 წწ. 

3. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან და 

ავტოტრანსპორტიდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების 

ყოველწლიური ანგარიში - საქართველოს გარემოს დაცვის სამსახური, ატმოსფერული 

ჰაერის დაცვის სამმართველო - 2010. 

4. ბეგალიშვილი ნ. ინწკირველი ლ. ლაზარევი გ. რობიტაშვილი გ. სურმავა ა. იმნაძე თ. 

„გარემოს გაჭუჭყიანების ჰიდრომეტეოროლოგიური რისკის ფაქტორების შეფასება 

ტოქსიკურ ნაერთთა გავრცელების მათემატიკური მოდელების საფუძველზე“. 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის 

შრომები 2002 წ. 

5. ბერიტაშვილი ბ. ბუდაღაშვილი თ. გუნია გ. ინწკირველი ლ. კუჭავა გ. ქარჩავა ჯ. 

„სითბური ეფექტის გამომწვევი გაზების ინვენტარიზაცია საქართველოში“. 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის 

შრომები 1998 

6. გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო - კონფერენციის ფარგლებში აშშ-ში 

ჩატარებული მუშაობის ანგარიში. 

7. გუნია გ. ატმოსფეროს ეკოლოგიური მონიტორინგის მეტეოროლოგიური ასპექტები - 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემის - 2005 წ. 

8. ელექტრომობილების როლი კლიმატის ცვლილების პრობლემის დაძლევაში - 

საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო - 2011. 

9. ეროვნული მოხსენება გარემოს მდგომარეობის ესახებ 2002 წ. 

10. ზოგადი მეტეოროლოგიის კურსი - ლ. მატვეევი - თბილისი 1987 წ. 
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11. თავართქილაძე, ბერაშვილი ლ. საჯაია ე. „ატმოსფერულიი ჰაერის გაჭუჭყიანების 

თავისებურებები საქართველოში“ თბილისის გეოდეზიური ობსერვატორიის 150 

წლისთავისადმი მიძღვნილი შრომათა კრებული. თბილისი მეცნიერება. 1997. 

12. ინწკირველი ლ. ხმიადაშვილი თ. „საქართველოს ტერიტორიაზე ატმოსფერული 

ჰაერის რადიოიზოტოპური შემადგენლობისა და გაჭუჭყიანების კანონზომიერების 

შესწავლა“ საქართველოს მეცნიერების აკადემია. ჰიდრომეტეოროლოგიური 

ინსტიტუტის შრომები. 1996 წ. 

13. ლაღიძე ლ. ხიდაშელი ნ. მოწონელიძე ნ. სორდია ს. – თბილისი. 2005 წ. ამინდის 

სამედიცინო შეფასება მეტეოროლოგიური, კლიმატური და ეკოლოგიური 

ფაქტორების გათვალისწინებით - კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი. ტ. 5 36-39. 

14. მოწყვლადობისა და რისკის ანალიზი - http://drm.cenn.org 

15. სალარიძე რ. „დასავლეთ საქართველოს ანთროპოგენური ზემოქმედების რაიობნებში 

სამრეწველო საწარმოებისა და ავტოტრანსპორტის მიერ ატმოსფეროში 

გამონაბოლქვთა შეფასება“. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 

ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. 2001 წ. 

16. „საქართველოს ბუნებრივი რესურსების და გარემოს დაცვა“ სტატისტიკური კრებული 

1996-2001 წწ. 

17. საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო. გარემოს ინტეგრირებული მართვის 

დეპარტამენტი. ჰიდრომეტეოროლოგიური და კლიმატის ცვლილების სამმართველო 

- ელექტრომობილების როლი კლიმატის ცვლილებების პრობლემის დაძლევაში. 
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