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შესავალი
ზოგადი მიმოხილვა

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის რეგიონში, ლენტეხის
მუნიციპალიტეტში, მდ. ხელედულაზე 50.77 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ხელედულა 3
ჰესის“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
ანგარიშს.
პროექტის განხორციელება იგეგმება საქართველოს მთავრობასთან 2015 წლის 29 მაისს
გაფორმებული
ურთიერთგაგების
მემორანდუმის
საფუძველზე
(იხ.
ვებ-გვერდი:
http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Dolra%203%20Hirdoelektrosadguri%20881%20geo.pdf )
პროექტი ითვალისწინებს არა რეგულირებადი (წყალსაცავის გარეშე), მდ. ხელედულას და მდ.
დევაშის ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ერთსაფეხურიანი ჰიდროელექტროსადგურის
მშენებლობას და ექსპლუატაციას. საპროექტო სქემის მიხედვით, მდ. ხელედულაზე მოეწყობა
დაბალზღურბლიანი კაშხალი, საიდანაც უდაწნეო გვირაბის საშუალებით წყლის გადაგდება
მოხდება მდ. დევაშის ხეობაში. აქ დაგეგმილი დაბალზღურბლიანი კაშხლის საშუალებით
დაემატება მდ. დევაშის წყალი და შემდეგ სადაწნეო გვირაბის საშუალებით წყლის მიწოდება
მოხდება მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა სანაპიროზე დაგეგმილ ჰესის შენობაში. გამომუშავებული
ელექტროენერგიის სახელმწიფო ელექტროსისტემასთან მიერთება მოხდება 110 კვ ძაბვის
ქვესადგურის მეშვეობით.
საპროექტო ჰესის ელექტროენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავება იქნება 254.934 გვტ/სთ.
გაფორმებული მემორანდუმის მიხედვით კომპანიას ეკისრება ვალდებულება გამომუშავებული
ელექტროენერგიის ნაწილი ენერგოდეფიციტის პერიოდში (ძირითადად ზამთრის თვეები)
რეალიზებული იქნას ადგილობრივ ბაზარზე. აღნიშნულის გათვალისწინებით პროექტის
განხორციელება გარკვეულ წვლილს შეიტანს საქართველოს მიერ ენერგეტიკულ სექტორში
გატარებული გრძელვადიანი პოლიტიკის ამოცანის გადაჭრაში, რაც გულისხმობს საკუთარი
ჰიდრორესურსებით ქვეყანაში არსებული მოთხოვნის სრული დაკმაყოფილებას ეტაპობრივად:
ჯერ იმპორტის, შემდეგ კი – თბოგენერაციის ჩანაცვლებით, ასევე ახლად აშენებული და
არსებული ჰესების მიერ გამომუშავებული ჭარბი ელექტრო ენერგიის ექსპორტზე გატანას.
პროექტი შეგვიძლია მივიჩნიოთ ენერგეტიკულ სექტორში საქართველოს მთავრობის
გრძელვადიანი პოლიტიკის ჰარმონიულ ნაწილად. განსხვავებით რეგულირებადი ჰესებისგან
იგი არ ხასიათდება გარემოზე განსაკუთრებით მაღალი, შეუქცევადი ზემოქმედებით. ცალკეულ
შემთხვევებში, შესაბამისი შემარბილებელი და საკომპენსაციო ღონისძიებების ეფექტურად
გატარების პირობებში, შესაძლებელი იქნება ნეგატიური ზემოქმედებების შემცირება.
პროექტს ახორციელებს შპს „ხელედულა ენერჯი“. ჰესის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების
პროექტი მომზადებულია კომპანია თურქული კომპანია „ჰიდროდიაზანი“-ს მიერ, ხოლო
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიში შპს „გამა კონსალტინგი”-ს მიერ. ანგარიში
მომზადდა საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის (საქართველოს კანონი
„გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ და დებულება „გარემოზე ზემოქმედების
შეფასების შესახებ“) მოთხოვნების გათვალისწინებით.
ანგარიშში წარმოდგენილი ინფორმაცია ეფუძნება დამკვეთის მიერ მოწოდებულ მასალებს,
საფონდო და ლიტერატურულ მონაცემებს და ასევე უშუალოდ პროექტის განხორციელების
არეალში ჩატარებული კვლევების შედეგებს.
საქმიანობის განმხორციელებელი და საკონსულტაციო კომპანიების საკონტაქტო ინფორმაცია
მოცემულია
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ცხრილი 1.1.
საქმიანობის განმხორციელებელი კომპანია
კომპანიის იურიდიული მისამართი

შპს „ხელედულა ენერჯი“
ქ. თბილისი, მაყაშვილის ქ. N34

საქმიანობის განხორციელების ადგილის მისამართი

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, ხელედის თემი
არარეგულირებადი დერივაციული ჰესის
მშენებლობა და ექსპლუატაცია

საქმიანობის სახე
შპს „ხელედულა ენერჯი“-ს საკონტაქტო მონაცემები:
საიდენტიფიკაციო კოდი
ელექტრონული ფოსტა
საკონტაქტო პირი
საკონტაქტო ტელეფონი
საკონსულტაციო კომპანია:
შპს „გამა კონსალტინგი”-ს დირექტორი
საკონტაქტო ტელეფონი

1.2
1.2.1

404500964
info@kheledulaenergy.ge
ნოდარ კურტანიძე
(995 32) 225 11 83
შპს „გამა კონსალტინგი”
ზ. მგალობლიშვილი
2 60 44 33; 2 60 15 27

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესი
სკრინინგი

პროექტის გზშ-ს ანგარიშის მომზადების საფუძველს წარმოადგენს საქართველოს კანონი
„გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ”.
კანონის
მე-4
მუხლის,
პირველი
პუნქტის,
„მ)”
ქვეპუნქტის
შესაბამისად
„ჰიდროელექტროსადგურის (2 მგვტ-ისა და მეტი სიმძლავრის) და თბოელექტროსადგურის (10
მგვტ-ისა და მეტი სიმძლავრის) განთავსება” ეკოლოგიურ ექსპერტიზას დაქვემდებარებულ
საქმიანობას მიეკუთვნება. თუ გავითვალისწინებთ, რომ საპროექტო ჰესის დადგმული
სიმძლავრე იქნება 2 მგვტ-ზე მეტი, მისი მშენებლობა და ექსპლუატაცია მიეკუთვნება
ეკოლოგიურ ექსპერტიზას დაქვემდებარებულ საქმიანობას. შესაბამისად პროექტის
განხორციელება უნდა მოხდეს ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე.
ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის გაცემა ხდება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ, დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების
შეფასების (გზშ) ანგარიშის ეკოლოგიური ექსპერტიზის საფუძველზე.
საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების (WB, EBRD, IFC) გარემოსდაცვითი და სოციალური
პოლიტიკის შესაბამისად ბანკების მიერ დასაფინანსებელი პროექტების რანჟირება, მათი ტიპის,
ადგილმდებარეობის, მგრძნობელობის, მასშტაბის, გარემოზე პოტენციური ზემოქმედების
ბუნებისა და სიმძლავრის მიხედვით ხდება ოთხ კატეგორიად, მათ შორის:
1. A კატეგორია: პროექტი მიეკუთვნება A კატეგორიას, თუ გარემოზე მისი სავარაუდო
მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზემოქმედება არის მგრძნობიარე, მრავალფეროვანი, ან
უპრეცედენტო;
2. B კატეგორია: შემოთავაზებული პროექტი მიეკუთვნება B კატეგორიას, თუ მისი
პოტენციური ზემოქმედება მოსახლეობაზე, ან ისეთ ეკოლოგიურად მნიშვნელოვან
ტერიტორიებზე, როგორებიცაა ჭაობები, ტყეები, ბალახოვანი მინდვრები და სხვა
ბუნებრივი ჰაბიტატები, უფრო ნაკლებ უარყოფითი ხასიათისაა ვიდრე A კატეგორიის
შემთხვევაში. მსგავსი ზემოქმედებების სპეციფიკა მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული
ადგილმდებარეობაზე და მათგან სულ რამდენიმე შეიძლება იყოს შეუქცევადი;
3. C კატეგორია: პროექტი მიეკუთვნება C კატეგორიას, თუ გარემოზე მოსალოდნელი
უარყოფითი ზემოქმედება არ არსებობს, ან მინიმალურია;
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4. FI კატეგორია: შემოთავაზებული პროექტი მიეკუთვნება FI კატეგორიას, თუ იგი
გულისხმობს შუამავლის საშუალებით ბანკის სახსრების ინვესტირებას ისეთ
ქვეპროექტებში, რომელთაც შესაძლოა იქონიონ გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედება.
თუ გავითვალისწინებთ, რომ წინასწარი მონაცემების მიხედვით ზემოქმედების ქვეშ მოექცევა
დაახლოებით 55 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, რომელთაგან
რეგისტრირებულია 33 მიწის ნაკვეთი საერთო ფართით 47,623 მ2 და ფაქტობრივ
მფლობელობაშია 22 მიწის ნაკვეთი საერთო ფართით 40,827 მ2, პროექტის განხორციელების
შემთხვევაში ადგილი ექნება სოციალურ გარემოზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებას, რაც
დაკავშირებული იქნება ეკონიმიკურ განსახლებასთან.
გამომდინარე აღნიშნულიდან, EBRD-ის გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკის (2014
წლის რედაქცია) N2 დანართის 28-ე და 29-ე პუნქტების მიხედვით, ხელედულა 3 ჰესის
მშენებელობის და ექსპლუატაციის პროექტი მიეკუთვნება A კატეგორიას. შესაბამისად პროექტი
მოითხოვს დეტალურ გარემოსდაცვითი და სოცილური ზემოქმედების შეფასებას.

1.2.2

სკოპინგი

ანგარიშის მომზადების შემდგომ ეტაპზე ჩატარდა სკოპინგის პროცედურა, რომლის მიზანსაც
წარმოადგენდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში გასათვალისწინებელი
საკითხების დადგენა და შესაბამისად, ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის
პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე
მოსალოდნელი ზემოქმედების სახეების განსაზღვრა და შეფასება.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გზშ-ს ანგარიშის მომზადების პროცესში შპს „გამა
კონსალტინგმა" შეისწავლა პროექტის განხორციელების რაიონის ბუნებრივი და სოციალური
გარემოს ფონური მახასიათებლები და ჰესის საპროექტო დოკუმენტაცია. მოახდინა პროექტის
რეალიზაციის შედეგად გარემოზე შესაძლო ზეგავლენის წყაროების, მათი სახეებისა და სამიზნე
ობიექტების იდენტიფიცირება და ზემოქმედების მასშტაბების განსაზღვრა.
ჰესის საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით, მდ. ხელედულაზე და მდ. დევაშზე დაგეგმილია
დაბალზღურბლიანი კაშხლების მოწყობა, ხოლო წყლის დერივაცია მოხდება გვირაბების
საშუალებით. შესაბამისად პროექტის განხორციელება არ იქნება დაკავშირებული დიდი
მოცულობის წყალსაცავის მოწყობასთან და ზემოქმედების ქვეშ არ მოექცევა დიდი ფართობის
აუთვისებელი ტერიტორიები, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს გარემოზე ნეგატიური
ზემოქმედების რისკებს.
მიუხედავად აღნიშნულისა, პროექტის განხორციელება დაკავშირებული იქნება ბუნებრივ და
სოციალურ გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების გარკვეულ რისკებთან, რომელთაგან
მნიშნელოვანია და დეტალურ შესწავლას საჭიროებს შემდეგი საკითხები:






მდ. ხელედულა და მდ. დევაში წარმადგენს საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი
ნაკადულის კალმახის (Salmo trutta m. fario Linnaes, 1758) საბინადო მდინარეებს,
შესაბამისად საჭირო იქნება ამ მდინარეების ჰიდროლოგიური რეჟიმის, აქ მობინადრე
ბიოლოგიური გარემოს დეტალური შესწავლა და შესაბამისი შემარბილებელი
ღონისძიებების განსაზღვრა;
ლიტერატურული წყაროების მიხედვით საპროექტო რეგიონში რეგისტრირებულია
საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი ცხოველთა 7 და მცენარეთა 1 სახეობა, რის
გამოც გზშ-ის პროცესში უნდა დადგინდეს, პროექტის გავლენის ზონაში ამ სახეობების
არსებობა და საჭიროების შემთხვევაში განისაზღვროს შესაბამისი საკომპენსაციო და
შემარბილებელი ღონისძიებები;
როგორც ზოგადად ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია, ასევე საპროექტო
რაიონი ხასიათდება საშიში გეოდინამიკური პროცესების მაღალი რისკებით, რაც
გამა კონსალტინგი
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განაპირობებს საპროექტო ტერიტორიების გეოლოგიური პირობების დეტალური
შესწავლის და ღრმა ანალიზის აუცილებლობას;
მართალია ჰესის ინფრასტრუქტურის ობიექტების განთავსება დაგეგმილია სახელმწიფო
საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე, მაგრამ სამშენებლო ინფრასტრუქტურა
(სამშენებლო ბანაკი, ბეტონის კვანძები და სხვა), სათაო ნაგებობებთან მისასვლელი
გზები, ფუჭი ქანების სანაყაროები, დაიკავებს ადგილობრივი მოსახლეობის კუთვნილ
კერძო ნაკვეთებს, რაც მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზემოქმედება იქნება ადგილობრივი
თემების მცირემიწიანობის გათვალისწინებით. აღნიშნულის გათვალისწინებით გზშ-ის
ფაზაზე საჭიროა ღრმა სოციალური კვლევის ჩატარება და ეკონომიკური განსახლების
სამოქმედო გეგმის მომზადება (ფიზიკურ განსახლებას ადგილი არ ექნება).

პროექტის განხორცილების რეგიონის პირობების გათვალისწინებით, აბორიგენულ
მოსახლეობაზე ზემოქმედება და ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება განხილვას არ ექვემდებარება.
ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით და საველე და კამერალური კვლევების შედეგად
მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე მომზადდა დაგეგმილი საქმიანობის ბუნებრივ და
სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების წინამდებარე ანგარიში.

1.3

გზშ-ს სტრუქტურა

წინამდებარე გზშ-ს ანგარიში მომზადებულია საქართველოს კანონმდებლობის და
კანონქვემდებარე ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების საფუძველზე და იგი მოიცავს :
 გარემოსდაცვით საკანონმდებლო ასპექტებს;
 დაგეგმილი საქმიანობის აღწერას: საპროექტო ნაგებობების ძირითად პარამეტრებს,
საპროექტო ნახაზებს, მათი მშენებლობისას და ოპერირებისას გამოყენებულ მეთოდებს,
ინფორმაციას მოხმარებული რესურსების შესახებ, საქმიანობის განხორციელების
მიახლოებულ ვადებს და ა.შ;
 საქმიანობის განხორციელების რაიონის და უშუალოდ საპროექტო დერეფნის ბუნებრივი
და სოციალური გარემოს აღწერას. საჭირო ინფორმაცია მოძიებულია როგორც
ლიტერატურული წყაროებიდან, ასევე საპროექტო დერეფანში ჩატარებული საველე
კვლევითი სამუშაოების შედეგად;
 საქმიანობის განხორციელების ადგილმდებარეობის და პროექტის სხვა ალტერნატიული
ვარიანტების აღწერას და განხილული ვარიანტების გარემოსდაცვით ანალიზს;
 პროექტის განხორციელების შედეგად ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასებას. მათ შორის გამოვლენილია საქმიანობით გამოწვეული
ზეგავლენის წყაროები, სახეები, ზემოქმედების რეცეპტორები. შეფასებულია ნეგატიური
და დადებითი ზემოქმედებების მასშტაბები და გავრცელების არეალი;
 საქმიანობით გამოწვეული ნეგატიური ზემოქმედებების პრევენციული, შემარბილებელი
და საკომპენსაციო ღონისძიებების აღწერას. შემარბილებელი და საკომპენსაციო
ღონისძიებების გათვალისწინებით თითოეული სახის ზემოქმედების მასშტაბებს;
 გარემოსდაცვითი მონიტორინგის და მენეჯმენტის გეგმებს;
 საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში გარემოს წინანდელ მდგომარეობამდე აღდგენის
გზებისა და საშუალებების განსაზღვრას;
 საზოგადოების ინფორმირებას და საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის პროცედურას;
 საქმიანობის განხორციელების პროცესში (ჰესის მშენებლობა და ექსპლუატაცია)
მოსალოდნელ ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმას;
 საქმიანობის განხორციელების პროცესში (ჰესის მშენებლობა და ექსპლუატაცია)
მოსალოდნელი ნარჩენების მართვის გეგმას, ნარჩენების მართვის კოდექსის და
შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტების მოთხოვნებიდან გამომდინარე;
 გზშ-ს ფარგლებში შემუშავებულ დასკვნებს და ძირითად გარემოსდაცვით
ღონისძიებებს.
გამა კონსალტინგი
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საკანონმდებლო ასპექტები

საქართველოს გარემოსდაცვითი სამართალი მოიცავს კონსტიტუციას, გარემოსდაცვით
კანონებს, საერთაშორისო შეთანხმებებს, კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს, პრეზიდენტის
ბრძანებულებებს, მინისტრთა კაბინეტის დადგენილებებს, მინისტრების ბრძანებებს,
ინსტრუქციებს, რეგულაციებს და სხვა. საქართველო მიერთებულია საერთაშორისო, მათ შორის
გარემოსდაცვით საერთაშორისო კონვენციებს.

2.1

საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში გათვალისწინებულია საქართველოს შემდეგი
გარემოსდაცვითი კანონები (იხილეთ ცხრილი 2.1.).
ცხრილი 2.1.
მიღების
წელი
1994
1994
1995
1996
1997
1997
1999
1999
1999
2003
2003
2005
2007
2007
2007
2007
2014
2014

2.2

საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონების ნუსხა
კანონის დასახელება

სარეგისტრაციო კოდი

საბოლოო
ვარიანტი

საქართველოს კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ
საქართველოს კანონი საავტომობილო გზების შესახებ
საქართველოს კონსტიტუცია
საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ
საქართველოს კანონი ცხოველთა სამყაროს შესახებ
საქართველოს კანონი წყლის შესახებ
საქართველოს კანონი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის
შესახებ
საქართველოს ტყის კოდექსი
საქართველოს კანონი საშიში ნივთიერებებით
გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების შესახებ
საქართველოს წითელი ნუსხის და წითელი წიგნის
შესახებ
საქართველოს კანონი ნიადაგების კონსერვაციისა და
ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების შესახებ
საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების
შესახებ
საქართველოს კანონი ეკოლოგიური ექსპერტიზის
შესახებ
საქართველოს კანონი გარემოზე ზემოქმედების
ნებართვის შესახებ
საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის შესახებ
საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის
შესახებ
საქართველოს კანონი სამოქალაქო უსაფრთხოების
შესახებ
ნარჩენების მართვის კოდექსი

370.010.000.05.001.000.080
310.090.000.05.001.000.089
010.010.000.01.001.000.116
360.000.000.05.001.000.184
410.000.000.05.001.000.186
400.000.000.05.001.000.253

14/06/2011
24/12/2013
04/10/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013

420.000.000.05.001.000.595

05/02/2014

390.000.000.05.001.000.599

06/09/2013

040.160.050.05.001.000.671

06/06/2003

360.060.000.05.001.001.297

06/09/2013

370.010.000.05.001.001.274

19/04/2013

300.310.000.05.001.001.914

20/02/2014

360.130.000.05.001.003.079
360.160.000.05.001.003.078

25/03/2013
06/02/2014

470.000.000.05.001.002.920

13/12/2013

450.030.000.05.001.002.815

25/09/2013

140070000.05.001.017468

01/07/2014

360160000.05.001.017608

12/01/2015

საქართველოს გარემოსდაცვითი სტანდარტები

წინამდებარე ანგარიშის დამუშავების პროცესში გარემო ობიექტების (ნიადაგი, წყალი, ჰაერი)
ხარისხის შეფასებისათვის გამოყენებული შემდეგი გარემოსდაცვითი სტანდარტები (იხ.
ცხრილი 2.2.)
გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP
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ცხრილი 2.2. გარემოსდაცვითი სტანდარტების ნუსხა
მიღების
თარიღი

31/12/2013

31/12/2013

03/01/2014

03/01/2014

31/12/2013

06/01/2014

03/01/2014

14/01/2014

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

ნორმატიული დოკუმენტის დასახელება
ტექნიკური რეგლამენტი - „ზედაპირული წყლის ობიექტებში
ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ
ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ)
ნორმების გაანგარიშების მეთოდიკა“, დამტკიცებულია
საქართველოს მთავრობის №414 დადგენილებით.
ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს ზედაპირული
წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის შესახებ“,
დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №425
დადგენილებით.
ტექნიკური რეგლამენტი - „აირმტვერდამჭერი
მოწყობილობის ექსპლუატაციის შესახებ“ დამტკიცებულია
საქართველოს მთავრობის №21 დადგენილებით.
ტექნიკური რეგლამენტი - „არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ
პირობებში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“,
დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №8
დადგენილებით.
ტექნიკური რეგლამენტი - „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე
ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების
გაანგარიშების მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს
მთავრობის №408 დადგენილებით.
ტექნიკური რეგლამენტი - „ატმოსფერული ჰაერის
დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის
მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №42
დადგენილებით.
გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტი - დამტკიცებულია
საქართველოს მთავრობის №17 დადგენილებით.
ტექნიკური რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული
ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა“,
დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №54
დადგენილებით.
ტექნიკური რეგლამენტი - „დაბინძურების სტაციონარული
წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების
ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული
მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან
ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი
რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო
აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და
დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან
ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში
გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო
მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №435
დადგენილებით.
ტექნიკური რეგლამენტი - „თევზჭერისა და თევზის მარაგის
დაცვის შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის
№423 დადგენილებით.
ტექნიკური რეგლამენტი - „კარიერების უსაფრთხოების
შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №450
დადგენილებით.
ტექნიკური რეგლამენტი - „ნიადაგის ნაყოფიერების დონის
განსაზღვრის” და „ნიადაგის კონსერვაციისა და ნაყოფიერების
მონიტორიგის” დებულებები, დამტკიცებულია საქართველოს

გამა კონსალტინგი

სარეგისტრაციო კოდი

300160070.10.003.017621

300160070.10.003.017650

300160070.10.003.017590

300160070.10.003.017603

300160070.10.003.017622

300160070.10.003.017588

300160070.10.003.017608

300160070.10.003.017673

300160070.10.003.017660

300160070.10.003.017645

300160070.10.003.017633

300160070.10.003.017618

EIA Kheledula 3 HPP

31/12/2013

15/01/2014

15/01/2014

31/12/2013

03/01/2014

31/12/2013

03/01/2014
13/08/2010
20/08/2010

17/02/2015

29/12/2014

15/01/2014

01/08/2016
17/08/2015
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მთავრობის №415 დადგენილებით.
ტექნიკური რეგლამენტი - „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის
მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის
შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №424
დადგენილებით.
ტექნიკური რეგლამენტი - „სამუშაო ზონის ჰაერში მავნე
ნივთიერებების შემცველობის ზღვრულად დასაშვები
კონცენტრაციების შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს
მთავრობის №70 დადგენილებით.
ტექნიკური რეგლამენტი - სასმელი წყლის შესახებ
დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №58
დადგენილებით.
ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს მცირე მდინარეების
წყალდაცვითი ზოლების (ზონების) შესახებ“,
დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №445
დადგენილებით.
ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს ტერიტორიაზე
რადიაციული უსაფრთხოების ნორმების შესახებ“,
დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №28
დადგენილებით.
ტექნიკური რეგლამენტი - „წყალდაცვითი ზოლის შესახებ“,
დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №440
დადგენილებით.
ტექნიკური რეგლამენტი - „წყლის სინჯის აღების
სანიტარიული წესების მეთოდიკა“ დამტკიცებულია
საქართველოს მთავრობის №26 დადგენილებით.
„ტყის მოვლისა და აღდგენის წესი“. დამტკიცებულია
საქართველოს მთავრობის №241 დადგენილებით.
„ტყითსარგებლობის წესი“. დამტკიცებულია საქართველოს
მთავრობის №242 დადგენილებით.
„საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების −
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ
სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესი“.
დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №61
დადგენილებით.
„საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული
სახელმწიფო ტყის ფონდის მწვანე ზონის და საკურორტო
ზონის ტერიტორიების ნუსხისა და მასზე მიკუთვნებული
კვარტლების ჩამონათვალი“. დამტკიცებულია საქართველოს
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის
№161 ბრძანებით.
ტექნიკური რეგლამენტი-„სამკურნალო-პროფილაქტიკური
დაწესებულებების ნარჩენების შეგროვების, შენახვისა და
გაუვნებლობის სანიტარიული წესები და ნორმები“,
დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15
იანვრის №64 დადგენილებით.
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს #422
დადგენილება „ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების,
ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და შინაარსის
შესახებ“.
ტექნიკური რეგლამენტი - „სახეობებისა და მახასიათებლების

გამა კონსალტინგი

300160070.10.003.017647

300160070.10.003.017688

300160070.10.003.017676

300160070.10.003.017646

300160070.10.003.017585

300160070.10.003.017640

300160070.10.003.017615
-

040030000.10.003.018446

360050000.22.023.016284

300160070.10.003.017682

360100000.10.003.018808
300230000.10.003.018812

EIA Kheledula 3 HPP

11/08/2015

04/08/2015

2.3
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მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და
კლასიფიკაციის შესახებ“. დამტკიცებულია საქართველოს
მთავრობის N426 დადგენილებით.
ტექნიკური რეგლამენტი - „ნაგავსაყრელების მოწყობის
ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“.
დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N421
დადგენილებით.
ტექნიკური რეგლამენტი - „კომპანიის ნარჩენების მართვის
გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესი“. დამტკიცებულია
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
მინისტრის №211 ბრძანებით

300160070.10.003.018807

360160000.22.023.016334

საერთაშორისო ხელშეკრულებები

საქართველო მიერთებულია მრავალ საერთაშორისო კონვენციას და ხელშეკრულებას,
რომელთაგან აღნიშნული პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში
მნიშვნელოვანია შემდეგი:


ბუნებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვა:
o კონვენცია ბიომრავალფეროვნების შესახებ, რიო დე ჟანეირო, 1992 წ;
o კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით
საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ (CITES), ვაშინგტონი, 1973 წ;
o ბონის კონვენცია ველური ცხოველების მიგრაციული სახეობების დაცვის შესახებ, 1983
წ.
 დაბინძურება და ეკოლოგიური საფრთხეები:
o ევროპის და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების ხელშეკრულება მნიშვნელოვანი
კატასტროფების შესახებ, 1987 წ.
 საჯარო ინფორმაცია:
o კონვენცია გარემოს დაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების
მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის
შესახებ (ორჰუსის კონვენცია, 1998 წ.)

გამა კონსალტინგი
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დაგეგმილი საქმიანობის აღწერა

3.1

ზოგადი მიმოხილვა

ხელედულა 3 ჰესის პროექტის განხორციელება დაგეგმილია რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის
რეგიონში, კერძოდ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.
პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია მდ. ხელედულას და მდ. დევაშის ბუნებრივ
ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის მშენებლობა და ექსპლუატაცია. ხელედულა 3 ჰესის
შემადგენლობაში იქნება შემდეგი ინფრასტრუქტურა:










სათაო ნაგებობა მდ. ხელედულაზე, რომლის შემადგენლობაში იქნება:
o უქმი წყალსაგდები;
o წყალსაშვი;
o თევზსავალი;
o წყალმიმღები;
o სალექარი.
უდაწნეო გვირაბი (მდ. ხელედულას ხეობიდან მდ. დევაშის ხეობაში
გადასაგდებად);
სათაო ნაგებობა მდ. დევაშზე, რომლის შემადგენლობაში იქნება:
o კოანდას ტიპის წყალმიმღები;
o სადაწნეო აუზი;
o წყალსაშვი;
o თევზსავალი.
სადაწნეო გვირაბი;
ძალური კვანძი:
o ჰესის შენობა;
o ქვესადგური.
გამყვანი არხი.

წყლის

ჰესის შენობა განთავსდება მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა სანაპიროზე და იქნება მიწისზედა.
შენობაში დამონტაჟდება ფრენისის ტიპის ტურბინები. ქვესადგურის მოწყობა დაგეგმილია
ასევე მდინარის მარჯვენა სანაპიროზე, ჰესის შენობიდან დაახლოებით 1.5 კმ მანძილზე
მდინარის დინების საწინააღმდეგო მიმართულებით. ჰესის მიერ გამომუშავებული
ელექტროენერგიის ჩართვა გათვალისწინებულია საპროექტო ელეტროგადამცემი ხაზის
საშუალებით (ელექტროგადამცემი ხაზის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურა
შესრულებული დამოუკიდებლად საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების შემდეგ).
ჰესის ინფრასტრუქტურის განლაგების გენერალური გეგმა იხ. ნახაზზე 3.1., ხოლო ჰესის
ძირითადი საპროექტო პარამეტრები ცხრილში 3.1.
ცხრილი 3.1. ხელედულა 3 ჰესის ძირითადი საპროექტო პარამეტრები
პარამეტრი
ჰესის დადგმული სიმძლავრე
ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავება
სრული დაწნევა

განზომილება

სიდიდე

მგვტ.
გვატ.სთ
მ

50.77
254.934
225.44
8 მ სიმაღლის საკეტიანი
ზედაპირული წყალსაგდები
ფრონტალური წყალსაგდები,
საკეტით
2
2 რადიალური საკეტი
6.00

დამბა 1
წყალსაგდების ტიპი
ღიობების რაოდენობა
საკეტის რაოდენობა
ღიობის სიგანე

ტიპი
ერთეული
ერთეული
მ

გამა კონსალტინგი
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საყრდენების რაოდენობა
საყრდენის სიგანე
Q100 (100‐წლიანი განმეორებადობის წყალდიდობა)
Q500 (500‐წლიანი განმეორებადობის წყალდიდობა)
წყლის საექსპლუატაციო დონე
წყლის დონე Q100 წყლის ხარჯის მოდინებისას
წყლის დონე Q500 წყლის ხარჯის მოდინებისას
ფრონტალური წყალსაგდები, უსაკეტო
ღიობების რაოდენობა
წყალსაგდების ზღურბლის ნიშნული
წყალსაგდების თხემის ნიშნული
ნიშნული ტალვეგიდან
წყალსაგდების თხემის სიმაღლე, P
Q500 (500‐წლიანი განმეორებადობის წყალდიდობა)
წყლის საექსპლუატაციო დონე
წყლის დონე Q500 წყლის ხარჯის მოდინებისას
შეგუბება დამბის ზედა ბიეფში
მოცულობა
სარკის ზედაპირის ფართობი
წყალმიმღები
Qსაპროექტო
ღიობების რაოდენობა
Qღიობი
სალექარი
წყლის საექსპლუატაციო დონე
საპროექტო დაწნევა
Qსაპრ
ღიობების რაოდენობა
Qღიობ
აუზის სიღრმე
დალექვის სიჩქარის სტაგნაციური პირობები ώ
სალექარის სიგრძე,
ქანობი
უდაწნეო გვირაბი (დამბა 1-დან დამბა 2-მდე)
სიგრძე
შესასვლელი პორტალის ნიშნული
გამოსასვლელი პორტალის ნიშნული

ერთეული
მ3/წმ
მ3/წმ
მ. ზ.დ.
მ. ზ.დ.
მ. ზ.დ.

1
2
140.01
200.04
922.00
921.72
922.51

ერთეული
მ. ზ.დ.
მ. ზ.დ.
მ. ზ.დ.
მ
3
მ /წმ
მ ზ.დ.
მ ზ.დ.

1
917.00
922.00
915.00
7
200.04
922.00
922.51

მ3
მ2

3-4 ათასი
600-700

მ3/წმ
ერთეული
მ3/წმ

21.40
2
10.70

მ
მ
მ3/წმ
ერთეული
მ3/წმ
მ
სმ/წმ
მ

922
230
21.40
2
10.70
7.50
6
45.00
2.50%
მართკუთხა ფომის

მ

3816
917.8
916.19

მ ზ.დ.
მ ზ.დ.
მ
მ

სიგანე
სომაღლე
დამბა 2

მ. ზ.დ.
მ. ზ.დ.
მ3/წმ

ფართო ზღურბლიანი,
კოანდას ტიპის წყალმიმღები.
საკეტების გარეშე
922.15
911.00 მ. ზ.დ.
24.38

მ3/წმ

34.83

წყალსაგდების ტიპი
წყალსაგდების თხემის ნიშნული
ნიშნული ტალვეგიდან
Q100 (100‐წლიანი განმეორებადობის წყალდიდობა)
Q500 (500‐ ‐წლიანი განმეორებადობის
წყალდიდობა)
წყლის საექსპლუატაციო დონე
წყლის დონე Q100
წყლის დონე Q500
შეგუბება დამბის ზედა ბიეფში
წყალმიმვანი გვირაბი

4.85
4.25

მ. ზ.დ.
მ. ზ.დ.
მ. ზ.დ.

გამა კონსალტინგი

922.540
923.335
923.654
მოსალოდნელი არ არის
თაღის ფორმის ჭრილით
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სიგრძე
დიამეტრი
ქანობი
სადაწნეო მილსადენი
დიამეტრი
სიგრძე
ჰესის შენობა
ტურბინის ტიპი
ტურბინების როადენობა
ტურბინის ხარჯი
ბრუნვის სიჩქარე
გენერატორები
გენერატორების როდენობა
ნომინალური სიმძლავრე
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მ
მ

მ
მ

2300
3.8
8.712
ფოლადის მილი
2.6
252.6

ერთეული
მ3/წმ
ბრ/წთ
ტიპი
ერთეული
მგვტ

ფრენსისი
3
8.67
750
სინქრონული
3
16.92

%

გამა კონსალტინგი

ნახაზი 3.1. ხელედულა 3 ჰესის კომუნიკაციების განლაგების სქემა
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ხელედულა 3 ჰესის ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოკლე აღწერა

3.2.1

სათაო ნაგებობა მდ. ხელედულაზე -დამბა 1

3.2.1.1

წყალსაგდები

ხელედულა‐3 ჰესის დამბა-1-ისთვის გათვალისწინებულია საკეტიანი ზედაპირული
წყალსაგდები, საიდანაც წყალი გადადის ჩამქრობ აუზში. წყალსაგდების თხემის ნიშნულად
განისაზღვრა 918.50 მ ზ.დ. წყალსაგდების მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში:
3.2.1.1.1.

დამბა 1-ის წყალსაგდების მახასიათებლები

წყალსაგდების ტიპი
ღიობების რაოდენობა
საკეტის რაოდენობა
ღიობის სიგანე
საყრდენების რაოდენობა
საყრდენის სიგანე
დაწნევითი ნაწილის დაქანება
რელიეფის ნიშნული
წყალსაგდების თხემის ნიშნული
ნიშნული ტალვეგიდან
წყალსაგდების თხემის სიმაღლე, P
Q100 (100‐წლიანი განმეორებადობის წყალდიდობა)
Q500 (500‐წლიანი განმეორებადობის წყალდიდობა)
წყლის საექსპლუატაციო დონე
წყლის დონე Q100 წყლის ხარჯის მოდინებისას
წყლის დონე Q500 წყლის ხარჯის მოდინებისას
თხემის სიგრძე (Lnet)
სალექარის ტიპი
სალექარის სიგრძე

ფრონტალური წყალსაგდები, საკეტით
2
2 რადიალური საკეტი
6.00 მ
1
2მ
ვერტიკალური
924.00 მ. ზ.დ.
918.50 მ. ზ.დ.
915.00 მ. ზ.დ.
3.50 მ
140.01 მ3/წმ
200.04 მ3/წმ
922.00 მ. ზ.დ.
921.72 მ. ზ.დ.
922.51 მ. ზ.დ.
12.00 მ
USBR ტიპი 3
12.00 მ

დამბა-1-ის საკეტიანი წყალსაგდების კონსტრუქცია არის პრაქტიკული პროფილის (S-სებრი)
და გათვალისწინებულია 100-წლიანი განმეორებადობის წყალდიდობისას ხარჯის
გატარებისთვის, Q100=140.01 მ /წმ. ამასთანავე, ის ასევე შემოწმდა 500-წლიანი განმეორებადობის
ხარჯის გატარებაზეც, Q500 =200.04 მ3/წმ, რათა დადგენილიყო წყალსაგდების თხემის ნიშნული
და შესაბამისად ბუნებრივი რელიეფის ნიშნულიც.
3

წყალსაგდების კონსტრუქციის თხემი განისაზღვრა უფრო დაბალ ნიშნულზე - 918.50 მ ზ.დ., Q25
სადერივაციო ხარჯის გასატარებლად, მარცხენა ნაპირის წყალსაგდებიდან მეორე ეტაპის
სადერივაციო სამუშაოებისას. წყლის დონე არ უნდა გადააჭარბოს ბუნებრივი რელიეფის
ნიშნულს მეორე ეტაპის სადერივაციო სამუშაოების დროს.
შემოთავაზებული საკეტიანი წყალსაგდების გარდა, დაგეგმილია პრაქტიკული პროფილის
უსაკეტო წყალსაგდების მოწყობა, რომელსაც ექნება ნაკადის გადამგდები შვერილი flip bucket,
რომ მოხდეს ატივნარებული ნატანის თავისუფლად გატარება. ამ წყალსაგდების
მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში:
წყალსაგდების ტიპი
ღიობების რაოდენობა
თხემის სიგრძე (Lnet)
დაწნევითი ნაწილის დაქანება
რელიეფის ნიშნული
წყალსაგდების ზღურბლის ნიშნული
წყალსაგდების თხემის ნიშნული
ნიშნული ტალვეგიდან
წყალსაგდების თხემის სიმაღლე, P

ფრონტალური წყალსაგდები, უსაკეტო
1
3.00 მ
ვერტიკალური
924.00 მ. ზ.დ.
917.00 მ. ზ.დ.
922.00 მ. ზ.დ.
915.00 მ. ზ.დ.
7მ
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Q500 (500‐წლიანი განმეორებადობის
წყალდიდობა)
წყლის საექსპლუატაციო დონე
წყლის დონე Q500 წყლის ხარჯის
მოდინებისას

სურათი 3.2.1.1.1.

200.04 მ3/წმ
922.00 მ ზ.დ.
922.51 მ ზ.დ.-დან

მდ. ხელდულა დამბა 1-ის საპროექტო კვეთში

ატივნარებული ნატანის გატარება
წყალსაგდების საშუალებით. ამდენად,
უსაკეტო წყალსაგდები დაგეგმილია
შემდეგ, რაც წყლის დონე 922.00 მ
წყალსაგდების გავლით.

დაგეგმილია სწორედ ამ დამატებითი, უსაკეტო
დამბის ზედა ბიეფში ნატანის დაგროვება არ მოხდება.
წყალსაშვსა და წყალმიმღებ ნაგებობებს შორის. მას
ზ.დ. ნიშნულს მიაღწევს, ხარჯი გატარდება ორივე

მოცემული შემთხვევისთვის, წყალსაგდების ხარჯი შეიძლება განისაზღვროს შემდეგი
ფორმულის მიხედვით Qგადინება=C.Le.x He3/2 სადაც, Le = L’ – 2 x (NKp+Ka) x Ho); ჩამონადენის
შევიწროების კოეფიციენტი საყრდენთან Kp, და ჩამონადენის შევიწროების კოეფიციენტი
ნაპირთან Ka, განისაზღვრება როგორც 0.01 და 0.1, შესაბამისად.
ნახაზი 3.2.1.1.1. დამბა-1, საკეტიანი წყალსაგდები, პრაქტიკული (S-სებრი) პროფილით
წყალსაგდების პროფილის გაანგარიშება

P=918.50-915.00
Le
q=140.01/11.29
ho

= 3.50 მ;
=11.29 მ;
= 12.398 მ3/წმ/მ;
3.03 მ;
= 0.184 მ;
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Ho (ha+ho)
ha/Ho = 0.184 / 3.215
(მცირე კაშხლების პროექტი, III გამოცემა)

3.215 მ
3.215 მ

გვ. 366; ნახ. 9.21

(მცირე კაშხლების პროექტი, III გამოცემა)

გვ. 367; ნახ. 9.22

ნახაზი 3.2.1.1.2. დამბა-1, უსაკეტო წყალსაგდები, პრაქტიკული (S-სებრი) პროფილით
წყალსაგდების პროფილის გაანგარიშება

P=922.00-915.00
Le
q=2.28/2.90
ho

Ho (ha+ho)
ha/Ho = 0.001/0.511
(მცირე კაშხლების პროექტი, III გამოცემა)

= 7 მ;
=2.90 მ;
= 0.786 მ3/წმ/მ;
0.511 მ;
= 0.001 მ;

0.511 მ
0.00109 მ

გვ. 366; ნახ. 9.21

(მცირე კაშხლების პროექტი, III გამოცემა)

გვ. 367; ნახ. 9.21
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ნახაზი 3.2.1.1.3. დამბა 1-ის ზოგადი სქემა
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ნახაზი 3.2.1.1.4. დამბა-1, საკეტიანი და არარეგულირებადი წყალსაგდებების განივი ჭრილი
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ნახაზი 3.2.1.1.5. დამბის ჭრილი
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გვ 30 / 567

სიღმული წყალსაგდები

სიღრმული წყალსაგდების სტრუქტურის მოწყობა დაგეგმილია წყალმიმღები ნაგებობის წინ,
დიდი ზომის ნატანის შეჩერებისთვის. ამის განხორციელება შესაძლებელია წყალსაშვზე
საკეტის მოწყობით, რომელიც გამოყენებული იქნება ნატანის მოსაგროვებლად. შეიძლება
გათვალისწინებულ იქნას ასევე წყალსაგდების მიერ მოტივტივე ნატანის გატარებაც, რაც
დამოკიდებული იქნება განთავსების სპეციფიკაზე და საექსპლუატაციო პირობებზე.
აქედან გამომდინარე, დამბა-1 წყალსაგდები დაგეგმილია მარჯვენა სანაპიროზე, წყალსაგდების
ნაგებობასა და წყალმიმღებს შორის და მისი ფსკერის ნიშნული იქნება 915.00 მ ზ.დ. წყალსაშვის
გამტარიანობა განისაზღვრება ისე, რომ უზრუნველყოს საკმარისი ხარჯის გატარება, რომელიც
იქნება Q500 და Q100 შორის სხვაობის ტოლი.
ზემოაღნიშნულ პრინციპებზე დაყრდნობით მოცემულია შემდეგი გაანგარიშებები:
Q100
Q500
Qწყალსაშვი
D (საკეტის სიმაღლე)
Le (საკეტის სიგანე)
A (ფართობი = d. Le)
μ (კუმშვის კოეფიციენტი)
ნიშნული ტალვეგიდან
K1 (ზედა ბიეფის წყლის დონე)
K (საკეტის ღერძის ნიშნული)
Ht = K1‐ K1
V = (2.g. Ht)0.5
Q = 0.65.A. (2.g. Ht)0.5

3.2.1.3

140.01 მ3/წმ
200.04 მ3/წმ
60.03 მ3/წმ Q500 = Q100 + Qწყალსაშვი
= 3.00 მ
= 3.00 მ
= 9.00 მ2
= 0.65
= 915.00 მ ზ.დ.
= 922.00 მ ზ.დ.
= 916.50 მ ზ.დ.
= 5.50 მ
10.39 მ/წმ
= 60.77 მ3/წმ

წყალმიმღები და სალექარი

მდინარიდან წყლის აღება უნდა მოხდეს საიმედო და კონტროლირებადი მეთოდის გამოყენებით.
არხში მიმავალი ჩამონადენი უნდა რეგულირდებოდეს როგორც
წყალუხვობის, ასევე
წყალმცირობის დროს. დამბის საშუალებით შესაძლებელია წყლის დონის რეგულირება
(მომატება) და წყალმიმღებისთვის წყლის მუდმივი მიწოდების
უზრუნველყოფა.
გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ მდინარის მყარი ნატანი არ მხოლოდ ამცირებს წყლის
ტრანსპორტირების სისტემის გამტარუნარიანობას, არამედ შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა
დანადგარების და მექანიზმების (ტურბინა, სარქველები, რეგულატორები და სხვ.) დაზიანება,
რაც თავის მხრივ, გამოიწვევს საექსპლუატაციო და ტექნიკური მომსახურების პრობლემებს. ამ
პრობლემის მოსაგვარებლად ერთ-ერთი ვარიანტია ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესების
პროექტებისთვის სალექარის პროექტირება და მოწყობა. სალექარის მოწყობა დაგეგმილია იმ
ადგილას, სადაც წყალი შედის ნაგებობაში, რითაც შემცირდება ჰიდროტექნიკურ მექანიზმებზე
მყარი ნატანის ზემოქმედება. ეფექტური სალექარი არა მხოლოდ ამცირებს მყარი ნატანის მიერ
ჰიდროტექნიკური დანადგარების ცვეთას, არამედ ასევე ხელს უწყობს ჰესის მიერ
ელექტროენერგიის რეგულარულ გამომუშავებას.
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ნახაზი 3.2.1.3.1. დამბა-1-ის წყალსაშვის განივი ჭრილი
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3.2.1.3.1
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წყალმიმღები ნაგებობა და ნაგავდამჭერი გისოსის ზომების განსაზღვრა

ნაგავდამჭერი გისოსის ფართობი, რომელიც გაანგარიშებულია წყალმიმღების ზღურბლიდან
დამბის ზედა ბიეფში საპროექტო შეტბორვის დონემდე, უნდა იყოს ისეთი, რომ სიჩქარემ
ნაგავდამჭერში საპროექტო ხარჯის გატარებისას არ უნდა გადააჭარბოს 1 მ/წმ, რომ
შესაძლებელი იყოს ნაგავდამჭერის გაწმენდა.
ცხრილი 3.2.1.3.1.1.
Qსაპროექტო
ღიობების რაოდენობა
Qღიობი
ნაგავდამჭერი გისოსის ზომები:
სიგანე
სიმაღლე
სულ ნაგავდამჭერის ფართობი
ნაგავდამჭერის ფართობის შემცირება
ნაგავდამჭერის ნეტო ფართობი
სიჩქარე ნაგავდამჭერში

3.2.1.3.2

21.40 მ3/წმ
2
10.70 მ3/წმ
4.50 მ
3.50 მ
= 15.75 მ2
= 0.70
= 11.03 მ2
= 0.97 მ/წმ

სალექარის ზომების განსაზღვრა

ზემოთ მოცემულ მოსაზრებებზე დაყრდნობით, სალექარის მოწყობა დაგეგმილია წყალმიმღები
ნაგებობის შემდეგ, მდინარის მარჯვენა ნაპირზე. ზღურბლის ნიშნული წყალმიმღები
ნაგებობისთვის ნაგავდამჭერითა და საკეტებით განისაზღვრა როგორც 918.00 მ ზ.დ. ამ
ნიშნულზე აღებული წყალი სალექარში გავლის შემდეგ, უდაწნეო გვირაბის საშუალებით
მიწოდებული იქნება მდ. დევაშის ხეობაში დამბა 2-ის მიმართულებით.
ცხრილი 3.2.1.3.2.1. დამბა-1-ის ჰიდრავლიკური გაანგარიშება, სალექარის გაანგარიშება
წყარო: Masonyi თავი 78
წყლის საექსპლუატაციო დონე
საპროექტო დაწნევა
Qსაპრ
ღიობების რაოდენობა
Qღიობ
კრიტიკული სიჩქარე Vd
ნაწილაკის ზომა D
a
Vd
აუზის სიღრმე, B
აუზის სიღრმე, d (მოთხოვნილი მინ.)
შერჩეული d
სიჩქარის შემოწმება
სალექარის სიჩქარის შემცირება ώ=0.132xVd/d1/2
დალექვის სიჩქარის სტაგნაციური პირობები ώ
სალექარის სიგრძე, L=(dxVd)/( ώ- ώ) L
ფსკერის ნიშნული
ქანობი
ფსკერის ნიშნული აუზის ბოლოს

გამა კონსალტინგი

922 მ
230 მ
21.40 მ3/წმ
2
10.70 მ3/წმ
aD1/2
0.50 მმ
44
31.11 სმ/წმ = 0.31 მ/წმ
7.50 მ
4.59 მ
4.65 მ
0.31 მ/წმ
0.0192 მ/წმ
6 სმ/წმ
34.95 მ = 45.00 მ
917.41 მ
2.50%
916.26

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 33 / 567

ნახაზი 3.2.1.3.2.1. დამბა-1-ის წყალმიმღები ნაგებობისა და სალექარის განივი ჭრილი

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

3.2.1.4
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თევზსავალი

თევზის სახეობათა უმრავლესობას ახასიათებს მიგრირება მდინარეების ფართო არეალის
ფარგლებში. ამასთან დაკავშირებით, ჰიდროტექნიკური ნაგებობები დაპროექტების დროს
დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თევზსავალის მოწყობა იქ, სადაც დამბის სიმაღლე ამის
საშუალებას იძლევა.
საკეტებიანი აუზის ტიპის თევზსავალის პრინციპი იმაში მდგომარეობს, რომ ის ყოფს არხს
ზედა ბიეფიდან ქვედა ბიეფამდე ტიხარებით, რათა შექმნას საფეხურებად დაყოფილი აუზების
თანმდიმდევრობა. წყლის ხარჯი, როგორც წესი, გაედინება ტიხარის ღიობში (ხვრეტში), რის
შედეგადაც მოხდება წყლის პოტენციური ენერგიის გაფანტვა ნაბიჯ-ნაბიჯ, გასაცური აუზების
გავლით. თევზი მიგრირებს ერთი აუზიდან მეორეში ტიხარის ღიობების მეშვეობით, რომელიც
მდებარეობს ფსკერზე (ფსკერული ღიობი) ან ზედა ნაწილში (ზედა ღიობი). მიგრირებული
თევზი შეიძლება მოხვდეს წყალუხვ მონაკვეთში მხოლოდ ტიხარის გავლის დროს, ხოლო
აუზებში ნაკადის დაბალი სიჩქარის გამო თევზებისთვის იქმნება ერთგვარი თავშესაფარი და
დასვენების შესაძლებლობა. თევზსავალის გასასვლელი აუზების ფსკერს ექნება უხეში
ზედაპირი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება ბუნებრივ პირობებთან მიახლოებული ქვების
განლაგებით.
დამბა-1-ის თევზსავალის კონსტრუქციად შეირჩა აუზის ტიპის თევზსავალი.
ნახაზი 3.2.1.4.1. აუზის ტიპის თევზსავალის ტერმინოლოგია

თევზსავალი აუზის ზომები ისე უნდა განისაზღვროს, რომ თევზს დარჩეს საკმარისი ადგილი
მოძრაობისათვის და წყალში არსებული ენერგია დაბალი ტურბულენტობით გაიფანტოს.
მეორეს მხრივ, ნაკადის სიჩქარე ისე არ უნდა შემცირდეს რომ გამოიწვიოს დალექვა.
მოცულობითი ენერგიის გაფანტვა თევზსავალის თითოეულ სექციაში არ უნდა აღემატოს 150200 ვატს აუზის მოცულობის თითოეულ კუბურ მეტრზე.
ეკოლოგიური ხარჯის ნაწილი, რაც არ იქნება საჭირო თევზსავალის ფუნციონირებისათვის,
გატარებული იქნება წყალსაშვის საშუალებით.
ცხრილში მოცემულია აუზის რეკომენდირებული მინიმალური ზომები და ტიხრების დიზაინი.
ცხრილი 3.2.1.4.1.

თევზის
სახეობები

ზუთხი5)

გასასვლელი აუზის
ზომები1) მ
სიგრძე
Ld

სიგანე
b

5-6

2,5-3

წყლის
სიღრმე
h
1.5-2

ფსკერული
ღიობის ზომები,
მ

ზედა ღიობის3)
ზომები, მ

სიგანე
bs

სიმაღლე
hs2)

სიგანე
ba

სიმაღლე
ha

1.5

1

-

-

გამა კონსალტინგი

წყლის
ხარჯი 4),
მ3/წმ

წყლის
დონეებს6)
შორის მაქს.
სხვაობა,
Δ სთ მ-ში

2.5

0.20

EIA Kheledula 3 HPP
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ორაგული,
ზღვის კალმახი,
დუნაის
ორაგული

2.5-3

1.6-2

0.8-1.0

0.4-0.5

0.3-0.4

0.3

0.3

0.2-0.5

0.20

ჰარიუსი, ქაშაპი,
კაპარჭინა, სხვ.

1.4-2

1.0-1.5

0.6-0.8

0.250.35

0.25-0.35

0.25

0.25

0.08-0.2

0.20

მდინარის
კალმახი (ზედა
ზონა)

> 1.0

> 0.8

> 0.6

0.2

0.2

0.2

0.2

0.05-0.1

0.20

ზემოთ მოცემული პრინციპების საფუძველზე შესრულებული გაანგარიშება, მოცემულია
ცხრილში.
ცხრილი 3.2.1.4.2. დამბა-1-ის თევზსავალის გაანგარიშება.
წყარო: ,,თევზსავალების პროექტირება, ზომების განსაზღვრა და მონიტორინგი“ (DVWK), 2002
დიზაინი და ზომების განსაზღვრა
თევზის სახეობები
აუზში წყლის დონეებს შორის
სხვაობა, Δ h
აუზის ზომები:
რეკომენდირებული:
სიგრძე, lb
სიგანე, b
წყლის სიღრმე, h
ფსკერული ღიობის ზომები:
რეკომენდირებული:
სიგანე, bs
სიმაღლე hs
ზედა ღიობის ზომები:
რეკომენდირებული:
სიგანე, ba
სიმაღლე ha
ფერდობი
რეკომენდირებული:
ფერდობი,
ზედა ბიეფის წყლის დონე
ქვედა ბიეფის წყლის დონე
Hზედ
აუზის მოთხოვნილი მინ. რ-ბა

კალმახის ზედა ზონა
0.2 მ (რეკომენდირებული)

> 1.0 მ
=0.8 მ
=> 0.6 მ

შერჩეული:
სიგრძე, lb = 2.15 მ
სიგანე, b=0.80 მ
წყლის სიღრმე, h=0.70 მ

=0.2 მ
= 0.2 მ

შერჩეული:
სიგანე, bs=0.20 მ
სიმაღლე hs= 0.20 მ

=0.2 მ
= 0.2 მ

შერჩეული:
ba=0.20 მ
Ha= 0.20 მ

=

l = 0.1429
~0.0667
= 922.00 მ ზ.დ.-დან
= 911.67 მ ზ.დ.-დან
= 10.30 მ

შერჩეული:
ქანობი, l = 0.093

Qეკო=1.474 მ3/წმ

51
სიჩქარე ზედა და ფსკერულ ღიობებში:
= 1.98 მ/წმ

< Vმაქს=2 მ/წმ

თევზსავალის ხარჯები
ხარჯი ფსკერულ ღიობთან
ხარჯის კოეფიციენტი, Ψ

= 0.75

ღიობის ფართობი As
Qs
ხარჯი ზედა ღიობთან

= 0.04 მ2
= 0.06 მ3/წმ

გამა კონსალტინგი

(რეკომენდირებულია 0.65
და 0.85 შორის)
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= 0.65

(რეკომენდირებულია
0.65)

წყალქვეშა ნაკადის შემცირების
კოეფიციენტი σ
Hსრ.დაწნევა= ha
σ
Qa
Q(Qs Qa)

= 0.20 მ
=1
= 0.03 მ3/წმ
= 0.09 მ3/წმ

<0.05‐0.1 მ/წმ
(რეკომენდირებული)

მოცულობითი ენერგიის გაფანტვა
თევზსავალის თითოეულ აუზში მოცულობითი ენერგიის გაფანტვა არ უნდა აღემატოს 150 - 200
ვტ/მ3

E
P
Hm(h+Δh/2)
lb-d
d
lb
lb შერჩეული
l (Δh/ lb)

3.2.1.5

175.00 ვტ/მ3
998.20 კგ/მ3 20oC
0.8 მ
1.64 მ
0.20 მ
1.84 მ
1.85 მ
0.108

უდაწნეო გვირაბი

სალექარის შემდეგ დაგეგმილია უდაწნეო უდაწნეო გვირაბის მოწყობა დამბა-1-დან დამბა-2-ზე
წყლის ტრანსპორტირებისათვის. გვირაბის სიგრძე არის 3816.086 მ; სათავეს იღებს ზღვის
დონიდან 917.868 მ ნიშნულზე და სრულდება ზღვის დონიდან 916.196 მ ნიშნულზე. გვირაბის
ქანობია S=%0.044. გვირაბის ქვედა მონაკვეთი არის B=4.85 მ სიგანისა და H=4.25 მ სიმაღლის და
მართკუთხედი ფორმისაა; მეორეს მხრივ, ზედა ნაწილის სიმაღლე განისაზღვრა როგორც
H=1.60 მ, რომელიც არის წრის ნაწილი R=2.723 მ-ის რადიუსით. გვირაბის საძირკველი არის
ბეტონით მოპირკეთებული, ხოლო გვირაბის კედლები და ჭერი დაფარულია
ტორკრეტბეტონით. გვირაბის შემდეგ დაგეგმილია მართკუთხედი მილსადენის მოწყობა,
რომლის ზომებია B=4.85 მ და H=5.00 მ. ამ მილსადენის საშუალებით წყალი გვირაბიდან
გადაეცემა დამბა-2-ს. მილსადენის სიგრძე არის 29.90 მ, რომელიც მთავრდება წყალგამყვანი
ტრასის 3+845.986 კმ-ზე.

გამა კონსალტინგი
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ნახაზი 3.2.1.5.1. დამბა-1-ის უდაწნეო გვირაბის განივი კვეთი

პროექტის მიხედვით, გვირაბის გაყვანის პროცესში სამშენებლო შტოლნების მოწყობა
დაგეგმილი არ არის. გვირაბების გაყვანა მოხდება მხოლოდ შესასვლელი და გამოსასვლელი
პორტალებიდან.
სამშენებლო შტოლნების მოწყობა საჭირო არ არის, რადგან გვირაბი მცირე სიგრძისაა და მისი
გაყვანა ადვილად იქნება შესაძლებელი ორი პორტალიდან.
სურათი 3.2.1.5.1. გვირაბის შესასვლელი პორტალის განთავსების ადგილის

გამა კონსალტინგი
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ნახაზი 3.2.1.5.2. უდაწნეო გვირაბის გეგმა

გამა კონსალტინგი
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ნახაზი 3.2.1.5.3. უდაწნეო გვირაბის ჭრილი

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP
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სათაო ნაგებობა მდ. დევაშზე-დამბა 2

3.2.2.1

წყალსაგდებისა და კოანდას ტიპის წყამიმღების პროექტირება

ხელედულა-3
ჰესის
დამბა-2-თვის
გათვალისწინებულია
ფართო
ზღურბლიანი,
არარეგულირებადი (უსაკეტო) გრავიტაციული წყალსაგდები, კოანდას ტიპის წყალმიმღები,
საფეხურებიანი ზედაპირით ქვედა ბიეფის მხრიდან. წყალსაგდების თხემის ნიშნულია 922.15 მ
ზ.დ. წყალსაგდების მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში:
ცხრილი 3.2.2.1.1. წყალსაგდების მახასიათებლები
წყალსაგდების ტიპი
ქანობი ზედა ბიეფის მხრიდან
ბუნებრივი რელიეფის ნიშნული
წყალსაგდების თხემის ნიშნული
ნიშნული ტალვეგიდან
Q100 (100‐წლიანი განმეორებადობის წყალდიდობა)
Q500 (500‐ ‐წლიანი განმეორებადობის წყალდიდობა)
წყლის საექსპლუატაციო დონე
წყლის დონე Q100
წყლის დონე Q500
თხემის ნეტო სიგრძე (Lnet)

ფართო ზღურბლიანი, კოანდას ტიპის
წყალმიმღები. საკეტების გარეშე
ვერტიკალური
924.00 მ. ზ.დ.
922.15 მ. ზ.დ.
911.00 მ. ზ.დ.
24.38 მ3/წმ
34.83 მ3/წმ
922.540 მ. ზ.დ.
923.335მ. ზ.დ.
923.654 მ. ზ.დ.
11.00 მ

დამბა-2-ის წყალსაგდები ნაგებობა გათვალისწინებულია 100-წლიანი განმეორებადობის
წყალდიდობისთვის, Q100=24.38 მ3/წმ. ამასთანავე, ის ასევე შემოწმდა 500-წლიანი
განმეორებადობის წყალდიდობის ხარჯის გატარებაზეც, Q500 = 34.83 მ3/წმ, რათა დადგენილიყო
წყალსაგდების ზღურბლის ნიშნული და შესაბამისად ბუნებრივი რელიეფის ნიშნულიც.
ნახაზი 3.2.2.1.1. დამბა 2-ის განთავსების ზოგადი სქემა
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ნახაზი 3.2.2.1.2. დამბა 2-ის ჭრილი
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ნახაზი 3.2.2.1.2. დამბა-2-ის წყალსაგდებისა და კოანდას პროფილი

სურათი 3.2.2.1.1. მდ. დევაში დამბა 2-ის ქვედა ბიეფში

3.2.2.2

კოანდას ტიპის წყალმიმღების გისოსები

ხელედულა 3 ჰესის დამბა-2 -თვის გათვალისწინებულია კოანდას ტიპის გისოსებიანი დამბის
მოწყობა.
კოანდას ეფექტი არის მოვლენა, რომლის დროსაც წყლის ჭავლური ნაკადი მიედინება დამბის
ზედაპირზე მაშინაც კი, როდესაც მისი მიმართულება იცვლება.
კოანდას გისოსები მაგრდება დამბის ქვედა ბიეფის ზედაპირზე. წყალი მიედინება გისოსებზე
და ჩადის გისოსებს ქვეშ მოწყობილ წყალშემკრებ არხში, რომელიც დაკავშირებულია სადაწნეო
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აუზთან და ბოლოს სადაწნეო გვირაბთან. გისოსი ატარებს გაწმენდილ წყალს და გამორიცხავს
მასში მყარი ნატანის მოხვედრას.
კოანდას ტიპის წყალმიმღების ექსპლუატაცია დაკავშირებულია დაბალ საექსპლუატაციო
ხარჯებთან.
სურათი 3.2.2..2.1. კოანდას ტიპის წყალმიმღების იზომეტრული ხედი

ხელედულა 3 ჰესის დამბა-2-ის პროექტისთვის კოანდას ტიპის გისოსებიან წყალმიმღებს
მიენიჭა უპირატესობა, რადგან მისი თვითგაწმენდის ეფექტურობა არის საკმაოდ მაღალი და არ
არსებობს სალექარის განთავსების აუცილებლობის საკითხი. ამ ტიპის წყალმიმღების
განთავსება მომგებიანია დაბალი ფასის, ადვილი ექსპლუატაციისა და მშენებლობის მოკლე
ვადების გამო.

3.2.2.3

კოანდას ტიპის წყალმიმღების შემკრები არხი

გისოსებში გავლის შემდეგ წყლის შეკრება მოხდება შემკრები არხის საშუალებით, საიდანაც ის
გადაეცემა სადაწნეო აუზს და ბოლოს სადაწნეო გვირაბს. ამ თავში მოცემულია შემკრები არხის
საპროექტო მაჩვენებლების შეფასება ცხრილში 3.2.2.3.1. მოცემული გაანგარიშებების მიხედვით.
ცხრილი 3.2.2.3.1. შემკრები არხის ჰიდრავლიკური გაანგარიშებები
კოანდას ტიპის დამბის შემკრები არხის პროექტი:
წყალსაცავის საექსპლუატაციო წყლის დონე
საპროექტო ხარჯი, Q
ღიობის კოეფიციენტი, c
ღიობის ქვედა ნიშნული
ღიობის ზედა ნიშნული

გამა კონსალტინგი

922.54 მ ზ.დ.
4.60 მ3/წმ
0.65
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ღიობის სიგანე
ღიობის სიმაღლე
ფართობი, A
წყლის დონე წყალმიმღებ ნაგებობასთან (საექსპლუატაციო დონე)
Q= c x A x ( 2 x g x ∆h )1/2
V=Q / A
ჰიდრავლიკური დანაკარგები
სრული დანაკარგი
წყლის დონე შემკრები არხის ბოლოში
წყლის დონე შემკრები არხის დასაწყისში
შემკრები არხის ქვედა ნიშნული ბოლოში
შემკრები არხის ქვედა ნიშნული დასაწყისში

3.2.2.4

3მ
1.5 მ
4.5 მ2
920.00 მ
Δh=0.126 მ
V= 1.02 მ/წმ
Δh=0.027 მ
სულ Δh=0.15 მ
920.15 მ ზ.დ.
920.16 მ ზ.დ.
917.99 მ ზ.დ.
918.00 მ ზ.დ.

სადაწნეო აუზი

სადაწნეო აუზის მთავარ უპირატესობად ითვლება საკმარისი წყლის მოცულობის შექმნა, წყლის
დონის მკვეთრი ცვალებადობის თავიდან ასარიდებლად ტურბინის მუშაობის დროს. წყლის
დონის მკვეთრი ვარდნის შემთხვევაში, წყლის მოცულობის დაბალანსებით ჰაერი ვერ შეაღწევს
სადაწნეო გვირაბში, რაც შეიძლება გამოეწვიოს დაზიანება. სადაწნეო აუზის წყლის მოცულობა
იქმნება წყლის დონის ცვალებადობის დასარეგულირებლად, ტურბინის მუშაობის დროს.
სადაწნეო აუზი გათვალისწინებულია დამბა-1-დან წყალგამტარი გვირაბიდან წყლის
მისაღებად და დამბა-2-ის კოანდას ტიპის წყალმიმღების საშუალებით წყლის შესაგროვებლად.
სრული საპროექტო ხარჯია 21 მ3/წმ. შეგროვებული წყალი სადაწნეო აუზში გაიყოფა ორმხრივი
წყალსაგდებებით, რომელთა თხემის სიმაღლეებია 916.174 მ ზ.დ. და 917.99 მ ზ.დ. შესაბამისად.
სადაწნეო აუზის ნაგებობისთვის განისაზღვრა შემდეგი მაჩვენებლები:

3.2.2.4.1

ადგილმდებარეობა

მარჯვენა ნაპირი

გაბარიტული ზომები

30.00 მ x 27.00 მ

სადაწნეო აუზის საძირკვლის ნიშნული

906.00 მ

საექსპლუატაციო წყლის დონე

922.00 მ

წყალგამყვანი არხის ძირის ნიშნული

909.25 მ

სადაწნეო აუზის მოცულობის გაანგარიშება

ტევადობის განსაზღვრისას გამოყენებული საანგარიშო კრიტერიუმები არის სადაწნეო აუზში
წყლის 1 ერთეულის დამატებითი მოცულობის მოხვედრა უწყვეტად 90 წამის განმავლობაში
ავარიული სიტუაციის დროს.
1 ერთეულის საპროექტო ხარჯი
ხანგრძლივობა
1 ტურბინის 90 წამის განმავლობაში მუშაობისათვის საჭირო წყლის
მოცულობა
სადაწნეო აუზის ზომები
სადაწნეო აუზის ზომები
წყლის საჭირო სიღრმე მორევის დონის ზემოთ ავარიული
მოცულობისთვის
ავარიული მოცულობის შერჩეული სიღრმე
სადაწნეო აუზის მოცულობა

Q
t

8.67
90

მ3წმ
წმ

V

1170

მ3

B1
B2

26.50
23.00

მ
მ

H

1.92

მ

Hშერ

2.00
1620

მ
მ3

ჰაერის შეწოვის და მორევის საპირისპირო მხარეს შებრუნების თავიდან ასარიდებლად,
საჭიროა გარკვეული სიღრმის არსებობა. გორდონის (1970 წ), ჰეკერის (1981 წ) და კნაუსის (1987
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წ) ცდებზე დაყრდნობით, რომელიც რეკომენდირებულია წყალმიმღებების მინიმალური
წყალქვეშა განთავსებისათვის ნორმალურ პირობებში; გაანგარიშებისთვის შესაძლებელია
შემდეგი ფორმულების გამოყენება:

სადაც „F“ - მილის ფრუდის რიცხვი და „D“ - მილის დიამეტრი, „V” - წყლის სიჩქარე მილში
(მ/წმ), „g” - გრავიტაციული აჩქარება (9.81 მ/წმ2).
ზღვრული ლიმიტების გაანგარიშების შედეგები მოცემულია ქვემოთ:
1 ერთ 3 ერთ
Q (მ3/წმ)

8.67

26.01

D (მ)

4.05

4.05

V (მ/წმ)
Fr
HL / D
HL (m)

1.009
0.160
1.500
6.077

2.018
0.320
1.140
4.619

HL, შერჩეული (m) 6.85

4.70

შერჩეული გვირაბის ღერძის ნიშნულად წყალმიმღებთან განისაზღვრა ზღვის დონიდან 911.15
მ, ავარიული წყლის სიღრმისა და მორევის საჭირო სიღრმის გამოკლებით წყლის
საექსპლუატაციო დონიდან - 920 მ ზ.დ., როგორც ეს ქვემოთ არის მოცემული.
წყლის საექსპლუატაციო დონე სადაწნეო აუზში
ავარიული მოცულობის შერჩეული სიღრმე
1 ტურბინის მუშაობისათვის საჭირო მორევის სიღრმე
გვირაბის ღერძის მაქსიმალური დონე მორევის სიღრმის
გათვალისწინებით

OWL
Hშერჩეული
Hმორევი

920.00 მ.ზ.დ.
2.00 მ
6.85 მ

Clნიშნული

911.15 მ.ზ.დ.

გვირაბის ღერძის ხაზის შერჩეული ნიშნული

Clნიშნული

911.15 მ.ზ.დ.

3.2.2.5

წყალსაშვი

წყალსაშვი განთავსებული იქნება თევზსავალსა და სადაწნეო აუზს შორის, მდინარის მარჯვენა
სანაპიროზე და მისი ნიშნული ფსკერიდან არის ზღვის დონიდან 910.50 მ. წყალსაშვის
გამტარიანობა გათვალისწინებულია ისეთი ხარჯის გასატარებლად, რომელიც Q100
განმეორებადობის წყალდიდობის ხარჯის ტოლია.
ქვემოთ მოცემულია გაანგარიშებები:
d (საკეტის სიმაღლე)
Le (საკეტის სიგანე)
A (ფართობი)= d.Le
μ (კუმშვის კოეფიციენტი)
ნიშნული ტალვეგიდან
K1 (Q100 წყალდიდობის დონე)
K' (საკეტის ზედა ნიშნული)
Ht = K1‐ K'
V = (2.g. Ht)0.5

3.00 მ
3.00 მ
9.00 მ
0.65 მ
910.50 მ
923.34
913.50 მ
9.84 მ
13.89 მ/წმ
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Q = 0.65.A. (2.g. Ht)0.5
K2 (ქვედა ბიეფის ნიშნული)
d1 თანაფარდობის შედეგად
V1
Fr1= V1/(g.d1)0.5
d2
K3
K2= K3‐d2 (შესამოწმებელია)

81.28 მ3/წმ
898.00 მ
1.31 მ
20.70 მ
5.78 მ
10.06 მ
908.53 მ
898.47 მ

(შერჩეული)

წყლის სიღრმე
გამომუშავებული ხარჯიდან

რამდენადაც კონიუგირებული სიღრმე გაანგარიშებულია როგორც 10.06 მ, წყალსაშვის ქვედა
ნიშნული უკავშირდება ბუნებრივ რელიეფს 10%-იანი ქანობით ენერგიის ჩაქრობა მოხდება
დამბის ქვედა ბიეფში.
ნახაზი 3.2.2.5.1. დამბა-2-ის წყალსაშვის განივი ჭრილი

3.2.2.6

თევზსავალი

დამბა-2-ისთვის გათვალისწინებულია აუზის ტიპის თევზსავალი ნაგებობის მოწყობა.
თევზსავალი ნაგებობისთვის თევზის სახეობები განისაზღვრა ზედა საკალმახე ზონის
ჯგუფიდან.
ცხრილი 3.2.2.6.1. დამბა-2-ი თევზსავალის გაანგარიშება
წყარო თევზსავალის პროექტირება, ზომების დადგენა და მონიტორინგი (DVWK), 2002
დიზაინი და ზომების განსაზღვრა
თევზის სახეობები
აუზში წყლის დონეებს შორის
სხვაობა, Δ h

ზედა საკალმახე ზონა
0.2 მ (რეკომენდირებული)
აუზის ზომები:

რეკომენდირებული:
სიგრძე, lb = > 1.0 მ
სიგანე, b=0.8 მ
წყლის სიღრმე, h=> 0.6 მ

შერჩეული:
სიგრძე, lb = 2.15 მ
სიგანე, b=0.80 მ
წყლის სიღრმე, h=0.70 მ
ფსკერული ღიობის ზომები:

რეკომენდირებული:
სიგანე, bs=0.2 მ
სიმაღლე hs= 0.2 მ
ზედა ღიობის ზომები:

შერჩეული:
სიგანე, bs=0.20 მ
სიმაღლე hs= 0.20 მ
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რეკომენდირებული:
სიგანე, ba=0.2 მ
სიმაღლე ha= 0.2 მ

შერჩეული:
ba=0.20 მ
Ha= 0.20 მ
ფერდობი

რეკომენდირებული:
ფერდობი, l = 0.1429
~0.0667
ზედა ბიეფის წყლის დონე
ქვედა ბიეფის წყლის დონე
Hზედ

შერჩეული:
ფერდობი, l = 0.108
= 922.41 მ ზ.დ.-დან
= 904.44 მ ზ.დ.-დან
= 17.97 მ
აუზის მოთხოვნილი მინ. რ-ბა
89 რ-ბა

სიჩქარე ზედა და ფსკერულ ღიობებში:
= 1.98 მ/წმ

Qეკო=0.318 მ3/წმ

< Vმაქს=2 მ/წმ

თევზსავალის ხარჯები
ხარჯი ფსკერულ ღიობთან
ხარჯის კოეფიციენტი, Ψ
ღიობის ფართობი As
Qs

= 0.75 (რეკომენდირებულია 0.65 და
0.85 შორის)
= 0.04 მ2
= 0.06 მ3/წმ
ხარჯი ზედა ღიობთან

ხარჯის კოეფიციენტი,µ
წყალქვეშა ნაკადის შემცირების
კოეფიციენტი σ

= 0.65 (რეკომენდირებულია 0.65)

Hსრ.დაწნევა= ha
σ
Qa
Q(Qs Qa)

= 0.20 მ
=1
= 0.03 მ3/წმ
= 0.09 მ3/წმ

< 0.05‐0.1 მ/წმ
(რეკომენდირებული)

მოცულობითი ენერგიის გაფანტვა
თევზსავალის თითოეულ აუზში მოცულობითი ენერგიის გაფანტვაარ უნდა აღემატოს 150 - 200 ვტ/მ3

E
P
Hm(h+Δh/2)
lb-d
d
lb
lb შერჩეული
l (Δh/ lb)

175.00 ვტ/მ3
998.20 კგ/მ3@20 oC
0.8 მ
1.64 მ
0.20 მ
1.84 მ
1.85 მ
0.108

ეკოლოგიური ხარჯის ნაწილი, რაც არ იქნება საჭირო თევზსავალის ფუნციონირებისათვის,
გატარებული იქნება წყალსაშვის საშუალებით.

3.2.3

სადაწნეო გვირაბი

სადაწნეო აუზიდან, ძალური კვანძისთვის სრული საპროექტო ხარჯის მისაწოდებლად
მოეწყობა სადაწნეო გვირაბი. გვირაბი შეუერთდება სადაწნეო აუზს ზღვის დონიდან 909.25 მგამა კონსალტინგი
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ზე. გვირაბის სიგრძეა 2300.00 მ, ქანობი - S=% 8.712. პროექტის მიხედვით წყალმიმყვან გვირაბს
აქვს თაღის ფორმის ჭრილი, შიდა დიამეტრით D=3.80 და მოდიფიცირებული ნალისებრი
ჭრილი მიწის სამუშაოებისთვის. სადაწნეო გვირაბის შემდეგ დაგეგმილია სადაწნეო მილსადენი
2+300.00 კმ და 2+552.600 კმ-ს შორის, სადაწნეო მილსადენის დიამეტრია D=2.60 მ. 2+552.600 კმზე სადაწნეო მილსადენი იყოფა სამ ტოტად და გრძელდება ტურბინებამდე. თითოეული
მანიფოლდის დიამეტრია Dp=1.5 მ.
პროექტის მიხედვით, გვირაბის გაყვანის პროცესში სამშენებლო შტოლნების მოწყობა
დაგეგმილი არ არის. გვირაბების გაყვანა მოხდება მხოლოდ შესასვლელი და გამოსასვლელი
პორტალებიდან.
სამშენებლო შტოლნების მოწყობა საჭირო არ არის, რადგან გვირაბი მცირე სიგრძისაა და მისი
გაყვანა ადვილად იქნება შესაძლებელი ორი პორტალიდან.
ნახაზი 3.2.3.1. დამბა-2-ის სადაწნეო გვირაბის განივი კვეთი

ნახაზი 3.2.3.2. სადაწნეო გვირაბის გეგმა
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ჰესის შენობა

ჰესის შენობის მოწყობა დაეგმილია მდ. რიონის მარჯვენა სანაპიროზე, მდ. დევაშის შესართავის
სიახლოვეს მის ქვედა დინებაში. ჰესის შენობა მოიცავს სამანქანო დარბაზს, სამონტაჟო
მოედნითა და სათავსებით ელექტრო-მექანიკური დანადგარებისთვის.
ძალური კვანძის ძირითადი შემადგენელი ელემენტებია:


ბეტონის საძირკველი კლდოვან ფუძეზე;



გენერატორების

რკინა-ბეტონის

საძირკველი,

გამანაწილებლებითა

და

გამწოვი

მილებით;


ტურბინები, გენერატორები, ელექტრო და მექანიკური აღჭურვილობა;



მიწისზედა შენობა;



ხიდური ამწეს ლიანდაგები;



ჯოჯგინა ამწე, ქვედა ბიეფის შანდორული საკეტებისთვის.

სამონტაჟო მოედანი მოეწყობა შენობის შიგნით, სამანქანო დარბაზის გვერდზე. ის
განკუთვნილია ჰესის აღჭურვილობის სამონტაჟო სამუშაოების და, ასევე, შემდგომი ტექნიკური
მომსახურების ჩატარებისთვის. იატაკზე ღია ადგილების მდებარეობა და ზომები
დაპროექტებულია აღჭურვილობის გადასატანად და მათი განთავსება მოხდება სამანქანო
დარბაზის იატაკში, საგენერატოროს იატაკსა და ტურბინის შენობის იატაკში, რათა მოხდეს
მოწყობილობების აღმართვა და ტექმომსახურება.
გენერატორის საექსპლუატაციო სართულის ზემოთ ნაგებობა არის მიწისზედა ნაგებობა. ის
მოიცავს ხიდურა ამწის საყრდენ ჯოჯგინა სვეტებს, ხარიხებს, დამაკავშირებელ სვეტებს/კოჭებს,
სახურავს და კედლის პანელები. ასეთი მიწისზედა ნაგებობა ქმნის დახურულ ჰესის შენობას,
რომელშიც მუშაობა ხელსაყრელია მთელი წლის განმავლობაში ნებისმიერ ამინდში. დახურულ
შენობაში განთავსებულია გენერატორის აღჭურვილობა, ე.ი. ტურბინები, გენერატორები და
სხვა მათთან დაკავშირებული მართვის სიტემები.
ჰესის შენობაში დამონტაჟებული იქნება ფრენსისი ტიპის ჰორიზონტალურ ღერძიანი სამი
ტურბინა, თითოეული 8.67 მ3/წმ ხარჯით. ჰესის ენერგო-გამომუშავების გაანგარიშება
განხორციელდა საექსპლუატაციო პერიოდისათვის, 225.44 მ საშუალო ნეტო დაწნევის
გათვალისწინებით. მდინარის ქვედა ბიეფის დონე არის 687.12 მ ზ.დ. და ამ ნიშნულის
გამოყენებით, ტურბინის წყალგამყვანთან წყლის დონე მიღებულია 687.589 მ ზ.დ. ტურბინის
წყალგამყვანთან წყლის დონის გაანგარიშების შემდეგ, მთლიანი ჰიდრავლიკური დანაკარგი
Δh=6.97 მ გამოითვლება სრული დაწნევიდან, ე.ი. 920‐687.589‐6.97=225.44 მ და ენერგოგამომუშავებისათვის მიღებულია საშუალო ნეტო დაწნევა - 225.44 მ.
ჰორიზონტალური ღერძის მქონე ფრენსისის ტურბინის ეფექტურობად მიჩნეულია 91%, ხოლო
გენერატორებისა და ტრანსფორმატორების ეფექტიურობად 98% და 99%.
ზემოთ მოცემული სიმძლავრეების და ნეტო დაწნევის გათვალისწინებით, ხელედულა 3 ჰესის
პროექტისთვის დადგმულ სიმძლავრედ შეირჩა 50.767 მგვტ, ხოლო ელექტროენერგიის
საშუალო წლიური გამომუშავება იქნება 254.934 გვტ/სთ..

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 52 / 567

ცხრილი 3.2.4.1. დადგმული სიმძლავის გაანგარიშების ცხრილი

სურათი 3.2.4.1. ჰესის შენობის საპროექტო ტერიტორია

3.2.5

გამყვანი არხი

ამ თავში მოცემულია ბუნებრივი ჩამონადენის პირობების შეფასება ძალური კვანძის
განთავსების ტერიტორიასთან. წყლის ზედაპირის პროფილის გაანგარიშებები შესრულებულია
მდგრადი მდგომარეობის ჩამონადენის პირობებში ერთ განზომილებიანი რიცხობრივი
მოდელის HEC‐RAS (v.4.1.0) საშუალებით.
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მდ. ცხენისწყლის მოდელი

წყლის ზედაპირის პროფილები შექმნილია დაახლოებით 1060 მ სიგრძის მონაკვეთისთვის, 20 მიანი ინტერვალის 53 განივი კვეთის დახმარებით. განივი კვეთები დანომრილია ქვედა
დინებიდან ზევით მიმართულებით, ისე რომ პირველი წარმოადგენს კვეთს ყველაზე დაბალ
ნიშნულზე. ნახაზზე ნაჩვენებია ანალიზის დროს გამოყენებული განივი კვეთების განლაგება.
მდინარის ფერდობებისა და არხის ნაპირებისთვის მიღებულია მანინგის სიმქისის
კოეფიციენტი - 0.035. საპროექტო წყალდიდობის პიკური მაჩვენებლები მოცემულია ცხრილში.
წყლის ზედაპირის პროფილები გაანგარიშებულია HEC‐RAS-ის საშუალებით შერეული ხარჯის
რეჟიმის საფუძველზე. S=0.0126 მდინარის ფერდობი იქნა გამოყენებული როგორც ზღვრული
პირობები მოდელის როგორც ქვედა, ასევე ზედა დაბოლოებისთვის.
გაანგარიშების შედეგების მიხედვით, ჰესის შენობის განთავსებისათვის შერჩეულია ადგილი,
სადაც კატასტროფული წყალდიდობის დროს (1000 წლიანი განმეორებადობის მაქსიმალური
ხარჯი) ნეგატიური ზემოქმედების რისკი მინიმალურია, ხოლო გამყვანი არხის ძირის ნიშნული
და კონფიგურაცია შერჩეულია ისე, რომ უზრუნველყოფილი იქნება ნამუშევარი წყლის მდ.
ცხენისწყლის კალაპოტში შეუფერხებელი გატარება.
რომლის ნიშნული უზრუნველყოფს 1000 წლიანი განმეორებადობის წყალდიდობის დროს
მოსალოდნელი ნეგატიური ზემოქმედების რისკების
ცხრილი 3.2.5.1.1. წყლის ზედაპირის პროფილის გაანგარიშებებში გამოყენებული საპროექტო
წყალდიდობები
წყალდიდობის განმეორებადობის
პერიოდი (წლები)
2

Q (მ3/წმ)
284.54

5

369.33

10

433.73

25

530.42

50

616.58

100

717.24

500

1024.83

1,000

1198.22
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ნახაზი 3.2.5.1.1. HEC-RAS-ში გამოყენებული ძალური კვანძის ტერიტორიის კვეთების
განლაგების სქემა
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ნახაზი 3.2.5.1.4. ჰესის შენობის ჭრილი

3.2.6

ელექტრო-მექანიკური აღჭურვილობის მაჩვენებლები

ხელედულა-3 ჰესის პროექტისთვის შერჩეული ელექტრო-მექანიკური
ძირითადი მაჩვენებლები მოცემულია ცხრილში 3.2.6.1.

აღჭურვილობის

ცხრილი 3.2.6.1.
ტურბინები
რაოდენობა
ტიპი
ტურბინის ხარჯი
სიჩქარე
გენერატორები
რაოდენობა
ტიპი
საექსპლუატაციო ფუნქცია
ნომინალური სიმძლავრე (გამომუშავება)
ნომინალური ძაბვა
ძაბვის ცვალებადობა
ამამაღლებელი ტრანსფორმატორები
რაოდენობა
ფუნქცია
ფაზა

3
ფრენსისის ჰორიზონტალური
8.67 მ3/წმ
750 ბრ/წთ
3
სინქრონული
უწყვეტი გენერაცია
16.92 მგვტ
11 კვ
± 5%
3
ამამაღლებელი, უწყვეტი
3-ფაზიანი

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 58 / 567

გრაგნილი
ნომინალური სიხშირე
ტიპი
ნომინალური სიმძლავრე
გადამრთველი
ვექტორული ჯგუფი
მოკლე ჩართვის ძაბვა
გაგრილება
ნეიტრალი

3-კაბელიანი სისტემა
50 ჰერცი
გარე, ზეთის
20 მგვტ
უქმი სვლა, ± 8x 1,25 %
YNd 11
12%
ONAN
ყრუდ დამიწებული რეზისტორის
საშუალებით

ნომინალური ძაბვა
მაღალი ძაბვის გრაგნილი
110 კვ
დაბალი ძაბვის გრაგნილი
11 კვ
სტაციონარული შიდა მოხმარების ტრანსფორმატორი
რაოდენობა
2
ტიპი
შიდა, ჩამოსხმული ფისი
ნომინალური სიმძლავრე
400 კვა
ნომინალური ძაბვა
11/0.4 კვ
სიხშირე
50 ჰერცი
ვექტორული ჯგუფი
Dyn 5
მოკლე ჩართვის ძაბვა
4%
გადამრთველი
უქმი სვლა, ± 8x 1,25 %
სამრეწველო სიხშირის დასაშვები ძაბვა
95 კვ
იმპულსური სამრეწველო სიხშირე
28 კვ
ავარიული დიზელ-გენერატორი
რაოდენობა
1
ნომინალური სიმძლავრე
250 კვა
ნომინალური სიხშირე
50 ჰერცი
სიმძლავრის კოეფიციენტი
0.9

3.2.7

ღია გამანაწილებელი მოწყობილობა

პროექტი ითვალისწინებს 110 კვ ძაბვის კომპაქტური ელეგაზური დაცვის მქონე (GIS)
დახურული ქვესადგურის მოწყობას, რომელიც განთავსებული იქნება ჰესის შენობის მიმდებარე
ტერიტრიაზე დაგეგმილ შენობაში. ქვესადგურში დამონტაჟებული იქნება 2 ძალოვანი
ტრანსფორმატორი და სხვა შესაბამისი აღჭურვილობა.

3.2.8

ელექტროგადამცემი ხაზი

პროექტის მიხედვით, ხელედულა-3 ჰესის მიერთება დაგეგმილია არსებულ ერთ-ჯაჭვიან 110 კვ
საჰაერო ხაზთან - იფარი-ჯახუნდერი-ლაჯანური, ორ-ჯაჭვიანი 110 კვ-იანი საჰაერო ხაზით
სისტემათა შორისი კავშირის ხაზის მეშვეობით. გარდა ამისა, 125 მგვა ავტო-ტრანსფორმატორი
დამონტაჟდება არსებულ 220/110 კვ ლაჯანურის ქვესადგურში, რათა მოხდეს ხელედულა-3
ჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის გადაცემა. პერსპექტივაში ხელედულა-3 ჰესი
მიუერთდება ახალ 500/220 კვ ქვესადგურს ცაგერში, რომლის ექსპლუატაციაში გაშვება
დაგეგმილია 2023 წლისათვის.
საპროექტო ელეტროგადამცემი ხაზის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურა
შესრულებული იქნება დამოუკიდებლად პროექტის მომზადების შემდგომ.
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ნახაზი 3.2.8.1. საჰაერო გადამცემი ხაზის მიერთების სქემა ა

3.3
3.3.1

მშენებლობის ორგანიზაცია
ზოგადი მიმოხილვა

ხელედულა 3 ჰესის პროექტის ძირითადი ნაგებობები მოიცავენ დამბებს, წყალგამტარ და
წყალმიმყვან გვირაბებს, სადაწნეო მილსადენს, ჰესის შენობას და ღია გამანაწილებელს
(ქვესადგურს).
საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანიის დაკვეთით საპროექტო ორგანიზაციამ შეიმუშავა
სამშენებლო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი, რომლის მიზანია:
 პროექტის განსახორციელებლად (მშენებლობისათვის) საჭირო მიახლოებითი დროის
განსაზღვრა;
 იმ სამშენებლო დავალებების განსაზღვრა, რომლებიც კრიტიკულ ადგილებში და
მონაკვეთებში არის დაგეგმილი;
 მოქმედებების ლოგიკური თანმიმდევრობის განსაზღვრა (წინამორბედი/მომდევნო
ქმედების ანალიზი);
 მშენებლობის უმთავრესი საკითხების (ქვაკუთხედების) იდენტიფიცირება და
აღჭურვილობის მომწოდებლებთან კავშირი.
ყოველივე ეს ქმნის თავდაპირველ პლატფორმას დამკვეთისათვის, რათა მან შეძლოს
მნიშვნელოვანი შუალედური ეტაპების დაგეგმვა, როგორიცაა საკრედიტო შეთანხმებები,
მშენებელი კონტრაქტორის შერჩევა და სხვ;
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მშენებელობის ხანგრძლივობის თვალსაზრისით, პროექტის უმთავრესი საკითხია უდაწნეო და
სადაწნეო გვირაბების მშენებლობა. გვირაბების მშენებლობის გაჭიანურება გამოიწვევს ჰესის
ექსპლუატაციაში გაშვების თარიღის გადაწევას.
მშენებლობის ეტაპი გულისხმობს შემდეგი სამუშაოების შესრულებას:
 მოსამზადებელი (მობილიზაციის) სამუშაოები, კერძოდ:
o ეკონომიკური განსახლება და საკომპენსაციო ღონისძიებები (აღწერილია შესაბამის
პარაგრაფში);
სამშენებლო მოედნებამდე მისასვლელი გზების მოწესრიგება - ვაკისის მოსწორება,
დაზიანებული უბნების აღდგენა, ახალი მონაკვეთების გაჭრა;
o სამშენებლო მოედნების ნიადაგოვანი და მცენარეული საფარისაგან გასუფთავება;
o სამშენებლო ბანაკის, სამეურნეო მოედნების და სხვა დროებითი ინფრასტრუქტურის
მოწყობა, მშენებლობისათვის საჭირო დანადგარ-მექანიზმების მობილიზაცია;
 გვირაბების და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის ძირითადი სამუშაოები;
 სარეკულტივაციო სამუშაოები.
სამშენებლო სამუშაოების სპეციფიკა და ადგილობრივი რელიეფური პირობები საშუალებას
იძლევა სხვადასხვა სამუშაოები პარალელურ რეჟიმში განხორციელდეს. სამშენებლო
სამუშაოების საერთო ხანგრძლივობა დაახლოებით 3.5-4.0 წელია. ყველაზე მეტი დრო საჭირო
იქნება უდაწნეო და სადაწნეო გვირაბების მშენებლობას (დაახლოებით 3.0-3.5 წელი),
მშენებელობისათვის მოსამზდებელი სამუშაოები (მშენებლობის მობილიზაცია) გაგრძელდება
დაახლოებით 5-6 თვე.
შენებლობის ფაზაზე დასაქმდება დაახლოებით 250-300 ადამიანი.

3.3.2

მისასვლელი გზები

პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია როგორც ახალი გზების მოწყობა, ასევე არსებული
გზების ოპტიმალუირი გამოყენება. ახალი გზების მარშრუტების შერჩევა მოხდა იმ მიდგომით,
რომ მცენარეულ საფარზე ზემოქმედება იყოს მინიმალური.
არსებულ
გზებზე
(ლენტეხი-ხელედის
მიმართულება)
გათვალისწინერბულია
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, რომ შესაძლებელი იყოს დიდი ტვირთამწეობის
სატრანსპარტო საშუალებების უსაფრთხო მოძრაობა და ფაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადების
გატარება. ახალი სამშენებლო გზის ზედაპირები დაფარული იქნება ხრეშის ფენით.
გზის მშენებელობის დროს გათვალისწინებული იქნება შემდეგი მოთხოვნები:







მისასვლელი გზის მშენებლობა ისე უნდა განხორციელდეს, რომ გრუნტსა და
მცენარეულ საფარზე ზემოქმედება იყოს მინიმალური.
გზების მშენებლობა ზედაპირული მცენარეულობის გაკაფვით და გადაჭრის გზით.
თავიდან უნდა ავიცილოთ ნიადაგის მოჭრა, გარდა იმ შემთხვევებისა, სადაც
აუცილებელია ფერდობის გვერდებზე გზისპირების, სანიაღვრე ზოლის ან უხეში
ზედაპირის მქონე სავალი გზების მოწყობა.
გზის თითოეულ მხარეს ხეების მოჭრაა უნდა შეიზღუდოს 0.5 მ-მდე. იქ სადაც გზის
გაგანიერების
მიზნით
საჭიროა
დამატებითი
გაწმენდითი
სამუშაოები,
რეკომენდირებულია მოხდეს გაკაფვა, და არა ბულდოზერით ამოღება, რაც თავის მხრივ
შეამცირებს ნიადაგის დაზიანების მასშტაბებს.
დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ეროზიის ეფექტურ კონტროლს და გზის სტაბილურობაზე
დაკვირვებას, განსაკუთრებით პირველი რამდენიმე წელი მშენებლობის დამთავრების
შემდეგ.
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სამშენებლო სამუშაოებისთვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს გზების შესაბამისი ქსელის
მოწყობას,
რაც
აუცილებელია
სამშენებლო
მასალების,
ასევე
ნარჩენების
ტრანსპორტირებისთვის.

დამბა-1-თან მისასვლელი გზები

დამ 1-მდე მისასვლელად გამოყენებული იქნება ლენტეხი-ხელედის გრუნტიანი გზა, ხოლო ამ
გზიდან დამბის გასწორამდე მოეწყობა ორი ახალი საავტომობილო გზა, მათ შორის ერთი
მდინარის მარცხენა სანაპიროზე, ხოლო მეორე მარჯვენა სანაპიროზე. პირველი უპირატესად
მოემსახურება დამბის სამშენებლო სამუშაოებს, ხოლო მეორე უდაწნეო გვირაბის შესასვლელ
პორტალს.
მარცხენა სანაპიროს საავტომობილო გზის დერეფნის ძირითადი ნაწილი განთავსებული იქნება
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებზე, სადაც მცენარეული საფარი ძალზე მცირე
რაოდენობითაა წარმოდგენილი. მარჯვენა სანაპიროს გზა გაივლის მდინარის პირველ
ტერასაზე, ძირითადად მეოთხეული ნალექებით დაფარულ ტერიტორიაზე, სადაც მცენარეული
საფარი კარგადაა განვითარებული. აქ წარმოდგენილი მცენართა სახეობებიდან დომინანტია
მურყანი.
მარცხენა სანაპიროზე გამავლი საპროექტო გზის სიგრძე არის 925 მ, იგი იწყება 880 მ ნიშნულზე
და მთავრდება 924 მ ნიშნულზე, მაქსიმალური დახრილობა - 7%. პროექტის მიხედვით, გზის
სავალი ნაწილის სიგანე იქნება 6.0 მ. გზის ტიპიური განივი ჭრილი და განთავსების სქემა
მოცემულია ქვემოთ.
ნახაზი 3.3.2.1.1. მისასვლელი გზის ტიპიური განივი ჭრილი

უდაწნეო გვირაბის შესასვლელ პორტალამდე მისასვლელად დაგეგმილი გზის სავალი ნაწილის
სიგანე იქნება 4.0 მ. დროებითი მისასვლელი გზა მოეწყობა მდ. ხელედულას მარჯვენა
სანაპიროს პარალელურად, დაიწყება არსებული გზის მონაკვეთიდან და დაუკავშირდება
გვირაბის პორტალის განთავსების ტერიტორიას გზის სრული სიგრძე იქნება 873 მ, საიდანაც 560
მ - არსებული სოფლის გზის სიგრძე.
საპროექტო გზა არსებულ სოფლის გზას გამოეყოფა 877.15 მ ნიშნულზე და დამთავრდება
918.00 მ ნიშნულზე ზღვის დონიდან, მისი მაქსიმალური დახრილობა იქნება 9.7%.
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ნახაზი 3.3.2.1.2. წყალგამტარი გვირაბის პორტალთან მისასვლელი გზის ტიპიური განივი
ჭრილები

სურათი 3.3.2.1.1. დამბა 1-თან მისასვლელი
გზგის მონაკვეთი მდინარის მარჯვენა
სანაპიროზე

სურათი 3.3.2.1.2. დამბა 1-თან მისასვლელი გზგის
მონაკვეთი მდინარის მარცხენა სანაპიროზე
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ნახაზი 3.3.2.1.3. დამბა-1-ის მისასვლელი გზის განთავსების სქემა მდ. ხელედულას მარცხენა სანაპიროზე
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ნახაზი 3.3.2.1.4. წყალგამტარი გვირაბის შესასვლელ პორტალთან მისასვლელი გზის განთავსების სქემა მდ. ხელედულას მარჯვენა სანაპიროზე
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3.3.2.2
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დამბა-2-თან მისასვლელი გზა

დღეისათვის დამბა 2-თან მისასვლელი გზა არ არსებობს და აუცილებლობას წარმოადგენს
საავტომობილო გზის მოწყობა, რისთვისაც საპროექტო დერეფანში ჩატარებულია საინჟინროგელოგიური კვლევები და მომზადებულია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაცია.
პროექტის მიხედვით მიხედვით დაგეგმილია დაახლოებით 3 კმ სიგრძის საავტომობილო გზის
მოწყობა, რომელიც უპირატესად განთავსებული იქნება მდ. დევაშის პირველ ტერასაზე. ხეობის
რელიეფური პირობების გათვალისწინებით, გზის მონაკვეთები განაგებული იქნება შემდეგი
სქემით: გზა საწყისი მომაკვეთი დაახლოებით 150 მ განთავსდება მდინარის მარცხენა
სააპიროზე, რის შემდეგაც სახიდე გადასასვლელით მოხდება მარჯვენა სანაპიროზე გადასვლა,
სადაც განთავსებული იქნება დაახლოებით 1600 მ სიგრძის მონაკვეთი. ამის შემდეგ სახიდე
გადასასვლელით გზა გადადის მარცხენა სანაპიროზე და ასე გრძელდება დაახლოებით 600 მ
სიგრძის მონაკვეთზე. გზის შემდეგი დაახლოებით 300 მ სიგრძის მონაკვეთი განლაგებული
იქნება მარჯვენა სანაპიროზე, ხოლო ბოლო მონაკვეთი მარცხენა სანაპიროზე (იხილეთ ნახაზი
3.33.). შესაბამისად საავტომბილო გზის დერეფანში მდ. დევაშზე გათვალისწინებულია 4 ხიდის
მოწყობა, ხოლო ბუნებრივ ხევებზე გდასავლას მოხდება მილხიდების საშუალებით. გზის
დერეფნის
სხვადასხვა მონაკვეთებზე, ადგილობრივი გეოლოგიური და რელიეფურის
პირობების გათვალისწინებით გათვალისწინებულია შესაბამისი საინჟინრო ნაგებობების
(ყრილები, დამცავი კედლები, გაბიონები, გრინტის წყლების სადრენაჟი სისტემები, წყალსარინი
არხები, მლხიდები) მოწყობა.
შემოთავაზებული საპროექტო სქემით მინიმუმამდეა შემცირებული ხეობის ფერდობებზე
ჭრილების მოწყობის აუცილებლობა, რაც შესაბამისად ამცირებს საშიში გეოდინამიკური
პროცესების განვითარების რისკებს. საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგების მიხედვით,
საპროექტო გზის დერეფანში მეწყრული პროცესების გააქტიურების თვალსაზრისით მაღალი
რისკის უბნები არ ფიქსირდება. სახიფათო გეოდინამიკური პროცესებიდან აქ ფიქსირდება
დაბალი ინტენსივობის სიღრმული და გვერდითი ეროზია და ქვათაცვენა.
გზის ტიპიური განივი ჭრილები მოცემულია ქვემოთ. ზოგადად, გზის სავალი ნაწილის სიგანე
იქნება 6.0 მ. თუმცა, იქ, სადაც დამრეცი ფერდობია, დიდი რაოდენობით მიწის ზვინულების
წარმოქმნას თავი რომ ავარიდოთ, გზის სიგანე შემცირდება 4.0 მ-მდე. საჭიროების შემთხვევაში,
სადაც გზის სავალი ნაწილის სიგანე 6.0 მ-ზე ნაკლებია მოეწყობა ასაქცევი ადგილები. დამბა 2თან მისასვლელი გზის ტიპირი ჭრილები მოცემულია ნახაზზე 3.3.2.2.1.
ნახაზი 3.3.2.2.1. დამბა-2-თან მისასვლელი გზის ტიპიური განივი ჭრილები
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ნახაზი 3.3.2.2.2. დამბა-2-თან მისასვლელი გზის განთავსების სქემა

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 68 / 567

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 69 / 567

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 70 / 567

----------------------გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 71 / 567

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

3.3.2.3

გვ 72 / 567

ძალური კვანძის გზის გადატანა

ძალური კვანძი განთავსებული იქნება არსებული, ქუთაისი-ლენტეხის საავტომობილო გზის
მონაკვეთზე. იმისათვის, რომ არ მოხდეს საავტომობილო მოძრაობის შეფერხება და თავიდან
ავიცილოთ სამშენებლო სამუშაოებით გამოწვეული ზემოქმედება, იგეგმება მთავარი გზის
გარკვეული ნაწილის გადატანა.
გზის გადატანა განხორციელდება ორ ეტაპად. პირველ ეტაპზე სამშენებლო ქვაბულის პირველი
ზვინულის გასწვრივ 694 მ ზ.დ. ნიშნულზე, მოხდება გზის გადატანა, რომლის სიგანე 6.0 მ
იქნება. მას შემდეგ, რაც წყალგამყვანი არხის სამშენებლო სამუშაოები დასრულდება, ასევე
დამთავრდება მუდმივი გზის გადატანის მეორე ეტაპი, როგორც ეს ნაჩვენებია 3.2.5.1.2. ნახაზზე.
გადატანილი გზის მონაკვეთის სიგრძე იქნება 211 მ, ხოლო გზის სიგანე 6.0 მ იქნება.
ნახაზი 3.3.2.3.1. საპროექტო ძალური კვანძის ტერიტორიიდან გზის გადატანის I ეტაპი (II
ეტაპის სქემა იხილეთ ნახაზზე 3.22)

3.3.3

სამშენებლო ინფრასტრუქტურა

პროექტის მიხედვით, ხელედულა 3 ჰესის ინფრასტრუქტურის ობიექტები მნიშნელოვანი
მანძილებითაა დაცილებული ერთმანეთისაგან (იხილეთ ნახაზი 3.1.), შესაბამისად
მშენებლობის პროცესის მომსახურებისათვის საჭირო იქნება რამდენიმე ერთმანეთისაგან
დამოუკიდებელი ინფრასტრუქტურის ობიექტის მოწყობა. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
პროცესში, საპროექტო ორგანიზაციასთან ერთად შერჩეული იქნა სამშენებლო ობიექტების
განთავსების ადგილები და განისაზღვრა მათ ტერიტორიაზე მოსაწყობი დროებითი შენობანაგებობები და სხვა ინფრასტრუქტურა. მართალია მშენებლობის ნებართვის მიღების
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შემთხვევაში მოხდება მშენებელი კონტრაქტორის შერჩევა, რომლის კომპეტენციაა სამშენებლო
ინფრასტრუქტურის მოწყობის საკითხების საბოლოო გადაწყვეტა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ
საპროექტო ტერიტორიების სპეციფიკის გათვალისწინებით, სამშენებლო ინფრასტრუქტურის
განთავსების ადგილების მნიშვნელოვანი ცვლილება მოსალოდნელი არ არის.
N1 სამშენებლო ბანაკი: მდ. ხელედულაზე დაგეგმილი დამბა 1-ის და წყალგამტარი გვირაბის
სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფისათვის გათვალისწინებულია N1 სამშენებლო
ბანაკის მოწყობა, რომელიც განთავსებული იქნება სოფ. ხელედის მიმდებარედ, მდ.
ხელედულას მარცხენა სანაპიროზე მდებარე სწორი ზედაპირის ტერიტორიაზე. შერჩეული
ტერიტორიის საერთო ფართობია 16 900 მ2-ს და წარმოადგენს არა სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწას. შერჩეული ტერიტორია სოფ. ხელედიდან დაცილებულია დაახლოებით
520 მ-ით, ხოლო სოფ. წანაშიდან 450 მ-ით. მდ. ხელედულას მარცხენა სანაპიროდან დაცილება
შეადგენს 70 მ-ს.
წინასწარი მოსაზრებების მიხედვით, სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე დამონტაჟებული
იქნება 80 მ3/სთ წარმადობის ბეტონის კვანძი და 120 მ3/სთ წარმადობის სამსხვრევ
დამხარისხებელი საამქრო. სამსხვრევ-დამხარისხებელი საამქრო და ბეტონის კვანძი იმუშავებს
წელიწადში დაახლოებით 150 დღე (900 სთ/წელ). მათი ინსტალაციისთვის მცენარეული
საფარის გაჩეხვა საჭირო არ არის. ტექნიკური წყლით მომარაგება მოხდება მდ. ხელედულას
წყლით.
ტერიტორიაზე დამონტაჟებული იქნება დიზელის საწვავის 10 მ3 ტევადობის რეზერვუარი და 1
ავტოგასამართი სვეტ წერტილი. რეზერვუარი შემოსაზღვრული იქნება გრუნტის ზვინულით,
რომლის შიდა ზედაპირზე მოეწყობა ჰიდროიზოლაციის თიხის ფენა. როგორც რეზერვუარი,
ასევე სვეტწერტილი განთავსდება ფარდულის ტიპის გადახურულ სათავსში, რაც გამორიცხავს
ამცირებს ატმოსფერული წყლების დაბინძურების რისკს.
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ნახაზი 3.3.3.1. ბანაკი N1-ის განთავსების ტერიტორიის სიტუაციური სქემა
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ნახაზი 3.3.3.2. ბანაკი N1-ის გეგმა
1 – დაცვის ჯიხური;
2 – ავტოსადგომი;
3 – დიზელის საწვავის რეზერვუარი (20 მ3);
4 – საამქროები და სახელოსნოები;
5 – სამშენებლო მასალების და ნაკეთობების ღია საწყობი;
6 – ბეტონის კვანძი;
7 – სამსხვრევ-დამხარისხებელი საამქრო;
8 – მუშათა საცხოვრებელი კონტეინერები,
საყოფაცხოვრებო და ადმინისტრაციული ბლოკები.

.
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SCALE: 1:1000
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სამშენებლო ბანაკი N2: დევაშზე დაგეგმილი დამბა 2-ის სადაწნეო გვირაბის და ძალური კვანძის
სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფისათვის სამშენებლო ინფრასტრუქტურის მოწყობა
დაგეგმილი 4 სხვადასხვა უბანზე (ნახაზი 3.1-ის მიხედვით ბანაკი 2, ბანაკი 3 და ბანაკი 4).
წინასწარი მოსაზრებების მიხედვით მე-2 ბანაკის ტერიტორიაზე განლაგდება სამშენებლო
ტექნიკის სადგომი, სამშენებლო მასალების და კონსტრუქციების საწყობები, ხის და ლითონის
დამუშავების საამქროები, საცხოვრებელი და ადმინისტრაციული ვაგონ კონტეინერები და სხვა.
ტერიტორია რომლის ფართობია 7 668 მ2 განლაგებულია ცხენისწყლის მარჯვენა სანაპიროზე.
უახლოესი საცხოვრებელი სახლიდან დაცილება შეადგენს 50-60 მ-ს, ხოლო მდ. ცხენისწყლის
სანაპიროდან 30 მ-ს. ტერიტორია წარმოადგენს მდ. ცხენისწყლის პირველ ტერასაც, სადაც
ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა და მცენარეული საფარი პრაქტიკულად არ არსებობს.
მე-3 და მე-4 ბანაკების ტერიტორიები უახლოესი საცხოვრებელი ზონებიდან დაცილებულია
1.5-1.7 კმ-ით. მათი ფართობები შეადგენს შესაბამისად 958 მ2-ს და 4 255 მ2-ს, ხოლო მდ.
ცხენისწყლიდან დაცილება 80 და 30 მ-ს . არც ერთ ტერიტორიაზე ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა ან
მცენარეული საფარი წარმოდგენილი არ არის.
მე-3 ტერიტორიაზე დაგეგმილია ბეტონის ქარხნის მოწყობა, ხოლო მე-4-ზე სამსხვრევდამხარისხებელი საამქროს მოწყობა. ბეტონის საამქროს წარმადობა როგორც ეს N1 სამშენებლო
ბანაკისათვისაა გათვალისწინებული იქნება 80 მ3/სთ, ხოლო სამსხვრევ-დამხარისხებელი
საამქროს წარმადობა 120 მ3/სთ. ორივე ობიექტი წლის განმავლობაში იმუშავებს დაახლოებით
150 დღე (900 სთ/წელ). ტექნიკური წყალმომარაგებისათვის გამოყენებული იქნება მდ.
ცხენისწყლის წყალი. N2 სამშენებლო ბანაკში სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით
გამოყენებული იქნება დაბა ლენტეხის წყალსადენის წყალი, ხოლო დანარჩენ უბნებზე
წყალმომარაგება მოხდება სპეციალური დანიშნულების ავტოცისტერნის საშუალებით.
ყველა სამშენებლო ბანაკის ელექტრომომარაგება მოხდება ადგილობრივი ქსელებიდან

სურათი 3.3.3.1. ბეტონის ქარხნის
განთავსებისათვის შერჩეული ტერიტორია

სურათი 3.3.3.2. სამსხვრევ-დამხარისხებელი
საამქროსათვის შერჩეული ტერიტორიის ერთი
კუთხე
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ნახაზი 3.3.3.3. ბანაკი N2-ის განთავსების ტერიტორიის სიტუაციური სქემა
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ნახაზი 3.3.3.4. ბანაკი N2-ის გეგმა

2

3

1

4

207m.

1 – დაცვის ჯიხური;
2 – სამშენებლო კონსტრუქციების ღია
საწყობი;
3 – სამშენებლო ტექნიკის სადგომი;
4 – მუშათა საცხოვრებელი კონტეინერები,
საყოფაცხოვრებო და
ადმინისტრაციული ბლოკები;
5 – სამშენებლო მასალების და
ნაკეთობების ღია საწყობი;
6 – საამქროები და სახელოსნოები.

5

5

6

1

3

SCALE: 1:1000

31m.
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ნახაზი 3.3.3.5. ბანაკი N3-ის და N4-ის გეგმები

41
m
.
1
3

1 – მუშათა დასასვენებელი კონტეინერი;
2 – ინერტული მასალების ღია საწყობი;
3 – ბეტონის კვანძი.

2

3

82m
.

SCALE: 1:1000

35
m.

1

2

48m
.

გამა კონსალტინგი

SCALE: 1:1000

1 – მუშათა დასასვენებელი კონტეინერი;
2 – ინერტული მასალების ღია საწყობი;
3 – სამსხვრევ-დამხარისხებელი საამქრო.

EIA Kheledula 3 HPP

3.3.4
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მცენარეული საფარის და ნიადაგის ჰუმუსოვანი ფენის მოხსნის სამუშაოები

მოსამზადებელ ეტაპზე ერთერთი მნიშვნელოვანი სამუშაოებია სამშენებლო მოედნების
გასუფთავება ნიადაგოვანი და მცენარეული საფარისაგან.
მცენარეული საფარისაგან გასუფთავების სამუშაოები ძირითადად შესრულდება სათაო
ნაგებობებთან მისასვლელი გზების დერეფნებში, შედარებით მცირე რაოდენობის მცენარეები
გაიჩეხება სათაო ნაგებობების სამშენებლო მოედნებზე და ფუჭი ქანების სანაყაროების
ტერიტორიებზე. წინაწარი კვლევ ის შედეგების მიხედვით მთლიანობაში საჭირო იქნება
დაახლოებით 18-20 ჰა-მდე ტყის ფართობის გაჩეხვა. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
დოკუმენტაციის ეკოლოგიურ ექსპერტიზაზე წარდგენამდე დაგეგმილია საპროექტო
ტერიტორიებზე მოსაჭრელი ხე მცენარეების დეტალური კვლევის (ტაქსაცია) ჩატარება.
მცენარეული საფარისაგან გაწმენდის სამუშაოები შეთანხმდება საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“-სთან.
მცენარეული საფარის მოხსნის სამუშაოები განხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე
პერსონალის მეთვალყურეობით. მოხსნილი მცენარეული საფარის დროებითი დასაწყობება
მოხდება ცალკე გამოყოფილ ტერიტორიაზე. მოქმედი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის
მიხედვით მოჭრილი ხე-მცენარეები შემდგომი მართვის მიზნით გადაეცემა საქართველოს
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ „ეროვნული სატყეო
სააგენტო“-ს ადგილობრივ ორგანოებს.
საპროექტო ტერიტორიების საველე კვლევის შედეგების მიხედვით ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის
მოხსნა საჭირო იქნება, მისასვლელი გზების დერეფნებში, N1 სამშენებლო ბანაკის
ტერიტორიაზე, მდ. ხელედულაზე და მდ. დევაშზე
დაგეგმილი სათაო ნაგებობების
ტერიტორიებზე, N1 სამშენებლო ბანაკის და N1 სანაყაროს ტერიტორიაზე. დანარჩენი
სამშენებლო ბანაკების და ფუჭი ქანების სანაყაროების ტერიტორიებზე ნიადაგის ნაყოფიერ
ფენა პრაქტიკულად არ არსებობს.








სათავე კვანძები - სამშენებლო მოედნები ნაწილობრივ წარმოადგენს მდინარეების
აქტიურ კალაპოტებს, ხოლო ნაწილი კი მდინარის პირველ ტერასას. დამბა 1-ის
ტერიტორიაზე ნაყოფიერი ფენის მიხსნა შესაძლებელი იქნება მარცხენა სანაპიროზე 2700
მ2 ფართობის ტერიტორიაზე. ამ ტერიტორიაზე ნაყოფიერი ფენის სიმაღლე არ აღემატება
10-12 სმ-ს. დამბა 2-ის განთავსების ადგილზე ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა არ
იქნება შესალებელი ტერიტორიის რთული რელიეფის გამო, სადაც ჰუმუსოვანი ფენა
პრაქტიკულად არ არსებობს. შესაბამისად სათაო ნაგებობებზე მოსახსნელი ნიადაგის
ნაყოფიერი ფენის მიახლოებითი რაოდენობა იქნება 324 მ3.
საპროექტო გზების დერეფნებიდან ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაზიანების
თვალსაზრისით აღსანიშნავია დამბა 1-თან მისასვლელი გზა, რომელიც გაივლის მდ.
ხელედულას მარცხენა სანაპიროს პირველ ტერასაზე არსებული სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწებზე. გზის მიერ დაკავებული მიწის ფართობი შეადგენს 7 400 მ2-ს
(სიგრძე 925 მ, სიგანე 6 მ. გაანგარიშებისათვის აღებულია 8 მ). გზის დერეფანში
ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მაქსიმალური სიღრმე შეადგენს 10-12 სმ-ს. შესაბამისად
მოსახსნელი ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მიახლოებითი რაოდენობა იქნება 888 მ3.
წყალგამტარი გვირაბის შესასვლელ პორტალთან მისასვლელი გზა გაივლის მდ.
ხელედულას მარჯვენა სანაპიროზე. გზის საერთო სიგრძე შეადგენს 873 მ, საიდანაც 560
მ არსებული სასოფლო გზაა, ხოლო ახალად მოსაწყობია 313 მ სიგრძის გზა. საპროექტო
გზის დერეფანი წარმოადგენს ნამდინარევ ტერიტორიას და ზედაპირი მთელ სიგრძეზე
დაფარულია მეოთხეული ნალექებით, შესაბამისად ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა
წარმოდგენილი არ არის;
დამბა 2-ის მისასვლელი გზის მოწყობა დაგეგმილია მდ. დევაშის რთული რელიეფის
ხეობაში. საპროექტო გზის დერეფანი გაივლის მდინარის გასწვრივ, უპირატესად მის
პირველ ტერასაზე, სადაც ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა არ არსებობს;
გამა კონსალტინგი
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ფუჭი ქანების სანაყაროებისთვის შერჩეული ტერიტორიებიდან, ნიადაგის ნაყოფიერი
ფენის მოხსნა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ N1 სანაყაროს ტერიტორიიდან. ამ
სანაყაროს ტერიტორია წარმოადგენს სოფ. ხელედის მოსახლეობის კუთვნილ სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების ნაკვეთებს (დღეისათვის გამოყენებულია საძოვრებად).
სანაყაროს ტერიტორიის ფართობი შეადგენს 27 669 მ2-ს, ხოლო ნიადაგის ნაყოფიერი
ფენის მაქსიმალური სიღრმე 10 სმ-ს. შესაბამისად მოსახსნელი ნიადაგის ნაყოფიერი
ფენის მიახლოებითი რაოდენობა იქნება 2767 მ3.
N1 სამშენებლო ბანაკისათვის შერჩეული ტერიტორიის 16 900 მ2-ფართობიდან,
ძირითადი ნაწილი მაღალი ანთროპოგენური დატვირთვისა და ნიადაგის ნაყოფიერი
ფენა პრაქტიკულად არ არსებობს და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა შესაძლებელი
იქნება ტერიტორიის დასავლეთ ნაწილში არსებულ 4 900 მ2 ფართობზე. თუ
გავითვალისწინებთ, რომ ამ ტერიტორიაზე ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მაქსიმალური
სიღრმე 10 სმ-ია, მოსახსნელი ნაყოფიერი ფენის მიახლოებითი რაოდენობა იქნება 490 მ3.

გამომდინარე აღნიშნულიდან მოსახსნელი ნიადაგოვანი ფენის მთლიანი მოცულობა იქნება
4145 მ3.
მოხსნილი ნიადაგის ჰუმუსოვანი ფენის დროებითი დასაწყობება მოხდება მოხსნის ადგილის
მიმდებარედ, გროვებად შესაბამისი წესების დაცვით. ნაყარები მაქსიმალურად დაცული იქნება
წყლისმიერი და ქარისმიერი ზემოქმედებისგან (საჭიროების შემთხვევაში გაკეთდება
წყალამრიდი არხები). ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დასაწყობების ადგილების გეოგრაფიული
კოორდინატების ელექტრონული ვერსია (GIS-ის ფორმატში) თან ერთვის გზშ-ის ანგარიშს.
ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის განთავსების ადგილების კორექტირება შესაძლებელია მოხდეს
სამშენებლო პროექტის მომზადების პროცესში.
სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდგომ ნაყოფიერი ფენა ძირითადად გამოყენებული
იქნება ათვისებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების, სანაყაროების პერიმეტრის და ასევე
სათავე და ძალური კვანძების ტერიტორიების სარეკულტივაციო სამუშაოებში.

3.3.5
3.3.5.1

ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოების აღწერა
მდ. ხელედულაზე დაგეგმილი სათავე კვანძის სამშენებლო სამუშაოები და მდინარის
დერივაცია

დამბა 1-ის სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისათვის დაგეგმილია მდ. ხელედულას ორ
ეტაპიანი ეტაპობრივი დერივაცია, რომელიც არსებული გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური
პირობების გათვალისწინებით ოპტიმალური საპროექტო გადაწყვეტაა.
სადერივაციო სისტემის საპროექტო ხარჯის (Qd) დადგენისას, გასათვალისწინებელია შემდეგი
რეკომენდაციები:



სამშენებლო მოედნისთვის, რომელიც დაშორებულია დასახლებული ტერიტორიისგან:
Qd = Q15
სამშენებლო მოედნისთვის, რომელიც დასახლებულ ტერიტორიასთან ახლოს
მდებარეობს: Qd = Q25

ზემოთ მოცემული რეკომენდაციების საფუძველზე, სადერივაციო სისტემის საპროექტო ხარჯი
დადგინდა 25-წლიანი განმეორებადობის წყალდიდობის გათვალისწინებით.
პირველ ეტაპზე, დამბა-1-ის მშენებლობისთვის საჭირო პირობების შესაქმნელად, მარჯვენა
სანაპიროზე უნდა ჩატარდეს სადერივაციო არხის საექსკავაციო სამუშაოები. ზედა კოფერდამის
თხემის ნიშნული არის 921.50 მ, ხოლო ქვედა - 915.00 მ ზ. დ., რაც საშუალებას მისცემს
კოფერდამებს დაიცვან სამშენებლო ქვაბული 25-წლიანი განმეორებადობის წყალდიდობის
ხარჯისაგან - (Q25) 103.54 მ3/წმ.
გამა კონსალტინგი
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ნახაზი 3.2.5.1.1. პირველ ეტაპზე მოსაწყობი ზედა კოფერდამი

ნახაზი 3.2.5.1.2. პირველ ეტაპზე მოსაწყობი ქვედა კოფერდამი

მეორე ეტაპზე, აშენდება ზედა კოფერდამი, რომლის თხემის ნიშნული იქნება 923.25 მ ზ.დ.
მდინარის ჩამონადენის გაშვება მოხდება მარცხენა სანაპიროს წყალსაგდების ღიობიდან, სანამ
დამონტაჟდება წყალსაგდების საკეტი. ასევე მარცხენა სანაპიროზე, სადერივაციო არხის
ბოლოში ავარიული სიტუაციების პრევენციის მიზნით, აიგება ქვედა კოფერდამი (თხემის
ნიშნული 915.00 მ ზ.დ.). სამუშაო პირობების შექმნის შემდეგ, დასრულდება სათავე კვანძის
სხვა ნაგებობების მშენებლობა.
მეორე ეტაპის სამუშაოების დასრულების შემდეგ, მოეწყობა ხიდის საყრდენები.
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ნახაზი 3.2.5.1.3. მეორე ეტაპზე მოსაწყობი ზედა კოფერდამი

ნახაზი 3.2.5.1.4. მეორე ეტაპზე მოსაწყობი ქვედა კოფერდამი

3.3.5.2

მდ. დევაშზე
დერივაცია

დაგეგმილი სათავე კვანძის სამშენებლო სამუშაოები და მდინარის

დამბა-2-ის აშენებამდე, საჭიროა მდ. დევაშის დერივაცია სამშენებლო ქვაბულის გვერდის
ავლით. დამბა-2-ის (საპროექტო ხარჯი - Q25=18.03 მ3/წმ) მშენებლობა იგეგმება სამ ეტაპად.
მდ. დევაშის გადაგდების სამუშაოების პირველ ეტაპზე მარცხენა სანაპიროზე მოეწყობა ერთი
ცალი CTP მილი და ზედა და ქვედა კოფერდამები. ამ ეტაპზე შესრულდება ბეტონის ყველა
სამუშაო მარჯვენა სანაპიროზე. დასრულდება ბეტონის სამუშაოები მარცხენა სანაპიროს 915.00
მ ზ.დ. ნიშნულზე.
მეორე ეტაპზე, დასრულდება დანარჩენი სამუშაოები მარცხენა სანაპიროზე. ამავე დროს
შესაძლებელია სადერივაციო მილის, ზედა და ქვედა კოფერდამების დემონტაჟი. დერივაციის
გაგრძელება შეიძლება წყალსაშვის მეშვეობით.
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ბოლო და მესამე ეტაპზე CTP მილის ღიობი უნდა მიუერთდეს მარცხენა ნაპირზე არსებულ
კონსტრუქციას.
პირველი ეტაპის სამშენებლო სამუშაოებისთვის საჭირო პირობების შესაქმნელად, მდ. დევაშის
მარცხენა ნაპირზე გადაგდებისთვის მოეწყობა 2.0 მ დიამეტრის CTP მილი. ზედა და ქვედა
კოფერდამები (918.00 მ ზ.დ. და 908.00 მ ზ.დ. შესაბამისად), დაიცავენ სამშენებლო ქვაბულს 25
წლიანი განმეორებადობის პიკური წყალდიდობისაგან (Q25=18.03 მ3/წმ).
ზედა კოფერდამის თხემის ნიშნულად აღებულია 918.50 მ ზ.დ., რადგან წყლის დონის
განსაზღვრული ნიშნული შეადგენს 917.77 მ ზ.დ. როგორც ნახაზიდან ჩანს, კოფერდამის
ფერდების ქანობი განისაზღვრა როგორც 1.5H:1V, ხოლო მისი ზედაპირი, რომელიც დინებისკენ
არის მიმართული, დაიფარება ქვანაყარით.
ნახაზი 3.3.5.2.1. ზედა ბიეფის კოფერდამი

ქვედა კოფერდამის თხემის ნიშნულად აღებულია 908.00 მ ზ.დ., როგორც ნახაზიდან ჩანს,
კოფერდამის ფერდების ქანობი განისაზღვრა როგორც 1.5H:1V.
ნახაზი 3.3.5.2.2. ქვედა კოფერდამი
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უდაწნეო და სადაწნეო გვირაბების სამშენებლო სამუშაოები

გვირაბებში ქანების დასამუშავებლად გამოიყენება ბურღვა-აფეთქებით წინაწარი ჩანაჭრების
ხერხი, რომლის დროსაც მინიმუმამდეა დაყვანილი მასივში ტექნოლოგიური ბზარების
წარმოშობა. ზედა საფეხურზე გამოყენება კონტურული აფეთქების ხერხი, ხოლო ქვედა
საფეხურზე – წინასწარი ჩანაჭრების მეთოდი.
ბურღვა-აფეთქებით ქანის დამუშავებისას შპურების მოწყობა (ბურღვა) ზედა საფეხურში ხდება
თვითმავალი საბურღი დანადგარით.
ქანის დამუშავებისას მასივში შეიძლება წარმოიქმნას ტექნოლოგიური ბზარები. მათი
მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით გათვალისწინებულია გამონამუშევრის გახსნა კომბინირებული
ხერხით, კრძოდ:




განივი კვეთის ზედა საფეხური (მთლიანი კვეთის 60%, ანუ 42,2 მ2) მუშავდება კომბაინით,
რაც საშუალებას იძლევა ტექნოლოგიური ბზარების წარმოქმნის რისკი დაყვანილ იქნას
ნულამდე.
ქანი ქვედა საფეხურში (მთლიანი კვეთის 40%, ანუ 27,9 მ2) მუშავდება ბურღვა-აფეთქებით
წინასწარი ნაპრალების შექმნის მეთოდის გამოყენებით. ხვრეტები, რომლებიც იბურღება
კედლიდან 20 სმ დაშორებით ბიჯით 60-80 სმ, წარმოქმნიან გვირაბის გასწვრივ ნაპრალს,
რაც გამორიცხავს დანარჩენი ბურღილის აფეთქების ზემოქმედებას მასივზე (ცნობილია, რომ
ქვედა საფეხურში ამ მეთოდის გამოყენებისას მასივის კონტურის გარე დაზიანება არ
აღემატება 8-10 სმ-ს).

შურფების დამუხტვა ხდება დაბალი ბრიზანტულობის ფეთქებადი ნივთიერებით
(ფრანგულიდან: ბრისერ-მსხვრევა; ბრიზანტულობა ფეთქებადი ნივთიერების თვისებაა
მოახდინოს მუხტთან უშუალო შეხებაში მყოფი გარემოს მსხვრევა), რაც ამცირებს აფეთქებული
მუხტის გავლენას ქანზე - ქანის მსხვრევის გავრცელების სიდიდეს, რომელიც ტოლია მუხტის
რადიუსის გაორმაგებული სიდიდისა.
ნაპრალების წარმოქმნის სურათი შემდეგნაირია: განაპირა ოთხი მუხტის (ორ-ორი ყოველი
მხრიდან) აფეთქებისას თითოეული ბურღილიდან რადიალურად ვრცელდება ძაბვების ტალღა
(რადიალური და ტანგენციალური).
ბზარებს მასივში წარმოშობს რადიალური ტალღები, ამიტომ კუმშვის ძაბვების სიდიდე
ტალღაში ისეა დადგენილი, რომ იგი არ აღემატება ქანის დროებით წინაღობას კუმშვაზე.
ტანგენციალური ტალღები წარმოშობენ ნაპრალს.
ბურღვა-აფეთქებისას წინასწარი ნაპრალების წარმოქმნის მეთოდის გამოყენება მასივზე
ზემოქმედების თვალსაზრისით პრინციპიალურად განსხვავდება ჩვეულებრივი ხერხის
გამოყენებისაგან. ფაქტობრივად, ნაპრალოვანი მეთოდი პრაქტიკულად არ წარმოშობს
ტექნოლოგიურ ბზარებს მასივში და ზოგიერთი ცნობილი ინჟინერი მას „ხავერდოვან’’
აფეთქებასაც კი უწოდებს.
რაც შეეხება წინასწარი ნაპრალების მეთოდის გამოყენებისას მასივში ზემოქმედების
გავრცელების მანძილს (დარტყმა, ვიბრაცია, ხმაური და ა. შ) უნდა აღინიშნოს, რომ მცირე
აფეთქება ხდება დიდ სიღრმეზე და ამიტომ მუხტის მოქმედების რადიუსი ბევრად ნაკლებია
ზედაპირიდან მუხტის დაშორების მანძილზე. ამიტომ მისი გამოვლინება დედამიწის
ზედაპირზე გამორიცხულია.
გვირაბის გაყვანის კომბინირებული ხერხის გამოყენება საშუალებას იძლევა წარმატებით იქნას
გადაწყვეტილი გარემოზე გვირაბის მშენებლობის გავლენის შემცირების ამოცანა.
სამაგრზე სამთო ქანების დაწოლის თანაბარი განაწილებისთვის, სამაგრის სტატიკური მუშაობის
გასაუმჯობესებლად, მიწის ზედაპირის ჯდენების თავიდან ასაცილებლად, აგრეთვე სამაგრის
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წყალგაუმტარობის ხარისხის ასამაღლებლად გათვალისწინებულია სამაგრის
კონსტრუქციის გამოყენება, სამაგრის შრეებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო
განთავსებით.

ორშრიანი
მემბრანის

მუდმივი სამაგრის მოწყობა:
მუდმივი სამაგრის მასალად მიღებულია ბეტონი, რკინაბეტონი, ნაშხეფბეტონი. ბეტონის კლასი
სიმტკიცეზე გვირაბის ძირითადი უბნებისთვის მიიღება B22,5, პორტალური უბნებისთვის B30, ხოლო ნაშხეფბეტონისა - B22,5.
გვირაბო კონსტრუქციების ბეტონისათვის გამოიყენება სულფატმედეგი ცემენტი, რომელსაც
გააჩნია კოროზიის მიმართ გაზრდილი მედეგობა. ბეტონის ნარევის ხარისხის
გასაუმჯობესებლად გამოიყენება აქტიური მინერალური დანამატები.
მსხვილი შემვსების სახით გამოიყენება ცალცალკე დოზირებული შემდეგი ფრაქციის ღორღი: 010 მმ, 11-20 მმ, 21-40 მმ, 41-70 მმ. მიზანშეწონილია ნარევს დაემატოს ყველაზე დიდი ფრაქციის
ბაზალტის ნამსხვრევი. ღორღის მარკა კუმშვის მიხედვით განისაზღვრება მსხვრევადობის
მიხედვით და უნდა აღემატებოდეს ბეტონის მარკას 1,5-ჯერ. წვრილმარცვლოვანი შემვსების
სახით გამოიყენება ბუნებრივ-გამდიდრებული ქვიშები.
გვირაბების მუდმვი სამაგრი შერჩეულია ტრასის გეოლოგიური პირობებიდან გამომდინარე,
რაც მოწოდებულია გეოლოგების მიერ. სამთო-გეოლოგიური პირობების მიხედვით, საჭირო
იქნება კონსტრუქციების ოპტიმიზება.
ვინაიდან მშენებლობა უნდა განხორციელდეს სეისმურ რაიონში, საჭიროა მეორადი სამაგრის
აგება და გათვალისწინებულია ფუძეში გაძლიერებული ბრტყელი ფილის მოწყობა.
შეკუმშული ჰაერით მომარაგება:
გვირაბის სანგრევში შეკუმშული ჰაერის მიწოდება ხდება დროებითი ლითონის ჰაერგამტარი
მილების გამოყენებით, საიდანაც შეკუმშული ჰაერით მარაგდება ყველა პნევმოინსტრუმენტი და
დანადგარი.
ორივე გვირაბის გაყვანის პროცესში მოსალოდნელია
წყალმოცილება გვირაბიდან მშენებლობის პროცესში. წყლის მენეჯმენტი:
აღმავალი სანგრევიდან წყალმოცილება ხდება თვითდინებით წყალსარინი არხის მეშვეობით.
დაღმამავალი სანგრევებიდან წყალმოცილებისთვის გამოიყენება ზუმპებში განლაგებული
ტუმბოები, რომლებიდანაც წყალი გადაიქაჩება გვირაბის გასწვრივ. ორივე შემთხვევაში
სადრენაჟო წყლები ჩაშვებული იქნება სასედიმენტაციო გუბურაში და შეწონილი
ნაწილაკებისაგან გაწმენდის შემდეგ ჩაშვებული იქნება მდ. რიონში. სასედიმენტაციო
გუბურების მოცულობები არ უნდა იყოს 800 – 900 მ3-ზე ნაკლები.

გამონამუშევარი ქანების მართვა:
გვირაბის გაყვანის პროცესში წარმოქმნილი გამონამუშევარი ქანების ტრანსპორტიტრება
მოხდება თვითმცლელი ავტომანქანებით და განთავსდება ამისათვის წინასწარ შერჩეულ
სანაყაროებზე.
წინასწარი გაანგარიშების მიხედვით წყალგამტარი გვირაბის მშენებლობის პროცესში
მოსალოდნელია დაახლოებით 96 000 მ3 ფუჭი ქანის, ხოლო სადაწნეო გვირაბის მშენებლობის
პროცესში დაახლოებით 34 000 მ3 ფუჭი ქანის წარმოქმნა, რაც სულ დაახლოებით შეადგენს
130 000 მ3-ს.
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ძალური კვანძის სამშენებლო სამუშაოები

ჰესის შენობის განთავსება და გეგმილია მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა სანაპიროზე, ქუთაისილენტეხის სავტომობილო გზის ვაკისზე. შესაბამისად საჭიროა გზის გადატანა. გზის გადატანა
მოხდება ორ ეტაპად (იხილეთ პარაგრაფი 3.3.2.3.). პირველ ეტაპზე მ ოხდება საავტომობილო
გზის ზედა ნიშნულებზე გადატანა, რის შემდეგაც მოწყობა ჰესის შენობა გამყვანი არხი და მდ.
ცხენისწყლის მარცხენა სანაპიროს დამცავი კედელი. ჰესის შენობის და გამყვანია რხის
ქვაბულების ექსკავაციის დროს წარმქმნილი ფუჭი ქანები (დაახლოებით 7 500 მ3)
გამოყენებული იქნება ნაპირდამცავ კდელსა და ჰესის შენობას შორის წარმოქმნილი
ერიტორიის შესვსებად, რომელზედაც მოეწყობა საავტომობილო გზის ვაკისი.
ჰესის შენობის სამშენებლო მოედნის მომზადების შემდეგ განხორციელდება ჰესის შენობის
სამონტაჟო სამუშაოები და ამწეების აღმართვა. ძირითადი ამწის აღმართვის შემდეგ, ჰესის
შენობა მზად იქნება ძირითადი დანადგარების ტურბინების, გენერატორების, სატურბინო
მილსადენების და სხვა მოწყობილობის დასამონტაჟებლად.
ქვესადგურის მოწყობა მნიშვნელოვანი მიწის სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებული არ
იქნება, რადგან საპროექტო ტერიტორია ძირითადად სწორი ზედაპირისაა (ადრეულ პერიოდში
ამ ტერიტორიაზე გაNტავსებული ავტოსატრანსპორტო საწარმო.

3.3.6

სარეკულტივაციო სამუშაოები

სარეკულტივაციო სამუშაოებში იგულისხმება დროებითი ნაგებობების და მშენებლობისას
გამოყენებული
დანადგარ-მექანიზმების
დემობილიზაცია,
მშენებლობის
პროცესში
დაზიანებული უბნების აღდგენა, დაბინძურებული ნიადაგების/გრუნტის მოხსნა და გატანა
სარემედიაციოდ, სამშენებლო ნარჩენების გატანა და ა.შ. ჰესის შენობის განთავსების
ტერიტორიის სარეკულტივაციო სამუშაოები ასევე მოიცავს მის გარშემო ხელოვნური მწვანე
საფარის მოწყობას. გამწვანებისთვის გამოყენებული იქნება ადგილობრივი ჯიშის ხემცენარეები.
სამშენებლო
სამუშაოების
დასრულების
შემდეგ
სარეკულტივაციო
სამუშაოები
განხორციელდება “ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენების და
რეკულტივაციის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N424
დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების მიხედვით, კერძოდ:
რეკულტივაციას ექვემდებარება ყველა კატეგორიის დაზიანებული და დეგრადირებული
ნიადაგი, ასევე მისი მიმდებარე მიწის ნაკვეთები, რომლებმაც დაზიანებული და დარღვეული
ნიადაგების უარყოფითი ზემოქმედების შედეგად ნაწილობრივ ან მთლიანად დაკარგეს
პროდუქტიულობა.
დეგრადირებული ნიადაგის რეკულტივაცია ხორციელდება მისი სასოფლო-სამეურნეო,
სატყეო-სამეურნეო, წყალ-სამეურნეო, სამშენებლო, რეკრეაციული, გარემოსდაცვითი,
სანიტარიულ-გამაჯანსაღებელი და სხვა დანიშნულების აღდგენის მიზნით.
საქმიანობის განმახორციელებელი უზრუნველყოფს ნიადაგის საფარის მთლიანობის და
ნაყოფიერება მიახლოებით პირვანდელ მდგომარეობამდე აღდგენას, რისთვისაც საჭიროა:
ტერიტორიის დაბინძურების შემთხვევაში, მოახდინოს დამაბინძურებული წყაროს
ლიკვიდაცია და უმოკლეს ვადებში ჩაატაროს დაბინძურებული ტერიტორიის რეკულტივაცია,
ნიადაგური საფარის მთლიანობის აღდგენის მიმართულებით; დაიცვას მიმდებარე ტერიტორია
დაზიანებისა და დეგრადაციისაგან.
ამავე
ტექნიკური
რეგლამენტის
განხორციელდეს
რეკულტივაციის

თანახმად
პროექტის

სარეკულტივაციო
სამუშაოები
უნდა
მიხედვით.
სამშენებლო
მოედნების
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რეკულტივაციის პროექტი შემუშავდება მშენებელი კონტრაქტორის გამოვლენის შემდგომ (მას
შემდეგ რაც დაზუსტდება სხვადასხვა ტექნიკური საკითხი).

3.3.7
3.3.7.1

წყალმომარაგება და ჩამდინარე წყლები
მშენებლობის ეტაპი

ხელედულა 3 ჰესის სამშენებლო სამუშაოების შესრულების პროცესში წყლის გამოყენება
საჭირო იქნება:
 ტექნიკური მიზნებისთვის - სამსხვრევ-დამხარისხებელი საამქროსთვის და ბეტონის
ნარევის დასამზადებლად;
 სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით;
 ხანძარსაწინააღმდეგო მიზნებისთვის;
 მშრალ ამინდებში სამშენებლო მოედნების მოსარწყავად.
სამშენებელო ბანაკი N1
ტექნიკური წყალი:
სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე ინერტული მასალების მსხვრევა-დახარისხებისთვის და
ბეტონის ნარევის დასამზადებლად წყლის ამოღება მოხდება მდ. ხელედულადან, ტუმბოს
გამოყენებით.
როგორც აღინიშნა სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე გათვალისწინებულ სამსხვრევდამხარისხებელი საამქროს წარმადობა შეადგენს 120 მ3/სთ-ს, ბეტონის ქარხნის წარმადობა 80
მ3/სთ. პროდუქციის ერთეულზე დახარჯული წყლის რაოდენობა სამსხვრევ-დამხარისხებელი
საამქროსთვის იქნება 2,5 მ3, ხოლო ბეტონის კვანძისთვის - 0,13 მ3. თუ გავითვალისწინებთ, რომ
ბეტონის ქარხანა და სამსხვრევ-დამხარისხებელი საამქრო იმუშავებს წელიწადში 160 დღე და
დღეში 8 საათის განმავლობაში, წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა იქნება ბეტონის ნარევი
102 400 მ3 და 153 600 მ3 ინერტული მასალები. შესაბამისად დახარჯული წყლის რაოდენობა
იქნება:
სამსხვრევ-დამხარისხებელი საამქროსთვის:
120 x 2,5 = 300 მ3/სთ და 153 600 x 2,5 = 384 000 მ3/წელ
ბეტონის კვანძისთვის:
80 x 0,13 = 10.4 მ3/სთ და 102 400 x 0,13 = 13 312 მ3/წელ
სულ ტექნიკური მიზნებისთვის საჭირო წყლის ხარჯია:
300 + 10.4 = 310.4 მ3/სთ და 384 000 + 13 312 = 397 312 მ3/წელ.

სასმელ-სამეურნეო წყალი:
სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენებული იქნება მდ. ხელედულას მარჯვენა
სანაპიროზე არსებული წყაროს წყალი, რომლის გადაყვანა მოხდება მილსადენის საშუალებით
თვითდენით. მილსადენი მდ. ხელედულას გადაკვეთს სოფ. წანაშის საავტომობილო ხიდის
საშუალებით. აღნიშნული წყაროს წყალი ადრეულ წლებში გამოყენებული იყო დაბა ლენტეხის
წყალმომარაგებისათვის. დღეისათვის ამ წყაროდან მარაგდება მხოლოდ სოფ.
წანაშის
მოსახლოება. წინამდებარე გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვის პერიოდში ჩატარებული
კვლევის შედეგების მიხედვით წყაროს დებეტი შეადგენს 4.0-4.5 ლ/წმ-ს, საიდანაც სოფ. წანაშის
მოსახლოების რაოდენობიდან (225 ადამიანი) გამომდინარე წყალმომარაგებისათვის სრულიად
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საკმარისია 1 ლ/წმ წყლის ხარჯი, დანარჩენი ხარჯი გადმოედინება კაპტაჟზე და ჩაედინება მდ.
ხელდულაში (იხილეთ სურათი 3.3.7.1.1.). აღნიშნულიდან გამომდინარე წყაროს გამოყენება
სამშენებლო ბანაკის წყალმომარაგებისათვის სოფლის მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფის
პირობების გაუარესებას არ გამოიწვევს. სამშენებლო ბანაკის წყალმომარაგებისათვის წყაროს
წყლის გამოყენების შემთხვევაში, დაგეგმილია სათაო ნაგებობის მოწესრიგება, რაც
განაპირობებს
სოფლის მოსახლეობისათვის ხარსხიანი სასმელი წყლის გარანტირებული
მიწოდების შესაძლებლობას.
სურათი 3.3.7.1.1.

სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყლის რაოდენობა დამოკიდებულია სამუშაოების
შესრულებაზე დასაქმებული პერსონალის და ერთ მომუშავეზე დახარჯული წყლის
რაოდენობაზე. თითოეული სამუშაო დღის განმავლობაში მშენებლობის პიკზე დასაქმებულთა
მაქსიმალური რაოდენობა იქნება დაახლოებით 200 კაცი. სამშენებლო ნორმებისა და წესების
„შენობების შიდა წყალსადენი და კანალიზაცია” – СНиП 2.04.01-85 მიხედვით და ერთ
მომუშავეზე 8 საათის განმავლობაში შეადგენს 45 ლ-ს.
200 × 45 = 8 000 ლ/დღ, ანუ 9 მ3დღ; 9 × 300 = 2 700 მ3/წელ
ხანძარსაწინააღმდეგო წყლის მარაგის შექმნის და პერსონალის ტრენინგებისათვის, ასევე
მშრალ ამინდებში გზების და სამშენებლო მოედნების მორწყვის მიზნით საჭირო წყლის
რაოდენობა დაახლოებით იქნება 4000-4500 მ3.
მშენებლობის ეტაპზე მოხდება შემდეგი სახის ჩამდინარე წყლების წარმოქმნა:
 საწარმოო წყლები ინერტული მასალების სამსხვრევ-დამხარისხებელი საამქროდან;
 სამეურნეო-ფეკალური და
 სანიაღვრე ჩამდინარე წყლები.
(ბეტონის კვანძის დასამზადებლად
ტექნოლოგიურ პროცესში).

საჭირო

წყალი

სრულად

გამოყენებული

იქნება

სამსხვრევ-დამხარისხებელი საამქროდან წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების რაოდენობა
იანგარიშება 20%-იანი დანაკარგით (ნედლეულის დასველება, აორთქლება). შესაბამისად
ჩამდინარე წყლების რაოდენობა იქნება:
300 x 0.8 = 240 მ3/სთ და 384 000 x 0.8 = 307 200 მ3/წელ
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ჩამდინარე წყლების შეწონილი ნაწილაკებისაგან გაწმენდისთვის მოეწყობა დაახლოებით 14 x 8
x 2 = 220 მ3 მოცულობის სალექარი. გაწმენდის შემდგომ ჩამდინარე წყლები ჩაშვებული იქნება
მდ. ხელედულაში.
სამეურნეო-ფეკალური წყლების შეგროვებისთვის, სამშენებლო ბანაკის და სამშენებლო
მოედნების
ტერიტორიებზე მოეწყობა დაახლოებით 12-12 მ3 ტევადობის საასენიზაციო
ორმოები. ასევე შესაძლოა დაიდგას ბიოტუალეტი. საასენიზაციო ორმოების პერიოდული
გაწმენდა მოხდება სპეც-ავტომობილის საშუალებით. სამეურნეო-ფეკალური წყლების ჩაშვება
გათვალისწინებულია დაბა ლენტეხის საკანალიზაციო კოლექტორში, ადგილობრივ
წყალკანალთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

სამშენებელო ბანაკი N2 და სხვა ინფრასტრუქტურა
ტექნიკური წყალი:
N2 სამშენებელო ბანაკის, ბეტონის ქარხნის და ინერტული მასალების სამსხვრევდამხარისხებელი საამქროს ტექნიკური წყლით მომარაგება მოხდება მდ. ცხენისწყლის წყლით.
თუ გავითვალისწინებთ, რომ ინერტული მასალების სამსხრევ- დამხარიხებელი საამქროს და
ბეტონის კვანძის წარმადობები N1 სამშენებლო ბანაკში დაგეგმილი დანდგარების
ანალოგიურია, მოხმარებული ტექნიკური წყლის რაოდენობაც იდენტური იქნება, კერძოდ:
სამსხვრევ-დამხარისხებელი საამქროსთვის:
120 x 2,5 = 300 მ3/სთ და 153 600 x 2,5 = 384 000 მ3/წელ
ბეტონის კვანძისთვის:
80 x 0,13 = 10.4 მ3/სთ და 102 400 x 0,13 = 13 312 მ3/წელ
სულ ტექნიკური მიზნებისთვის საჭირო წყლის ხარჯია:
300 + 10.4 = 310.4 მ3/სთ და 384 000 + 13 312 = 397 312 მ3/წელ.
სასმელ-სამეურნეო წყალი:
N2 სამშენებლო ბანაკში დასაქმებულთა მაქსიმალური რაოდენობა იქნება დაახლოებით 100
კაცი. შესაბამისად გამოყენებული სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყლის რაოდენობა იქნება:
100 × 45 = 4 500 ლ/დღ, ანუ 4.5 მ3დღ; 4.5 × 300 = 1 350 მ3/წელ
ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების და მშრალ ამინდებში გზების და სამშენებლო მოედნების
მორწყვის მიზნით საჭირო წყლის რაოდენობა დაახლოებით იქნება 4000-4500 მ3.
სამსხვრევ-დამხარისხებელი საამქროდან წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების რაოდენობა იქნება
= 307 200 მ3/წელ
ჩამდინარე წყლების შეწონილი ნაწილაკებისაგან გაწმენდისთვის მოეწყობა დაახლოებით 14 x 8
x 2 = 220 მ3 მოცულობის სალექარი. გაწმენდის შემდგომ ჩამდინარე წყლები ჩაშვებული იქნება
მდ. ცხენისწყალში.
სამეურნეო-ფეკალური წყლების შეგროვებისთვის, სამშენებლო ბანაკის და სამშენებლო
მოედნების
ტერიტორიებზე მოეწყობა დაახლოებით 12-12 მ3 ტევადობის საასენიზაციო
ორმოები. ასევე შესაძლოა დაიდგას ბიოტუალეტი. საასენიზაციო ორმოების პერიოდული
გაწმენდა მოხდება სპეც-ავტომობილის საშუალებით. სამეურნეო-ფეკალური წყლების ჩაშვება
გათვალისწინებულია დაბა ლენტეხის საკანალიზაციო კოლექტორში, ადგილობრივ
წყალკანალთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე.
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ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწიებით, ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის ფაზაზე
გამოყენებული ტექნიკური წყლის წლიური რაოდენობა იქნება 803 600 მ3/წელ, ხოლო სასმელსამეურნეო დანიშნულების წყლის რაოდენობა 4050 მ3/წელ. საწარმოო ჩამდინარე წყლების
რაოდენობა იქნება 614 400 მ3/წელ.
ჰესის მშენებლობის ეტაპზე, სანიაღვრე წყლების პოტენციურად დამაბინძურებელი ყველა
უბნის (მაგ. ინერტული მასალების ღია საწყობი, გრუნტის სანაყაროები), პერიმეტრზე მოეწყობა
წყალამრიდი არხები სანიაღვრე წყლების არინებისათვის. დიზელის საწვავის სამარაგო
რეზერვუარი და და სვეტწერტილი განთავსებული იქნება დახურულ სათავსში. შესაბამისად,
სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე სანიაღვრე წყლების შეწონილი ნაწილაკებით და ნავთობის
ნახშირწყალბადებით დაბინძურება მოსალოდნელი არ იქნება. N1 სამშენებლო ბანაკის
ტერიტორიაზე წარმოქმნილი, სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების ჩაშვება მიოხდება მდ.
ხელედულაში, ხოლო დანარჩენი ინფრასტრუქტურის ტერიტორიებზე წარმოქნილი წყლების
მდ. ცხენისწყალში.

3.3.7.2

ექსპლუატაციის ეტაპი

ექსპლუატაციის ეტაპზე წყლის გამოყენება მოხდება სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით და
ხანძარსაწინააღმდეგო მიზნებისთვის. გამოყენებული იქნება მდ. დევაშის ხეობაში მოწყობილი
შახტური ჭის წყალი. ჰესის შენობაში გათვალისწინებულია საშხაპეს მოწყობა, ორი წერტილით.
საშხაპეს ერთ წერტილზე საჭირო წყლის დღიური რაოდენობა შეადგენს 500 ლიტრს.
ჰესის მომსახურე პერსონალის რაოდენობის (20 კაცი) გათვალისწინებით სულ, დახარჯული
სასმელ-სამეურნეო წყლის რაოდენობა იქნება:
20 x 45 + 1000 = 1900 ლ/დღღ (1.9 მ3/დღღ და 693.5 მ3/წელ);
ჰესის შენობაში მოეწყობა ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემისთვის განკუთვნილი აუზი.
ხანძარსაწინააღმდეგო დანიშნულებით გამოსაყენებელი წყლის მიახლოებითი რაოდენობა
იქნება 480 მ3/წელ.
სამურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების რაოდენობის გაანგარიშება ხდება გამოყენებული
სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყლის 5%-იანი დანაკარგის გათვალისწინებით და
შეადგენს:
693.5 x 0,95 = 658.8 მ3/წელ.
სამეურნეო-ფეკალური წყლების შეგროვებისთვის ჰესის შენობის ტერიტორიაზე მოეწყობა 25-30
მ3 ტევადობის საასენიზაციო ორმო, რომელიც პერიოდულად გაიწმინდება სპეც-ავტომობილის
საშუალებით. ჩამდინარე წყლების ჩაშვება მოხდება დაბა ლენტეხის საკანალიზაციო
კოლექტორში, ადგილობრივ წყალკანალთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

3.3.8

ელექტრომომარაგება

სამშენებლო
ობიექტების
ელ.
ენერგიით
მომარაგება
გათვალისწინებულია
ელექტრომომარაგების ადგილობრივი ქსელიდან დროებითი სქემის გამოყენებით. ნაკლებად
სავარაუდოა რომელიმე უბანზე საჭირო გახდეს დიზელ-გენერატორის მუდმივი გამოუყენება.
ექსპლუატაციის ეტაპზე შიდა მოხმარებისთვის გამოყენებული იქნება ჰესის მიერ
გამომუშავებული ელექტროენერგია, რისთვისაც ჰესის შენობებში მოეწყობა შიდა მოხმარების
ტრანსფორმატორი.
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ნარჩენების მართვა

დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკის, მშენებლობის მასშტაბების, მიმდინარე ანალოგიური
პროექტების პრაქტიკის და მოქმედი ნორმების გათვალისწინებით განისაზღვრა მოსალოდნელი
ნარჩენების სახეები და რაოდენობები.
დანართში 2 მოცემულია ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში
მოსალოდნელი ნარჩენების მართვის გეგმა.
რაოდენობრივი თვალსაზრისით აღსანიშნავია მიწის სამუშაოების შედეგად დაგროვილი ფუჭი
ქანები. მათი მართვის საკითხები განხილულია შემდგომ პარაგრაფში.

3.3.9.1

ფუჭი ქანების მიახლოებითი რაოდენობა და მათი განთავსება

ჰესის მშენებლობის ფაზაზე ადგილი ექნება მნიშვნელოვანი რაოდენობის ფუჭი ქანების
(ექსკავირებული და გვირაბების გაყვანის პროცესში წარმოქმნილი გამონამუშევარი ქანები)
წარმოქმნას. მშენებლობის ფაზაზე ადგილი ექნება 155 000 მ3 ფუჭი ქანის წარმოქმნას, მათ
შორის: გვირაბების მშენებლობის დროს წარმოქმნილი გამონამუშევარი ქანები 130 000 მ3,
დანარჩენი რაოდენობა წარმოიქმნება სათაო ნაგებობების საძირკვლების და მისისავლელი
გზების ვაკისების მოწყობის პროცესში.
პროექტის მიხედვით ფუჭი ქანების გარკვეული რაოდენობის გამოყენება დაგეგმილია
უკუჩაყრისთვის სათაო ნაგებობების და ჰესის შენობის მიმდებარე ტერიტორიების, ასევე
ქვესადგურის ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარებისათვის. ფუჭი ქანების მნიშვნელოვანი
რაოდენობა გამოყენებული იქნება ახალი გზების ვაკისების მოსაწყობად და არსებული გზების
შეკეთებისათვის. დარჩენილი ნაწილის დაახლოების 80-90 ათასი მ3-ის განთავსება დაგეგმილია
ფუჭი ქანების სანაყაროებზე. სანაყაროებისათვის შერჩეულია 7 ტერიტორია, რომელთაგან 5
მდებარეობს მდ. ხელედუალს ხეობაში (საერთო ფართობით 64 529 მ2), ხოლო 2 მდ. დევაშის
ხეობაში (საერთო ფართობით 20 739 მ2). სულ სანაყაროებისათვის შერჩეული ტერიტორიების
საერთო ფართობი შეადგენს 85 268 მ2-ს (იხილეთ ნახაზი 3.1.).
გარდა N1 სანაყაროსა, შერჩეული ტერიტორია მიეკუთვნება არა სასოფლო-სამეურნეო მიწის
კატეგორიას და წარმოადგენს მუნიციპალურ საკუთრებას. შესაბამისად ფუჭი ქანების
განთავსების საკითხი შეთანხმებული იქნება ადგილობრივ თვითმმართველ ორგანოსთან. N1
სანაყაროს ტერიტორია წარმოადგენს ადგილობრივი მოსახლოების კუთვნილ სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწებს, რომლებიც შესყიდული იქნება დაგენილი წესით.
როგორც აუდიტის დროს დადგინდა, სანაყაროსათვის შერჩეულ ტერიტორიაზე მნიშნელოვანი
რაოდენობის მცენარეული საფარი არ არის წარმოდგენილი (ზოგიერთ მათგანზე აღინიშნება
მურყანის ახალგაზრდა აღმონაცენები), ზედაპირი დაფარულია მეოთხეული ნალექებით,
უპირატესად ლოდნარით. N1 სანაყაროზე ფუჭი ქანების განთავსებამდე დაგეგმილია ნიადაგის
ნაყოფიერი ფენის მოხსნა და მიმდებარე ტერიტორიაზე დასაწყობება, რომელიც შემდგომ
გამოყენებული იქნება ზედაპირის რეკულტივაციისათვის.
გამოყოფილი სანაყაროს ფარგლებში ფუჭი ქანების განთავსება მოხდება შემდეგი პირობების
დაცვით:
 უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება
სანაყაროს იმ უბნამდე, სადაც ხდება ფუჭი ქანების დასაწყობება;
 სანაყაროზე ფუჭი ქანების შეტანა მოხდება საგზაო მოძრაობის წესების მკაცრად დაცვით
და სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარეების მინიმუმადე შეზღუდვის
პირობებში (5-20 კმ/სთ). საჭიროების შემთხვევაში სატრანსპორტო საშუალებების
მოძრაობის დარეგულირდება სპეციალურად მომზადებული მარეგულირებელი
(მედროშეები) პერსონალის მიერ;
 ფუჭი ქანების დასაწყობება მოხდება სექციებად, ფენა-ფენა;
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თითოეული ნაყარის (შევსების) სიმაღლე იქნება დაახლოებით 2 მ. მეორე და მესამე
ფენების მოწყობა მოხდება ანალოგიური მეთოდით;
მკაცრად გაკონტროლდება გამოყოფილი ტერიტორიის საზღვრები, რათა ფუჭი ქანების
განთავსება არ მოხდეს პერიმეტრს გარეთ და ადგილი არ ჰქონდეს მცენარეული საფარის
დაზიანებას ან მდინარეთა კალაპოტების ჩახერგვა;
სანაყაროების შევსების შემდგომ გათვალისწინებულია მის ფერდებზე და ზედაპირზე
სარეკულტივაციო სამუშაოების ჩატარება, კერძოდ მოხდება ზედაპირზე ნაყოფიერი
ფენის მოწყობა და გაფხვიერება, გათვალისწინებულია ბალახეული საფარის ზრდაგანვითარების ხელშეწყობა;
სანაყაროს დახურვის შემდეგ გაგრძელდება ეროზიული პროცესების განვითარებაზე
დაკვირვება და საჭიროების შემთხვევაში გატარდება შესაბამისი მაკორექტირებელი
ღონისძიებები.

გარემოს ფონური მდგომარეობა

4.1

ზოგადი მიმოხილვა

ხელედულა 3 ჰესის საპროექტო ტერიტორია ადმინისტრაციულად განეკუთვნება ლენტეხის
მუნიციპალიტეტს (ხელედის თემი), რომელიც შედის რჭა-ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთის რეგიონის
შემადგენლობაში.
რეგიონს ესაზღვრება: ჩრდილოეთით
- რუსეთის
ფედერაცია,
აღმოსავლეთით და სამხრეთით - იმერეთის რეგიონი, ხოლო დასავლეთით სამეგრელო-ზემო
სვანეთის რეგიონი.
უშუალოდ ლენტეხის მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება რუსეთის ფედერაცია,
აღმოსავლეთიდან ონის მუნიციალიტეტი, სამხრეთ აღმოსავლეთიდან და სამხრეთიდაქნ
ცაგერის მუნიციპლაიტეტი, ხოლო დასავლეთიდან მწესტრიის მუნუიციპალიტეტი.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორია შემოსაზღვრულია, კავკასიონის მთავარი წყლგამყოფის
მონაკვეთით, სვანეთის, ლეჩხუმის და ეგრისის ქედებით. მუნიციპალიტეტის ფართობი
შეადგენს 1344 კმ2-ს, აქედან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს ჭირავს 440 კმ2, რაც მთლიანი
ტერიტორიის 32.7%-ია. ტყით დაფარული ტერიტორია შეადგნს მთელი ფართობის დაახლობით
64%-ს.

4.2
4.2.1

ფიზიკურ-გეოგრაფიული გარემოს აღწერა
კლიმატი და მეტეოროლოგიური პირობები

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის რეგიონის ტერიტორია მიეკუთვნება ზღვის სუბტროპიკული
კლიმატის ნოტიო ოლქს. აქაური ჰავა გარდამავალია ნოტიო სუბტროპიკულიდან
კონტინენტურისაკენ. რეგიონის ჰავაზე ზღვის გავლენა რამდენადმე შესუსტებულია
ოროგრაფიული დაბრკოლებების გამო.
საქართველოს ტერიტორიის ჰავის ტიპებად დაყოფის თანამედროვე რუკით ლენტეხის
მუნიციპალიტეტი შედის ზღვის სუბტროპიკული ჰავის ოლქში, ხოლო ქვე-ოლქებად დაყოფით
- ლენტეხი და ცხენისწყლის სანაპირო ზოლი სათავემდე-ნოტიო ჰავის, ცივი ზამთრით და
ხანგრძლივი გრილი ზაფხულით წარმოდგენილ ქვეოლქში, სადაც სიმაღლის მიხედვით ჰაერის
ტემპერატურა და ატმოსფერული ნალექები მკვეთრად ცვალებადობს.

გამა კონსალტინგი
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პროექტის განხორციელების არეალისთვის დამახასიათებელი მეტეოპირობები წარმოდგენილია
ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებსა და დიაგრამებზე. (წყარო: სნწ „სამშენებლო კლიმატოლოგია“ (პნ
01. 05-08)).
ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურა (0C)
მეტეო
სადგურის
დასახელება
ლენტეხი

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

საშ.
წლ.

-1,8

-0,3

3,5

8,9

14,3

17,3

20,0

20,1

15,9

10,6

5,0

-0,3

9,4

VIII

IX

X

აბს.
მინ.
წლ.

აბს.
მაქს.
წლ.

-26

39

0C

25
20
15
10
5
0
I

II

III

IV

V

VI

VII

XI

XII

ყველაზე ცივი დღის
საშუალო

ყველაზე ცივი პერიოდის
საშუალო

ლენტეხი

ყვეაზე ცივი ხუთდღიური
საშუალო

მეტეო
სადგურის
დასახელება

ყველაზე ცხელი თვის
საშუალო მაქსიმუმი

-5

26,9

-11

-15

-2,0

საშ.
წლ.

პერიოდი <80C საშუალო თვიური
ტემპერატურით

საშუალო ტემპერატურა 13
საათზე

ხანგრძლივობა
დღეებში

საშუალო
ტემპერატურა

ყველაზე
ცივი
თვისათვის

ყველაზე
ცხელი
თვისათვის

163

1,5

6,0

25,8

ფარდობითი ტენიანობა (%)
მეტეო
სადგურის
დასახელება
ლენტეხი

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

საშ

85

82

77

71

70

72

74

74

78

81

81

86

78
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VIII

საშუალო ფარდობითი ტენიანობა
13 საათზე
ყველაზე ცივი
ყველაზე ცხელი
თვის
თვის

მეტეო
სადგურის
დასახელება
ლენტეხი

72

IX

X

XI

XII

საშ

ფარდობითი ტენიანობის საშ. დღე–
ღამური ამპლიტუდა
ყველაზე ცივი
ყველაზე ცხელი
თვის
თვის

53

18

35

ნალექების რაოდენობა, მმ
მეტეო სადგურის
დასახელება
ლენტეხი

ნალექების რაოდენობა წელიწადში,
მმ
1244

ნალექების დღე–ღამური
მაქსიმუმი, მმ
101

თოვლის საფარი
მეტეო სადგურის
დასახელება
ლენტეხი

თოვლის საფარის წონა,
კპა
1,25

თოვლის საფარის
დღეთა რიცხვი
80

თოვლის საფარის
წყალშემცველობა, მმ
154

ქარის მახასიათებლები
მეტეო სადგურის
დასახელება
ლენტეხი

ქარის უდიდესი სიჩქარე შესაძლებელი 1,5,10,15,20. წელიწადში ერთხელ. მ/წმ
1
5
10
15
20
10
13
14
15
16

მეტეო სადგურის
დასახელება
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გრუნტების სეზონური გაყინვის ნორმატიული სიღრმე, სმ
მეტეო
სადგურის
დასახელება
ლენტეხი

თიხოვანი და
თიხნარი
36

წვრილი და
მტვრისებრი
ქვიშის ქვიშნარი
43

4.2.2

გეოლოგიური გარემო

4.2.3

რეგიონის ზოგადი გეოლოგიური აგებულება

მსხვილი და საშუალო
სიმსხვილის
ხრეშისებური ქვიშის
47

მსხვილნატეხი
54

შესასწავლი ტერიტორიის ზოგადი გეოლოგია განსაზღვრულ იქნა ზედაპირული
გეოლოგიური სამუშაოების, ბურღვითი მონაცემებისა და 1:50 000 მასშტაბის გეოლოგიური
რუკის გამოყენებით.
პირველადი მონაცემები, რისი მოძიებაც იქნა შესაძლებელი რაჭისა და ლეჩხუმის რეგიონების
გეოლოგიის შესახებ, არის G.Abikh (1958)-ისა და E. Favr (1875)-ის ადრეული ნაშრომები. მეოცე
საუკუნის დასაწყისში ა. ჯანელიძემ (1926, 1940) და V. Mefert-მა (1930) გამოიკვლიეს ეს
ტერიტორია. ამ დროიდან მოყოლებული რეგიონს იკვლევდა რამდენიმე ქართველი და
უცხოელი გეოლოგი.
ჩვენი ძირითადი მიზნიდან გამომდინარე ჩვენ ამ კვლევებს არ განვიხილავთ. მეოცე საუკუნის
60-იან წლებში განხორციელდა ამ ტერიტორიის 1:50 000 მასშტაბის გეოლოგიური აგეგმვა. ამ
ნაშრომში (გეგუჩაძე და სხვ. 1976) დეტალურად იქნა განხილული და გაანალიზებული ყველა
წინა გეოლოგიური, სტრატიგრაფიული, ლითოლოგიური, ტექტონიკური, სასარგებლო
წიაღისეულის და სხვა სახის კვლევები.
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სტატიგრაფია და ლითოლოგია

საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური დანაწევრების სქემის (ე. გამყრელიძე 2000)
მიხედვით საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს კავკასიონის ნაოჭა სისტემის (I) გაგრა-ჯავის
ზონაში (I5). გაგრა-ჯავის ტექტონიკური ზონა თავისი გეოლოგიური აგებულებით,
განვითარების ისტორიით და სტრუქურების ხასიათით, კავკასიონის სამხრეთი ფერდის
სისტემაში წარმოადგენს ერთ-ერთ რთულ ზონას. იგი სამხეთიდან უშუალოდ საქართველის
ბელტს ებჯინება, ხოლო აღმოსავლეთიდან მკვეთრადაა გამოყოფილი მესტია-თიანეთის
ზონისაგან. აღმოსავლეთის მიმართულებით, ზედა იურიდან დაწყებული, მას აღარ გააჩნია
უშუალო გაგრძელება.
გაგრა-ჯავის ზონამ თავისი გეოსინკლინური განვითარების მაქსიმუმს მიაღწია შუა იურაში,
როცა ადგილი ჰქონდა საქართველოს ბელტის ჩრდილოეთი ნაწილის დაძირვას და ძლიერ
წყალქვეშა ამოფრქვევებს, მძლავრი ვულკანოგენური წყების დაგროვებით.
მდ. ხელედულას, მდ. დევაშის და მდ. ცხენისწყლის ხეობების იმ ნაწილებში, რომლის
ფარგლებშიც უნდა განლაგდეს საპროექტო ნაგებობები, წარმოდგენილია (ახლიდან
ძველისაკენ) მეოთხეული (Q) და იურული (J) სისტემების ქანებით. მათ შორის უმეტესი
გავრცელებით სარგებლობს იურული სისტემის ქანები.
4.2.3.1.1

იურული სისტემა

1:500 000 მასშტაბიანი საქართველოს გეოლოგიური რუკის (გ. გუჯაბიძე 2003) მიხედვით
გაგრა-ჯავის ზონის ტოარსული და აალენური სართულები (Jt-a) ანუ სორის წყება სამხრეთ
ნაწილში წარმოდგენილია: სქელ- და საშუალო შრეებრივი ქვიშაქვური და ალევროლითური
ტურბიდიტებით, არგილიტების და თიხაფიქლების ფლიშური მორიგეობით, ხოლო ჩრდილო
ნაწილში: ალევროლითებით, ქვიშაქვებით; კირ-ტუტე ბაზალტური, ანდეზიტური,
დაციტური და რიოლითური ტუფების შუაშრეებიანი თიხაფიქლებით და თხელი ლავური
განფენებით. საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს გაგრა-ჯავის ზონის სამხრეთ ნაწილში და
შესაბამისად აქ წარმოდგენილია სქელ- და საშუალო შრეებრივი ქვიშაქვური და
ალევროლითური ტურბიდიტები, არგილიტების და თიხაფიქლების ფლიშური მორიგეობით.
გაგრა-ჯავის ზონის პლინსბახური სართული (J1p) ანუ მუაშის წყება წარმოდგენილია:
თიხაფიქლებით, კარბონატული არგილიტებით და ქარსიანი ქვიშაქვებით - კრინოიდული
კირქვების და მერგელების შუაშრეებით და ლინზებით; ჭრილის ქვედა ნაწილშიგამა კონსალტინგი
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შიგაფორმაციული კონგლომერატების და კირ-ტუტე რიოლითების, რიოდაციტებისა და
დაციტების პიროკლასტოლითებით.

4.2.3.2

სტრუქტურული გეოლოგია

კავკასიის სტრუქტურულ-გეოლოგიური ისტორია არსებითად განპირობებულია მისი
მდებარეობით ევრაზიისა და აფრიკა-არაბეთის ლითოსფერულ ფილებს შორის,
კონტინენტური კოლიზიის ვრცელ ზონაში. გვიან პროტეროზოური - ადრე კაინოზოური
დროის განმავლობაში რეგიონი წარმოადგენდა ოკეანე ტეთისის და მისი ევრაზიული და
აფრიკა-არაბული კიდეების ნაწილს, სადაც არსებობდა კუნძულთა რკალების, რიფტების,
რკალსუკანა აუზების სისტემა, რაც რეგიონის ევოლუციის კოლიზიამდელი სტადიისთვის
იყო დამახასიათებელი.
რეგიონი, სხვა ფრაგმენტებთან ერთად, რომლებიც ალპური მთათაწარმოქმნის სარტყლის
ზედაპრეკამბრიულ - კამბრიულ კრისტალურ ფუნდამენტზე შიშვლდება, გამოეყო დასავლეთ
გონდვანას ადრე პალეოზოურის განმავლობაში სამხრეთით დაქანაბული სუბდუქციის ზონის
თავზე რკალსუკანა რიფტინგის შედეგად. რიფტინგის გაგრძელების და ზღვისფსკერის
გაფართოების შედეგად
ჩრდილოეთით მოძრავი პერი-გონდვანური ტერეინების
კვალდაკვალ წარმოიშვა ოკეანე პალეოტეთისი. კავკასიისა და სხვა პერი-გონდვანური
ტერეინების გადაადგილება ევრაზიის სამხრეთი კიდისკენ დასრულდა დაახლოებით 350 მლნ.
წლის წინ. სამხრეთ ევრაზიის აქტიური კონტინენტური კიდის გასწვრივ მიკროკლინიანი
გრანიტული პლუტონების მასიური შემოჭრა განხორციელდა 330–280 მლნ. წლების
განმავლობაში ჩრდილოეთური დაქანების მქონე პალეოტეთისური სუბდუქციის ზონის
თავზე. თუმცა, ვარისკული და კიმერიული–ადრე ალპური მოვლენების შედეგად არ
მომხდარა პალეოზოური ოკეანის მთლიანი დახურვა. კავკასიაში მეზოზოური ტეთისი
წარმოადგენდა პალეოტეთისის ნაშთს. მეზოზოურსა და ადრეულ კაინოზოურში, დიდი
კავკასიონი და ამიერკავკასია წარმოადგენდა ჩრდილოტეთისურ სამეფოს – ევრაზიის
ლითოსფერული ფილის სამხრეთულ აქტიურ საზღვარს.
ამიერკავკასიის მთათაშუა დეპრესიის ფარგლებში მდებარე ოლიგოცენ–ნეოგენური და
მეოთხეული აუზები აღნიშნავს რეგიონის სინ– და პოსტ–კოლიზიურ ევოლუციას. ეს აუზები
წარმოადგენდნენ პარატეთისის ნაწილს და მათში დაგროვდა დახურული და ნახევრად
დახურული ტიპის ნალექები. აფრიკა–არაბეთის და ევრაზიის ფილების საბოლოო კოლიზია
და კავკასიის თანამედროვე შიდაკონტინენტური ნაოჭა–მთების ნაგებობის ჩამოყალიბება
განხორციელდა ნეოგენურ–მეოთხეულ პერიოდში. გვიან მიოცენიდან (დაახლ. 9–7 მლნ. წ.)
პლეისტოცენის ბოლომდე, რეგიონის ცენტრალურ ნაწილში, მოლასური დეპრესიების
ჩამოყალიბებასთან ერთად სუბაერალურ პირობებში გამოვლინდა ვულკანური ამოფრქვევები.
ამიერკავკასიაში
ტექტონიკური
სტრუქტურების
გეომეტრია
მნიშვნელოვნადაა
განპირობებული სოლისმაგვარი რიგიდული არაბეთის ბლოკის ინტენსიური შემოჭრით
ანატოლია – კავკასიის რეგიონში. ყველა სტრუქტურულ–მორფოლოგიურ ხაზს გააჩნია კარგად
გამოხატული თაღის ფორმის ჩრდილოეთისკენ გამობურცული კონტური, რომელიც არაბეთის
ბლოკის მოხაზულობას ასახავს. თუმცა ჩრდილოეთით, მოშორებით, ნაოჭა–რღვევითი
სისტემების გეომეტრია განსხვავებულია. კერძოდ, აჭარა–თრიალეთის ნაოჭა–რღვევითი
მთიანი სისტემა ხასიათდება განედური მიმართულებით, ხოლო კავკასიონი დჩდ–ასა
მიმართულებით.

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

4.2.3.3

გვ 100 / 567

საპროექტო ტერიტორიის გეომორფოლოგიური პირობები

საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს კავკასიონის სამხრეთ ფერდზე და წარმოადგენს ერთ-ერთ
ყველაზე მაღალმთიან რეგიონს საქართველოში.
საკვლევ რეგიონს სამხრეთით და დასავლეთით - ეგრისის ქედი, ჩრდილოეთით - სვანეთის
ქედი, ხოლო აღმოსავლეთით ლეჩხუმის ქედი ესაზღვრება. საპროექტო ტერიტორიის
ფარგლებში: მდ. ხელედულასა და მდ. დევაშის წყალგამყოფს წარმოადგენს დევაშის ქედი.
მდ. დევაშს კი სამხრეთიდან შვის ქედი ესაზღვრება.
საპროექტო ტერიტორიაზე, საშუალო- და მაღალმთიანეთის იურულ კლდოვან ქანებზე
წარმოქმნილი რელიეფი ქვემო სვანეთის ქვაბულის გეომორფოლოგიური ერთეულითაა
წარმოდგენილი. ქვემო სვანეთის ქვაბული მოიცავს ორ ხეობას (მდ. ცხენისწყლის და მდ.
ხელედულას, რომელიც მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა შენაკადს წარმოადგენს), რომლებიც
ერთმანეთის მიმართულებით მიედინებიან დაბა ლენტეხისაკენ.
დაბა ლენტეხამდე, სოფ. ჭველიერის ქვემოთ, მდ. ცხენისწყლის ხეობა ვიწროა და მდინარე
კლდოვან ქანებში მიედინება. მდ. ხელედულას ხეობა წარმოადგენს სვანეთის ქვაბულის
დასავლეთ ნაწილს. მდ. ხელედულას მთავარი შენაკადია მდ. სკილირი, რომელიც სვანეთის
ქედზე იღებს სათავეს და მდ. ხელედულას ერთვის სოფ. მანანაურთან.
მდ. ხელედულას ხეობა მოიცავს 0.5-0.7 კმ-იან მნიშვნელოვნად მოსწორებული რელიეფის
მქონე ჭალას. აღნიშნული ტოპოგრაფია დაიკვირვება წყალმიმღები-დამბა-1-ის ქვემოთ. ეს
დაბლობი იწყება ლენტეხიდან 3 კმ-ის დაშორებით და მთავრდება მდ. ხელედულას მდ.
ცხენისწყალთან შეერთების ადგილზე. მდ. ცხენისწყლის მსგავსად, მდ. ხელედულას მის
მარჯვენა ფერდზე გააჩნია მდინარეული ტერასები.
საველე დაკვირვებებზე და ბურღვითი სამუშაოების შედეგებზე დაყრდნობით განისაზღვრა,
რომ წყალმიმღები დამბა-1-ის მარცხენა მხარეს წარმოდგენილია ფლუვიოგლაციალური
ნალექები, რომლებიც შეიცავს ლოდებიან-ხრეშიან-ქვიშიან-ლამიან დაუხარისხებელ მასალას.
მდ. დევაშზე (რომელიც მდ. ცხენისწყლის ერთერთ მარჯვენა შენაკადს წარმოადგენს),
კერძოდ კი საპროექტო წყალმიმღებ დამბა-2-ის ტერიტორიაზე დაიკვირვება მოსწორებული
რელიეფის მქონე ჭალა. იგი მდ. დევაშის მდ. ცხენისწყალთან შეერთების ადგილიდან 0.8 კმში იწყება და მისი სიგანე 0.12-0.15 კმ-ია.
საერთო შეფასებით, ქვემო სვანეთის მხარეს ფერდობების დიდი დახრილობის,
მრავალრიცხოვანი მდინარეების ქსელის, ეროზიული ჭრილების დიდი სიღრმეებისა და
მეოთხეული ნალექების დიდი სიმძლავრეების გამო გააჩნია მაღალი გეოდინამიკური
პოტენციალი. ეს ფაქტორები განაპირობებენ საშიშროების მქონე გეოლოგიური პროცესების
სიხშირეს და მასშტაბურობას.

4.2.3.4

ჰიდროგეოლოგიური პირობები

საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების მიხედვით საკვლევი ტერიტორია შედის
მთავარი კავკასიონის სამხრეთი ფერდის წყალწნევიანი სისტემის სვანეთის ნაპრალურ
წყალწნევიან ჰიდროგეოლოგიურ რაიონში (იხ. ნახ. 4.2.3.4.1.).
რეგიონის ფიზიკურ-გეოგრაფიული, ლითოლოგიურ-ფაციალური,
სტრუქტურული და
გეომორფოლოგიური ფაქტორები ქმნიან ხელსაყრელ პირობებს ატმოსფერული ნალექებისა
და ზედაპირული წყლების ინფილტრაციისათვის, რის შედეგადაც ფორმირდება მტკნარი
მიწისქვეშა წყლები მეოთხეული ასაკის ფოროვან კოლექტორებში და ქვედა-შუა იურული და
ტრიას-ზედაპალეოზოური ქანების ზედა ნაპრალოვან ზონებში.
საკვლევი რაიონის ფარგლებში გამოიყოფა:
გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 101 / 567

1. მეოთხეული ასაკის ალუვიურ-დელუვიური ქანების წყალშემცველი ჰორიზონტი (aldQ);
2. შუა და ქვედა იურული სპორადულად გაწყლოვანებული თიხაფიქლები (J2-J1);
3. ტრიასული და ზედა პალეოზოური ნაპრალოვანი მეტამორფული ქანების
წყალშემცველი ჰორიზონტი (T-Pz3).
ქვემოთ მოყვანილია აღნიშნული წყალშემცავი ჰორიზონტების ზოგადი დახასიათება:
1) მეოთხეული ასაკის ქანების წყალშემცველი ჰორიზონტი (al-dQ).
მეოთხეული ასაკის ქანები ვრცელდება მდინარეების ხეობებში და წარმოდგენილია
ალუვიური, დელუვიური და ფლუვიოგლაციალური წარმოშობის წარმონაქმნებით ლოდნარრიყნარ-კენჭნარების სახით, ქვიშოვანი და თიხოვანი შემავსებლებით.
ამ ქანების სიმძლავრე სხვადასხვაა. საკვლევი ობიექტის ტერიტორიაზე გაბურღული
საინჟინრო-გეოლოგიური ჭაბურღილების (№№1,2,3,4,5,10,11) მონაცემების მიხედვით
მეოთხეული ასაკის ქანების
სიმძლავრეები ცალკეულ ლოკალურ უბანზე იცვლება
დიაპაზონში 3-დან (№3) – 68 (№5) მ-მდე. ქანების გაწყლოვანების ხარისხი არაერთგვაროვანია.
იგი დამოკიდებულია ტერიტორიის გეომორფოლოგიურ პირობებსა და ქანების
ლითოლოგიურ შემცველობაზე. მდინარის ხეობაში გავრცელებული ალუვიური წყალშემცავი
ქანები და ფერდობების დელუვიური წარმონაქმნები შეიცავენ მტკნარ გრუნტის
დაბალმინერალიზებულ წყლებს, რომელთა ცირკულაცია ძირითადად დაღმავალი
ხასიათისაა.
2) შუა და ქვედა იურული სპორადულად გაწყლოვანებული თიხაფიქლები (J2-J1).
ტრიასული და ზედა პალეოზოური ნაპრალოვანი მეტამორფული ქანების
წყალშემცველი ჰორიზონტი (T-Pz3).
ერთგვაროვანი ჰიდროგეოლოგიური პირობებიდან გამომდინარე, საკვლევი ტერიტორიის
ფარგლებში გავრცელებული ტრიას-ზედაპალეოზოური მეტამორფული ფიქალ-ქვიშაქვოვანი
ქანების აღწერა ხდება შუა და ქვედა იურულ ქანებთან ერთად.

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 102 / 567

ნახაზი 4.2.3.4.1. სქემატური ჰიდროგეოლოგიური რუკა, მასშტაბი: 1:50000

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 103 / 567

პირობითი ნიშნები:

წყალშემცველი ჰორიზონტების გავრცელების კონტური
საკვლევი ტერიტორიის ძირითად ნაწილზე ვრცელდება ტოარსული (J1t) და აალენური (J2a)
სართულების ქანები: ფლიშური მორიგეობის მეტამორფული თიხაფიქლები, ქვიშაქვები და
ალევროლითები. ხოლო ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში გავრცელებულია ტრიასზედაპალეოზოური (T-PZ3) ნალექები: მეტამორფული თიხაფიქლები, ქვიშაქვები.
მნიშვნელოვანი სიმძლავრეების მქონე ფიქლებრივი წყებები წარმოდგენილია ძირითადად
თიხაფიქლებით, ქვიშაქვების დაქვემდებარებული როლით. ეს ქანები ინტენსიურად
დისლოცირებული და დანაწევრებულია. ამასთანავე ნაპრალები კოლმატირებულია
ფიქლების გადამუშავების შედეგად ფორმირებული მასალებით. აღნიშნულის შედეგად
ქანები ხასიათდებიან სუსტი წყალშემცველობით. შედარებით მაღალი წყალსიუხვით
გამოირჩევა ტექტონიკური რღვევების
ზონები, რომლებიც ვრცელდება ტერიტორიის
ჩრდილოეთ ნაწილში, და ეგზოგენური წარმოშობის ნაპრალოვანი ზონები.
წყალშემცველი კომპლექსი შეიცავს ინტენსიური და გაძნელებული ცირკულაციის ზონების
წყლებს. ინტენსიური ცირკულაციის ზონებში ძირითადად ვრცელდება უდაწნევო გრუნტის
წყლები. წყაროების დებიტები უმნიშვნელოა 0,02-0,1 ლ/წმ, ზოგან აჭარბებს ამ
მნიშვნელობებს.
გრუნტის
წყლების
ქიმიური
შემადგენლობა
ძირითადად
ჰიდროკარბონატული
კალციუმიანი, მაგნიუმ-კალციუმიანია, მინერალიზაციით 0,1-0,6 გ/ლ.
ფიქლებრივი წყებისა და ქვიშაქვების გრუნტის წყლების კვება ხორციელდება ძირითადად
ატმოსფერული ნალექების, ზედაპირული ჩამონადენის, ასევე წყლებით, რომლებიც
ფორმირდება დელუვიურ-ელუვიურ ნალექებში.

4.2.3.5

სეისმური პირობები

საქართველო მდებარეობს კავკასიის რეგიონში, შავ და კასპიის ზღვებს შორის. იგი
წარმოადგენს ერთ–ერთ ყველაზე სეისმურად აქტიურ რეგიონს ალპურ–ჰიმალაურ
კოლიზიურ სარტყელში. მთავარ სეისმო–ტექტონიკურ ერთეულს წარმოადგენს არაბეთისა და
ევრაზიის ფილების შეერთების ადგილი. კავკასია ალპურ-ჰიმალაური კოლიზიის სარტყლის
სეისმურად ერთ-ერთ ყველაზე აქტიური რეგიონია. ისტორიული და ინსტრუმენტული
სეისმური მონაცემების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ რეგიონი ხასიათდება ე. წ. საშუალო
სეისმურობით, სადაც ფიქსირდება ძლიერი მიწისძვრები მაგნიტუდით 7 და ინტენსივობით 9
ბალი (MSK სკალა). ძლიერი მიწისძვრების განმეორებადობის პერიოდი ათასი წლის რიგისაა.
ამ შემთხვევაში, რეგიონის სეისმური კვლევის მიზნით მნიშვნელოვანია შესწავლილ იქნას
ძლიერ მიწისძვრათა კატალოგი (ინსტრუმენტული ჩანაწერები) მე -20 საუკუნის დასაწყისიდან
(სურათი 4.2.3.5.1.).
გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP
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სურათი 4.2.3.5.1. კავკასიის სეისმური რუკა

ხელედულა–3 ჰიდროელექტროსადგურის ტერიტორია მდებარეობს სეისმურად აქტიურ
რეგიონში. ტერიტორიის მახლობლად მდებარეობს რამდენიმე აქტიური რღვევა სეისმური
პოტენციალით – M=7. ძლიერი მიწისძვრები (M>6.0) დაკავშირებული იყო ამ რღვევებთან.
ამიტომ, კვლევების შემდეგი ეტაპისთვის მნიშვნელოვანია განხორციელდეს ტერიტორიის
სეისმურობის, აქტიური ტექტონიკისა და რისკების ანალიზის დეტალური კვლევა.
საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს 1. ხარისხის სეისმურ ზონაში. კონსტრუქციებისთვის,
გვირაბებისთვის და ა.შ. სეისმური ტალღების ჰორიზონტალური აჩქარების კოეფიციენტი
უნდა იყოს მიღებული როგორც >0.40g. ფერდობის სტაბილურობის ანალიზისთვის,
სეისმური ტალღების ჰორიზონტალური აჩქარების კოეფიციენტი კი - 0.165g.
სურათი 4.2.3.5.2. საქართველოს სეისმური ზონების რუკა

გამა კონსალტინგი
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სურათი 4.2.3.5.3. აქტიური რღვევა და სეისმური რუკა

სურათი 4.2.3.5.4. ისტორიული მიწისძვრების ეპიცენტრები (1930 წლამდე)

სურათი 4.2.3.5.5. მაგნ.≥5 მიწისძვრების ეპიცენტრები ინსტრუმენტული დაკვირვების პერიოდის
(1930‐2010) განმავლობაში
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საკვლევი ტერიტორია (დიდი კავკასიონის დასავლეთი ნაწილი) სეისმურად ნაკლებად
აქტიურია ვიდრე კავკასიონის ცენტრალური და აღმოსავლური ნაწილები. ტერიტორიის
ისტორიული სეისმურობა ნაჩვენებია ნახაზზე 4.6.

4.2.3.6
4.2.3.6.1

კვლევითი სამუშაოები
ბურღვითი სამუშაოები

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ეტაპზე, ხელედულას ჰესის გეოტექნიკური
კვლევების ფარგლებში 13 ჭაბურღილი იქნა გაყვანილი. ქვევით მოცემულია შესაბამისი
ცხრილი. ჭაბურღილის ჭრილები მოცემულია დანართში 1.
4.2.3.6.1.1. ჭაბურღილების ნუსხა
მიწისქვეშა
ჭაბურღილის
ადგილმანძილი
წყლების
N
მდებარეობა ღერძამდე გამოვლენის
სიღრმე (მ)

სიღრმე
(მ)

სიმაღლე
ზ.დ.
(მ)

კოორდინატები

Y

X

KLBH‐1

DW‐1

ღერძი

26.00

42.00

920.50

553188.40

4739195.82

KLBH‐2

DW‐1

ღერძი

4.40

48.00

912.00

443206.68

4739144.11

KLBH‐3

DW‐1

ღერძი

8.50

28.50

918.00

553129.22

4739111.12

KLBH‐4

DW‐1

ღერძი

21.80

27.00

927.50

553109.34

4739183.84

KLBH‐5

DW‐1

ღერძი

‐

68.70

958.00

553116.22

4739269.66

KLBH‐6

PH

ღერძი

4.60

30.00

693.00

559291.86

4737310.31

KLBH‐7

PH

ღერძი

0.50

30.00

686.50

559313.27

4737242.85

KLBH‐8

PH

ღერძი

4.30

30.00

691.00

559276.57

4737268.53

KLBH‐9

PH

ღერძი

0.80

50.00

687.50

559362.64

4737283.06

KLBH‐10

DW‐1

ღერძი

‐

40.00

955.00

553147.53

4739259.05

KLBH‐11

DW‐1

ღერძი

16.60

46.00

920.00

553143.20

4739167.60

KLBH‐12

PH

ღერძი

0.70

30.00

688.50

559312.40

4737289.70

KLBH‐13

PH

ღერძი

1.60

30.00

688.00

559370.90

4737345.70

4.2.3.6.2

წყლის ჩაჭირხვნის ტესტი

არგილიტ-ალევროლითის წყალშეღწევადობის განსაზღვრისთვის, წყლის ჩაჭირხვნის
ტესტები განხორციელდა და შედეგები მოცემულია ქვევით.
ცხრილი 4.2.3.6.2.1. წყლის ჩაჭირხვნის ტესტების შედეგები
ჭაბურღილი
N

KLBH‐1

სიღრმე
(მ)

წნევა (კგ/სმ²) ლუჟონის სიდიდე

კლასიფიკაცია

21.00‐24.00

8

4.52

დაბალი გამტარობის

23.00‐27.00

8

5.16

დაბალი გამტარობის

27.00‐30.00

8

3.35

დაბალი გამტარობის

30.00‐33.00

10

5.73

დაბალი გამტარობის

33.00‐36.00

10

4.48

დაბალი გამტარობის

36.00‐39.00

10

4.56

დაბალი გამტარობის

გამა კონსალტინგი
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KLBH‐2

KLBH‐3

KLBH‐4

KLBH‐11
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39.00‐42.00

10

3.41

დაბალი გამტარობის

6.50‐9.50

4

3.82

დაბალი გამტარობის

9.50‐12.50

6

3.13

დაბალი გამტარობის

12.50‐15.50

6

3.01

დაბალი გამტარობის

15.50‐18.50

6

2.99

დაბალი გამტარობის

18.50‐21.50

6

2.44

დაბალი გამტარობის

21.50‐24.50

8

2.70

დაბალი გამტარობის

24.50‐27.50

8

3.49

დაბალი გამტარობის

27.00‐30.00

8

4.94

დაბალი გამტარობის

30.00‐33.00

10

5.88

დაბალი გამტარობის

33.00‐36.00

10

5.58

დაბალი გამტარობის

36.00‐39.00

10

4.48

დაბალი გამტარობის

39.00‐42..00

10

3.22

დაბალი გამტარობის

42.00‐45.00

10

2.96

დაბალი გამტარობის

45.00‐48.00

10

2.82

დაბალი გამტარობის

3.00‐6.00

3

2.88

დაბალი გამტარობის

6.00‐9.00

3

1.36

დაბალი გამტარობის

9.00‐12.00

3

1.13

დაბალი გამტარობის

12.00‐15.00

3

0.96

დაბალი გამტარობის

21.00‐24.00

6

3.40

დაბალი გამტარობის

18.00‐21.00

6

2.60

დაბალი გამტარობის

21.00‐24.00

6

2.90

დაბალი გამტარობის

24.00‐27.00

6

2.71

დაბალი გამტარობის

9.00‐12.00

3

1.46

დაბალი გამტარობის

18.00‐21.00

6

1.73

დაბალი გამტარობის

24.00‐27.00

6

0.74

დაბალი გამტარობის

27.00‐30.00

6

1.32

დაბალი გამტარობის

30.00‐33.00

6

0.74

დაბალი გამტარობის

39.00‐42.00

6

1.90

დაბალი გამტარობის

42.00‐45.00

6

1.90

დაბალი გამტარობის

წყალშეღწევადობის ტესტი

ტერასული მასალის, რომელიც ამ შემთხვევაში ფლუვიოგლაციალურ ნალექებს
წარმოადგენს, წყალშეღწევადობის განსაზღვრისთვის შესრულებულ იქნა წყალშეღწევადობის
ტესტები და შედეგები მოცემულია ქვევით.
ცხრილი 4.2.3.6.3.1. წყალშეღწევადობის ტესტების სია
ჭაბურღილი
N

KLBH‐1

სიღრმე
(მ)

წყლის სრული
დანაკარგი 15
წთ-ში (ლ)

0.00‐3.00
3.00‐6.00

1670
1510

0.0054
0.0049

6.00‐9.00

975

0.0031

9.00‐12.00

885

0.0028

გამა კონსალტინგი

K(cm/sn)x10

‐3

კლასიფიკაცია
წყალგამტარი
წყალგამტარი
ნახევრად
წყალგამტარი
ნახევრად
წყალგამტარი

EIA Kheledula 3 HPP
15.00‐18.00

940

0.0030

0.00‐3.50

1045

0.0054

0.00‐3.00

787

0.0005

3.00‐6.00

887

0.0005

9.00‐12.00

975

0.0006

12.00‐15.00

698

0.0004

18.00‐21.00

1417

0.0008

21.00‐24.00

1486

0.0009

24.00‐27.00

1275

0.0007

33.00‐36.00

1184

0.0007

36.00‐39.00

1136

0.0007

42.00‐45.00

703

0.0004

49.00‐52.00

704

0.0003

52.00‐55.00

683

0.0004

65.00‐68.00

630

0.0004

KLBH‐2

KLBH‐5
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ნახევრად
წყალგამტარი
წყალგამტარი
ნახევრად
წყალგამტარი
ნახევრად
წყალგამტარი
ნახევრად
წყალგამტარი
ნახევრად
წყალგამტარი
ნახევრად
წყალგამტარი
ნახევრად
წყალგამტარი
ნახევრად
წყალგამტარი
ნახევრად
წყალგამტარი
ნახევრად
წყალგამტარი
ნახევრად
წყალგამტარი
ნახევრად
წყალგამტარი
ნახევრად
წყალგამტარი
ნახევრად
წყალგამტარი

პრესიომეტრიული ტესტები
ნალექებისა
და
ქანების
გეოტექნიკური
მახასიათებლების
განსაზღვრისთვის,
განხორციელებულ იქნა პრესიომეტრიული ტესტები. შედეგები მოცემულია მომდევნო
ცხრილებში. ტესტის შედეგებზე დაყრდნობით გამოთვლილ იქნა გრუნტის მზიდობის და
დაწევის შეფარდება.
ცხრილი 4.2.3.6.3.2. პრესიომეტრიული ტესტების სია

ჭაბურღილი
N

KLBH‐1

KLBH‐3

დრეკადობის
მოდული
(Ep) (კგ/სმ²)

ზღვრული
დაწნევა (Pl)
(კგ/სმ²)

ზღვრული ნეტო
დაწნევა (PL*) (კგ/სმ²)

Ep/PL*
(კგ/სმ²)

0.00‐3.00

1449

58

53.7

26.98

3.00‐6.00

1798

59.9

55.7

32.28

9.00‐12.00

535

23.3

21.1

25.35

18.00‐21.00

954

47.7

44.4

21.49

24.00‐27.00

3164

79.1

75.9

41.69

2.50‐5.50

2163

61.8

58

37.29

9.00‐12.00

2840

81.2

77.3

36.74

22.00‐25.00

3421

85.5

81.6

41.92

25.00‐28.00

3199

80

76.1

42.03

სიღრმე
(მ)

გამა კონსალტინგი
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KLBH‐4

KLBH‐5

KLBH‐6

KLBH‐9

KLBH‐11

KLBH‐12

KLBH‐13
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18.00‐21.00

3317

82.9

79.1

41.93

22.00‐25.00

3280

82

78.2

41.94

0.00‐3.00

222

11.4

9.8

22.65

3.00‐6.00

357

23.4

20.2

17.67

9.00‐12.00

398

23.1

19

20.95

18.00‐21.00

852

45

40.9

20.83

24.00‐27.00

767

38.3

34.2

22.43

24.00‐27.00

3180

79.5

75.6

42.06

27.00‐300

3339

83.5

79.6

41.95

24.00‐27.00

3195

73.9

76.0

42.04

27.00‐30.00

2973

84.9

81.0

36.70

6.00‐9.00

2151

61.4

57.7

37.28

9.00‐12.00

2511

71.8

66

38.05

12.00‐15.00

3291

82.3

78.5

41.92

15.00‐18.00

3927

98.2

94.4

41.60

18.00‐21.00

2347

67.1

63.2

37.13

21.00‐24.00

2266

64.7

60.9

37.20

24.00‐27.00

6797

169.9

167.1

40.67

27.00‐30.00

5144

128.6

125.8

40.89

19.00‐22.00

3807

95.3

91.3

41,70

22.00‐25.00

3210

80.2

76.4

41.01

25.00‐28.00

3542

88.5

84.6

41.87

28.00‐30.00

3056

76.4

72.6

42.09

15.00‐18.00

3210

80.2

76.4

42.01

18.00‐21.00

3374

84.3

80.5

41.91

21.00‐24.00

4394

109.8

106.0

41.45

24.00‐27.00

3546

88.6

84.7

41.87

27.00‐30.00

3319

83.0

79.1

41.96

საინჟინრო გეოლოგიური შეფასება

საინჟინრო გეოლოგიისა და გეოტექნიკური შეფასებისთვის გამოყენებულ იქნა ზედაპირის
გეოლოგიური
კვლევები,
ბურღვითი
მონაცემები,
ადგილზე
ჩატარებული
და
ლაბორატორიული ტესტების შედეგები. შემდეგ შედგენილ იქნა გეოლოგიური მოდელი და
განთავსდა გეოლოგიურ-გეოტექნიკურ გეგმა-პროფილზე.

4.2.3.7.1

წყალმიმღები და დამბა‐1 მდ. ხელედულაზე

რეგიონის გეოტექნიკური მახასიათებლების განსაზღვრისთვის მდინარის მარცხენა ნაპირზე
6, ხოლო მარჯვენაზე - 1 ჭაბურღილი იქნა გაყვანილი. გეოტექნიკური კვლევების ფარგლებში,
ბურღვითი სამუშაოების დროს, ჩატარდა წყლის ჩაჭირხვნის, წყალშეღწევადობისა და
ადგილზე ჩატარებული პრესიომეტრიული ტესტები.
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ბურღვით მონაცემებზე დაყრდნობით, მდინარის მარცხენა ნაპირი შედგება ტერასული
მასალისგან (აღწერილი როგორც ფლუვიოგლაციალური ნალექები), რომელიც შეიცავს
რიყნარიან, ხრეშიან, ქვიშიან-ლამიან-თიხიან ლოდურ მასალას. დადგენილ იქნა, რომ
ჭაბურღილების - KLBH-1, KLBK-2, KLBH-4, KLBH-11 სხვადასხვა სიღრმეებზე კლდოვანი
პირობებია (არგილიტ-ალევროლითი), ხოლო ჭაბურღილებზე KLBH-5 და KLBH-10
კლდოვანი პირობები არ აღინიშნება. მდინარის მარჯვენა ნაპირზე, ჭაბურღილი KLBH-3 იქნა
გაყვანილი და დადგინდა, რომ 3 მ სიმძლავრის ფერდობის გადარეცხვის მასალის შემდეგ
გვხვდება არგილიტ-ალევროლითი. მასალის განსაზღვრული სისქე მოცემულია ქვევით.
მდინარის მარცხენა მხარე
ჭაბურღილი
N

ტერასული მასალა
ჭაბურღილის სიღრმე
(ფლუვიოგლაციალურ არგილიტ-ალევროლითი, (მ)
(მ)
ი ნალექები), (მ)

KLBH‐1

40.00

0.00‐23.00

23.00‐40.00

KLBH‐2

48.00

0.00‐03.60

03.60‐48.00

KLBH‐4

27.00

0.00‐18.00

18.00‐27.00

KLBH‐5

68.70

0.00‐68.70

‐

KLBH‐10

40.00

0.00‐40.00

‐

KLBH‐11

46.00

0.00‐08.00

08.00‐46.00

მდინარის მარჯვენა მხარე
ჭაბურღილი
N

ჭაბურღილის
სიღრმე, (მ)

ფერდობის გადარეცხვის
მასალა, (მ)

არგილიტ-ალევროლითი
(მ)

KLBH‐3

28.50

0.00‐03.00

03.00‐28.50

4.2.3.7.1.1 ზედა ფენები და გამოფიტული ქანების ტიპები
წყალმიმღები დამბა-1-ის მარცხენა მხარეს არსებული ნალექები აღწერილია როგორც
ფლუვიოგლაციალური. მასალა, რომლის ზომები მერყეობს ლოდნარიდან ქვიშა და თიხამდე
არ არის სტრატიფიცირებული და დახარისხებული. სამუშაოების წარმოების პერიოდში
მასალის გაფხვიერების გამო თავს იჩენს რამდენიმე მდგრადობის პრობლემა. ეს სიტუაცია
უნდა იქნას გათვალისწინებული მდგრადობის ანალიზში და გამოსავალი უნდა იქნეს
შეთავაზებული.
წყალმიმღები დამბის მარჯვენა მხარეს გამოვლენილია 2-3 მ. სიმძლავრის ფერდობის
გადარეცხვის მასალა, რომელიც არგილიტ-ალევროლითის ფენის ქვეშ მდებარეობს.

4.2.3.7.1.2 ქანების ტიპები
საველე დაკვირვებებზე, ბურღვით მონაცემებზე და ლაბორატორიული ტესტების შედეგებზე
დაყრდნობით არგილიტ-ალევროლითის ფენის ქანების კლასიფიკაცია შემდეგნაირად
გამოიყურება:
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ცხრილი 4.2.3.7.1.2.1. არგილიტ-ალევროლითის მახასიათებლების კლასიფიკაცია RMR-ის
მიხედვით (ბიენიავსკი, 1989)
კლასიფიკაციის პარამეტრები

ნორმალური მდგომარეობა

ქანების მასალის სიმტკიცე (მპა)

70

ნომინალური მაჩვენებელი
ქანის ხარისხის მაჩვენებელი RQD (%)
ნომინალური მაჩვენებელი

7.5
20
5.5

მანძილი ნაპრალებს შორის (სმ) (საშ.)

20

ნაპრალების მდგომარეობა

ნომინალური მაჩვენებელი
სიგრძე (უწყვეტი)
ნომინალური მაჩვენებელი
აპერტურა
ნომინალური მაჩვენებელი
გაუხეშება
ნომინალური მაჩვენებელი
ამოვსება
ნომინალური მაჩვენებელი
გამოფიტვა
ნომინალური მაჩვენებელი
მიწისქვეშა წყლები
ნომინალური მაჩვენებელი
ქანების ძირითადი მაჩვენებელი RMR
ნაპრალების მიმართულების წყობის კოეფიციენტი
ქანების მასის საბოლოო მახასიათებლები RMR
ქანის მასის კლასი
კოჰეზია (კპა)
ქანის სისქე
შიდა ხახუნის კუთხე (გრადუსი)

7.5
<1მ
6
1-5მმ
1
ოდნავ უხეში
3
<5მმ
2
ოდნავ გამოფიტული
4
ნესტი
10
46.5
შესაბამისი
41.5
საშუალო
200‐300
25‐35

ცხრილი 4.2.3.7.1.2.2. არგილიტ-ალევროლითის გეოლოგიური სიმტკიცის ინდექსი (GSI) (Sönmez,
Ulusay 1999)
კლასიფიკაციის პარამეტრები

ნორმალური მდგომარეობა
ოდნავ უხეში

გაუხეშება
ნომინალური მაჩვენებელი

3
<5მმ

ამოვსება

2
ოდნავ გამოფიტული

ნომინალური მაჩვენებელი
გამოფიტვა
ნომინალური მაჩვენებელი
ზედაპირის მდგომარეობის მაჩვენებელი (SCR)
სტრუქტურული მახასიათებლები

5
10
ნორმალური მდგომარეობა

ნაპრალების მოცულობითი რიცხვი (ნაპრ./მ3)

20

სტრუქტურული მახასიათებლების მაჩვენებელი (SR)

30

გეოლოგიური სიმტკიცის ინდექსი (GSI)

38
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ცხრილი 4.2.3.7.1.2.3. არგილიტ-ალევროლითის პარამეტრების შესარჩევი კრიტერიუმები
პარამეტრები

ნორმალური მდგომარეობა

ერთღერძიანი შეკუმშვის ძალა (UCS)

70 მპა

გეოლოგიური სიმტკიცის ინდექსი (GSI)

38

ქანის მასალის მუდმივა (mi)
შეშფოთების ფაქტორი (Df)

15
0.7
26.5 კნ/მ3

წარმონაქმნის წონა

4.2.3.7.1.3 ჰიდროგეოლოგია
წყალმიმღები დამბა-1-ის ტერიტორიის კლდოვანი ქანების ჰიდროგეოლოგიური
მახასიათებლების განსაზღვრისთვის, ჩატარებულ იქნა 36 წყლის ჩაჭირხვნის ტესტი.
ტესტების შედეგების მიხედვით გვაქვს შემდეგი ლუჟონის სიდიდეები:
ჭაბურღილი KLBH‐1
21.00 მ ‐ 30.00 მ

3.35‐4.52 ლუჟონი (დაბალი წყალგამტარობის)

30.00 მ ‐ 33.00 მ

5.73 ლუჟონი (წყალგამტარი)

33.00 მ ‐ 42.00 მ

3.41‐4.56 ლუჟონი (დაბალი წყალგამტარობის)

ჭაბურღილი KLBH‐2
6.50 მ ‐ 21.50 მ

2.44‐3.82 ლუჟონი (დაბალი წყალგამტარობის)

ჭაბურღილი KLBH‐3
3.00 მ ‐ 24.00 მ

0.96‐3.40 ლუჟონი (დაბალი წყალგამტარობის)

ჭაბურღილი KLBH‐4
18.00 მ ‐ 27.00 მ

2.60‐2.90 ლუჟონი (დაბალი წყალგამტარობის)

ჭაბურღილი KLBH‐11
9.00 მ ‐ 45.00 მ

0.74‐1.90 ლუჟონი (დაბალი წყალგამტარობის)

ტესტირების შედეგებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ წყალმიმღები დამბა-1-ის
არგილიტ-ალევროლითურ წარმონაქმნებს ახასიათებთ დაბალი წყალგამტარობა.
შეღწევადობის ტესტი განხორციელდა ფლუვიოგლაციალური ნალექებზე ჭაბურღილებზე KLBH-1 და KLBH-5.
ჭაბურღილზე KLBH-1 K (cm/sn) გვაქვს შემდეგი სიდიდეები:
0.00 მ – 6.00 მ

0,0017‐0,0015 (წყალგამტარი)

6.00 მ – 18.00 მ

0,0009‐0,0010 (ნახევრად წყალგამტარი)

ჭაბურღილზე KLBH‐5, K (cm/sn) გვაქვს შემდეგი სიდიდეები:
0.00 მ – 68.00 მ

0,0003‐0,009 (ნახევრად წყალგამტარი)

შეღწევადობის ერთი ტესტი იქნა განხორციელებული ჭაბურღილი KLBH-2-ის ალუვიურ
ნალექებზე 0.00-3.50 მ ინტერვალში. მიღებულ იქნა K (m/sn) = 0.00517 სიდიდე და ქანები
აღიწერა როგორც წყალგამტარი.
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4.2.3.7.1.4 ლაბორატორიული სამუშაოები
არგილიტ-ალევროლითის მექანიკური მახასიათებლების განსაზღვრისთვის 25 ნიმუში იქნა
არჩეული და ჩატარდა შემდეგი ტესტები: ბუნებრივი სიმკვრივე (ρ), სიმტკიცის ზღვარი
კუმშვაზე (σu), იუნგის მოდული (E), პუასონის კოეფიციენტი (ν).
ცხრილი 4.2.3.7.1.4.1. ლაბორატორიული ტესტების შედეგები

ჭაბურღილი
N

KLBH‐1

KLBH‐2

KLBH‐2

KLBH‐3

KLBH‐4

KLBH‐11

სიღრმე
(მ)

ერთეულის
ბუნებრივი
წონა (γ) კნ/მ3

სიმტკიცის
ზღვარი
კუმშვაზე (σu)
მპა

იუნგის
მოდული
(E) მპა

24.10‐24.40

26.73

108.5

26.00‐26.50

26.96

107.9

27.40‐27.90

26.77

91.1

30.70‐30.95

26.77

78.8

15.10‐15.40

26.92

97.9

16.00‐16.30

26.75

35.4

17.50‐17.70

26.45

45.1

18.85‐19.05

26.43

122.1

20.40‐20.70

26.44

65.1

22.60‐22.90

27.14

117.4

43.20‐43.45

26.69

64.6

15689

0.26

45.10‐45.40

27.06

42.3

17686

0.26

23.20‐23.40

26.55

54.1

16796

0.26

24.10‐24.35

26.12

115.9

24.60‐25.00

25.39

37.6

14698

0.28

20.10‐20.30

26.90

76.6

24603

0.27

24.85‐25.10

23.80

19.1

25.80‐26.00

26.81

123.4

9.00‐9.30

26.81

19.30

15.70‐16.00

26.51

156.6

17.70‐17.95

26.75

167.7

19.70‐20.10

25.50

142.3

24.00‐24.20

26.33

96.3

26.10‐26.35

27.13

93.9

21016

0.26

26.35‐26.60

26.86

40.7

16285

0.26

წყალმიმღები დამბის საძირკველი მოეწყობა კლდოვან ქანებზე.

გამა კონსალტინგი

25816

პუასონის
კოეფიციენტი
(ν)

‐
24119
‐
27728
‐
17682
‐
16776
‐

‐

8246
29637
‐
33377
‐
29112
‐

0.27
‐
0.26
‐
0.25
‐
0.28
‐
0.27
‐

‐

0.28
0.26
‐
0.25
‐
0.26
‐

EIA Kheledula 3 HPP
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4.2.3.7.1.5 საინჟინრო-გეოლოგიური შეფასება
4.2.3.7.1.5.1 გრუნტის მზიდობა
გრუნტის მზიდობის გამოსათვლელად გამოყენებულ იქნა პრესიომეტრიული ტესტების
შედეგები, რომლებიც ჭაბურღილ KLBH-3-ზე განხორციელდა. ამ ჭაბურღილთან მდებარე
კონსტრუქციების ზომები შემდეგია:
Df = 5.5 მ 2R=B=15.0 მ L=20.0 მ
P L2* = 67 კგ/სმ2
P L3* = 78.8
კგ/სმ2 P Le* =
72.7 კგ/სმ2
Df / B = 0.367
k=1.80 (Df / B და P Le* კოეფიციენტის სიდიდის მიხედვით)
გრუნტის მზიდობა
qu = k (P Le) qu = 130.85 კგ/სმ2
უსაფრთხო გრუნტის მზიდობა
გარეშე)

qa= q0 + (P Le//F) qa= 43.62 კგ/სმ2 (დამატებითი დატვირთვის

გამოთვლები გაკეთებულია Df = 5.5 მ 2R=B=15.0 მ L=20.0 მ ზომების გათვალისწინებით.
ზომების რაიმე ცვლილების შემთხვევაში, საჭირო გახდება მათი გასწორება. დამატებითი
დატვირთვა არ მიიღება მხედველობაში.
მეორე გზა: ტერიტორიის გრუნტის მზიდობა განსაზღვრულია ლაბორატორიული ტესტების
შედეგად. არგილიტ-ალევროლითის ერთღერძიანი შეკუმშვის ძალა, რომელზე ტესტირებაც
განხორციელდა KLBH-3 ჭაბურღილის ნიმუშზე (23.20-23.40 მ), შეადგენს 541 კგ/სმ2-ს.
გამოყენებული ფორმულა:
qall. = k x qa
k = 0.1 ნაპრალოვანი ქანებისთვის
qall = 0.1 x 541= 54.1 კგ/სმ2

4.2.3.7.1.5.2 გრუნტის დაწევა
ტესტირების შედეგად მიღებულ იქნა:
E1 = 2456 კგ/სმ2
E2 = 2840 კგ/სმ2
E3/4/5/ = 3306 კგ/სმ2
Eმოდული, რომელიც შეესაბამება მოცულობითი ეფექტის არეს

E A = E 1 = 2456 კგ/სმ2

Eმოდული, რომელიც შეესაბამება დევიატორულ ეფექტის არეს
E B = 3.2/ [1/ E 1+(1/0.85 E 2)+(1/ E 3/4/5)]

E B = 28.47 კგ/სმ2

საძირკვლის ტიპსა და ფორმაზე დამოკიდებული კოეფიციენტები
ნიადაგსა და E/ P L ფარდობაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი
პუასონის კოეფიციენტი
საანგარიშო დიამეტრი

2 = 1.24 3 = 1.13
= 0.33

= 0.33
R0 = 30 სმ

S = S1+ S2 + S3
S1= მიკრო დეფორმაციებთან დაკავშირებული დრეკადი დაწევა (უმნიშვნელო)
S2 = სოლისებურ დეფორმაციასთან (მოცულობითი ცვლილების გარეშე) დაკავშირებული
გამა კონსალტინგი
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დაწევა
S3 დაწევა მოცულობითი ცვლილებით
S= (1 + ) / 3 x EB) x P x R0 (2 x R / R0 ) + (x R x P x 3 / 4.5 x EA)
S = 0.04 x P =0.04 სმ.

დაწევის სიდიდე

ვიბრაციის ეფექტისთვის % 30-ით გაზრდილი S = 0.06 x P
საპროექტო დატვირთვა = P = 1.00 კგ/სმ2 S = 0.06 სმ.

4.2.3.7.1.5.3 გათხევადების პოტენციალი
წყალმიმღები დამბა-1-ის საძიკველი მოეწყობა არგილიტ-ალევროლითზე. სამუშაოების
წარმოების პერიოდში, ალუვიური ნალექები, რომელთა სიმძლავრე მაქსიმუმ 2.5 მ-ს აღწევს,
იქნებიან მოცილებული. აქედან გამომდინარე, გათხევადების რისკი არ არსებობს.
ღვარცოფი გამოწვეულია მეწყრულ-გრავიტაციული პროცესების შედეგად მდინარის
კალაპოტში გრუნტის დიდი მასების დაგროვებით. ღვარცოფის მყარ კომპონენტს შეადგენს
ქვები ან ტალახი და ქვები. მდ. ხელედულას ხეობაში არსებობს ღვარცოფის საფრთხე.
კონსტრუქციის უსაფრთხოებისთვის, საპროექტო ეტაპზე, სათანადო უსაფრთხოების ზომების
მიღებაა საჭირო, როგორებიცაა ზედაპირული წყლების დინების მიმართულების შეცვლა და
მართვა, მდინარის ნაპირის დამცველი კონსტრუქცია და ა.შ.

4.2.3.7.1.5.4 მდგრადობის ანალიზი
მდგრადობის ანალიზში გამოიყენება უსაფრთხოების კრიტერიუმის ფაქტორი, რომელიც
გამოქვეყნებულია ავტომაგისტრალების მთავარი დირექტორიის მიერ - „კვლევითი
საინჟინრო მომსახურების ტექნიკური პირობები, ივლისი 2005“.
ცხრილი 4.2.3.7.1.5.4.1. უსაფრთხოების კრიტერიუმის ფაქტორი ჭრილისთვის
სველი ძვრის წინააღმდეგობის
სიმტკიცის პარამეტრები
დროებითი გრუნტის ამოღება
(მოკლევადიანი პერიოდი)

‐

>1.1

გრძელვადიანი პერიოდი (სტატიკური)
გრძელვადიანი პერიოდი (სეისმური)
ჰორიზონტალური მიწისძვრის
კოეფიციენტი

ეფექტური
პარამეტრები

‐

>1.5

‐

>1.1
a=0.165

წყალმიმღები დამბის ტერიტორიაზე მდგრადობის ანალიზი შესრულებულ იქნა საველე
დაკვირვებებით, ბურღვითი მონაცემებითა და საველე და ლაბორატორიული ტესტირების
შედეგებით მიღებული პარამეტრებით.
ალუვიური ნალექების
შემდეგნაირად:

მოკლევადიანი

პერიოდის

პარამეტრები

მოკლევადიანი პერიოდი:
Cu=100 კპა Ø= 5o (გათვალისწინებულია ნიადაგში ლამისა და ქვიშის წილი)
გრძელვადიანი პერიოდი (ეფექტური
პარამეტრები):
გამა კონსალტინგი

განსაზღვრულია
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Ø'= 30o C'=20კპა
არგილიტ-ალევროლითური წყება:
ერთღერძიანი შეკუმშვის ძალა: 70მპა
გეოლოგიური სიმტკიცის ინდექსი ( GSI): 38
ქანის მასალის მუდმივა (mi): 15
შეშფოთების ფაქტორი (Df): 0.7
წარმონაქმნის წონა (γ): 26.5 კნ/მ3
ნახაზი 4.2.3.7.1.5.4.1. კაშხლის გასწორის ჭრილი 2‐2

მარცხენა ფერდობი

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP
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საკმარისი უსაფრთხოების სიდიდეების მიღება არ ხერხდება მოკლე და გრძელვადიანი
პერიოდების სტატიკურ და სეისმურ პირობებში.
მარჯვენა ფერდობი

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

ნახაზი 4.2.3.7.1.5.4.2.

გვ 118 / 567

ჭრილი 4‐4

მარცხენა ფერდობი
მარცხენა ფერდობზე არ გვაქვს კონსტრუქციები და არც მიწის სამუშაოები არ ხორციელდება.
ამიტომ, მდგრადობის ანალიზი მხოლოდ მარჯვენა ფერდობზე იქნა შესრულებული.

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP
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მარჯვენა ფერდობი

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 120 / 567

ცხრილი 4.2.3.7.1.5.4.2. წყალმიმღები დამბა-1-ის მდგრადობის ანალიზის შემაჯამებელი
ცხრილი
უსაფრთხოების ფაქტორი
მდებარეობა

ლითოლოგია

მარცხენა
ტერასული მასალა
ფერდობი (ფლუვიოგლაციალუ
(ჭრილი 2-2)
რი ნალექები)

ჭრილი

‐

სიმაღლე
მაქს. (მ)

‐

გრძელვადიანი
მოკლევად
პერიოდი
იანი
სეისმური
პერიოდი სტატიკური
ah= 0.165

1.646

1.545

1.170

ფერდობის
1h/2v
მარჯვენა გადარეცხვის მასალა
ბერმა 10მფერდობი (2-3 მ) და არგილიტში
(ჭრილი 2-2)
ალევროლითი

28.36

2.983

0.862
3.626

0.750
1.431

ფერდობის
მარჯვენა
გადარეცხვის მასალა
ფერდობი
(2-3 მ) და არგილიტ(ჭრილი 4-4)
ალევროლითი

42.86

1.742

0.798
1.718

0.621
1.353

1h/5v და
1h/2v
ბერმა
10მ-ში

საკმარისი უსაფრთხოების სიდიდეები იქნა მიღებული სტატიკური პირობების მდგრადობის
ანალიზიდან. მეორეს მხრივ, გრძელვადიანი პერიოდისა და გრძელვადიანი პერიოდის
სეისმური პირობების შემთხვევისთვის საკმარისი უსაფრთხოების სიდიდეები არ მიიღება
ფერდობის გადარეცხვის მასალის არსებობის გამო. ფერდობის გადარეცხვის მასალის სისქე
3.0 მ-ს არ აღემატება. თუ მშენებლობის გამო ეს მასალა ფერდობიდან მოშორებულ იქნება
მიიღება საკმარისი უსაფრთხოების სიდიდეები, როგორც ეს მდგრადობის ანალიზიდან ჩანს.
ამის მიუხედავად, მარჯვენა მხარეს ქანების ძლიერი ნაპრალიანობის გამო, მიწის
სამუშაოების შემდეგ, ფერდობის ზედაპირზე მოსალოდნელია ქვათა ცვენა. შედეგად,
რეკომენდირებულია
რომ
ფერდობის
მდგრადობის
შესაძლო
პრობლემების
აღმოსაფხვრელად მისი ზედაპირი იქნას გამაგრებული ანკერული სამაგრით, მავთულის
ბადითა და ტორკრეტ-ბეტონით.

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP
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ნახაზი 4.2.3.7.1.5.4.3. დამბა 1-ის გეოლოგიური რუკა და ჭრილები

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

4.2.3.7.2

გვ 122 / 567

წყალგამტარი გვირაბი

4.2.3.7.2.1 გვირაბის შესასვლელი
4.2.3.7.2.1.1 ზედა ფენები გამოფიტული ქანების ტიპებით
გვირაბის შესასვლელი მდებარეობს მდინარის მარჯვენა მხარეს, სადაც გაყვანილ იქნა
ჭაბურღილი KLBH-3. საველე დაკვირვებებისა და ჭაბურღილი KLBH-3–ის მონაცემების
მიხედვით გვხვდება ფერდობის გადარეცხვის მასალა, რომლის სისქე არ აჭარბებს 3.00 მ–ს. იგი
ზედ ადევს არგილიტ–ალევროლითურ წარმონაქმნებს.
4.2.3.7.2.1.2 ქანების ტიპები
გვირაბი იქნება გაყვანილი არგილიტ–ალევროლითულ ქანებში, რომლებიც არიან მოშავოდან
ნაცრისფრამდე, სუსტიდან საშუალომდე სიმტკიცის, საშუალოდ გამოფიტულიდან ოდნავ
გამოფიტულამდე, ნაპრალოვანი და დამსხვრეული ქანები. RMR-ის შედეგების მიხედვით
აღნიშნული არგილიტ–ალევროლითი განსაზღვრულ იქნა როგორც საშუალო ხარისხის ქანი.

4.2.3.7.2.1.3 ჰიდროგეოლოგია
გვირაბის შესასვლელ პორტალთან გვხვდება ფერდობის გადარეცხვის მასალა. აღნიშნული
მასალის წყალშეღწევადობის გათვალისწინებით მოსალოდნელია გვირაბიდან გაჟონვა.
გარდა ამისა, გაჟონვა ასევე მოსალოდნელია ნაპრალოვანი გრუნტიდან.

4.2.3.7.2.1.4 ფერდობის მდგრადობის ანალიზი
ჭრილ 4–4–ზე (წყალმიმღები დამბის მარჯვენა მხარეს) შესრულებული მდგრადობის
ანალიზი სათანადოა და გამოიყენება გვირაბის შესასვლელისთვის. საკმარისი
უსაფრთხოების სიდიდეები იქნა მიღებული სტატიკური პირობების მდგრადობის
ანალიზიდან. მეორეს მხრივ, გრძელვადიანი პერიოდისა და გრძელვადიანი პერიოდის
სეისმური პირობების შემთხვევისთვის საკმარისი უსაფრთხოების სიდიდეები არ მიიღება
ფერდობის გადარეცხვის მასალის არსებობის გამო. ფერდობის გადარეცხვის მასალის სისქე
3 მ–ს არ აღემატება. თუ მშენებლობის გამო ეს მასალა ფერდობიდან მოშორებულ იქნება
მიიღება საკმარისი უსაფრთხოების სიდიდეები (1.718>1.5 სტატიკური, ხოლო 1.353>1.1
სეისმური პირობებისთვის), როგორც ეს მდგრადობის ანალიზიდან ჩანს.
ამის მიუხედავად, მარჯვენა მხარეს ქანების ძლიერი ნაპრალიანობის გამო, აფეთქების
შემდეგ, ფერდობის ზედაპირზე მოსალოდნელია ქვათა ცვენა. შედეგად, რეკომენდირებულია
რომ ფერდობის მდგრადობის შესაძლო პრობლემების აღმოსაფხვრელად მისი ზედაპირი
იქნას გამაგრებული ანკერული სამაგრით, მავთულის ბადითა და ტორკრეტ-ბეტონით.

4.2.3.7.3

გვირაბის ტრასა

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ეტაპზე არ განხორციელებულა ბურღვითი
სამუშაოები. სამშენებლო პროექტის მომზადების საბოლოო ეტაპზე, ქანების საინჟინრო
მახასიათებლების განსაზღვრისთვის დაგეგმილია ჭაბურღილების გაყვანა.

4.2.3.7.3.1 ზედა ფენები გამოფიტული ქანების ტიპებით
ზედაპირის გეოლოგიურ სამუშაოებზე დაყრდნობით დაკვირვებულ იქნა, რომ გვირაბის გზის
გასწვრივ წარმოდგენილია ფერდობის გადარეცხვის მასალა, რომლის სისქე აღწევს 2-3 მ-ს.
გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 123 / 567

4.2.3.7.3.2 ქანების ტიპები
სორის ზედა ქვეწყება წარმოადგენს გვირაბის გზის გასწვრივ მდებარე ერთადერთ წყებას,
რომელიც შეიცავს ქვიშაქვის შემცველ მოშავოდან ნაცრისფრამდე, საშუალო სიმტკიცის,
ოდნავ გამოფიტულ არგილიტ-ალევროლითს.

4.2.3.7.3.3 ჰიდროგეოლოგია
გვირაბის გზის გასწვრივ არ განხორციელებულა არც ბურღვითი და არც წყლის ჩაჭირხვნის
ტესტი. ასე რომ, რთულია ქანების წყალშეღწევადობაზე საუბარი. სამშენებლო პროექტის
მომზადების ეტაპზე საკმარისი რაოდენობის ჭაბურღილები იქნება გაყვანილი ქანების
ჰიდროგეოლოგიური მახასიათებლების განსაზღვრისთვის.

4.2.3.7.4

გვირაბის გამოსასვლელი პორტალი

4.2.3.7.4.1 ზედა ფენები გამოფიტული ქანების ტიპებით
გამოფიტული ქანებიანი
დაფიქსირებულა.

ზედა

ფენების

არსებობა

გვირაბის

გამოსასვლელში

არ

4.2.3.7.4.2 ქანების ტიპები
გვირაბის პორტალთან წარმოდგენილია მოშავოდან ნაცრისფრამდე, საშუალო სიმტკიცის,
ოდნავ გამოფიტული, ძლიერ ნაპრალოვანი არგილიტ-ალევროლითი.
ცხრილი 4.2.3.7.4.2.1. არგილიტ-ალევროლითული ქანების მახასიათებლების კლასიფიკაცია
RMR-ის მიხედვით (ბიენიავსკი, 1989)
კლასიფიკაციის პარამეტრები

50

ქანის მასალის სიმტკიცე (მპა)

6

ნომინალური მაჩვენებელი
ქანის ხარისხის მაჩვენებელი RQD (%)

20
5

ნომინალური მაჩვენებელი
მანძილი ნაპრალებს შორის (სმ) (საშ.)

10
6

ნომინალური მაჩვენებელი

ნაპრალების მდგომარეობა

ნორმალური მდგომარეობა

<1მ

სიგრძე (უწყვეტი)
ნომინალური მაჩვენებელი

6
1-5მმ

აპერტურა
ნომინალური მაჩვენებელი

1
ოდნავ უხეში

გაუხეშება
ნომინალური მაჩვენებელი

გამა კონსალტინგი

3
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<5მმ

ამოვსება

2

ნომინალური მაჩვენებელი

ოდნავ გამოფიტული

გამოფიტვა

4

ნომინალური მაჩვენებელი

ნესტი

მიწისქვეშა წყლები

10

ნომინალური მაჩვენებელი

43

ქანების ძირითადი მაჩვენებელი RMR
ნაპრალების მიმართულების წყობის კოეფიციენტი

შესაბამისი
38

ქანების მასის საბოლოო მახასიათებლები (RMR)
ქანის მასის კლასი

ქანის
სისქე

სუსტი
100-200

კოჰეზია (კპა)

20-30

შიდა ხახუნის კუთხე

ცხრილი 4.2.3.7.4.2.2. არგილიტ-ალევროლითის გეოლოგიური სიმტკიცის ინდექსი (GSI)
(Sönmez, Ulusay 1999)
კლასიფიკაციის პარამეტრები
გაუხეშება

ნორმალური მდგომარეობა
ოდნავ უხეში

ნომინალური მაჩვენებელი

3

ამოვსება

რბილი <5მმ

ნომინალური მაჩვენებელი

2

გამოფიტვა

ოდნავ გამოფიტული

ნომინალური მაჩვენებელი

5

ზედაპირის მდგომარეობის მაჩვენებელი (SCR)

10

სტრუქტურული მახასიათებლები

ნორმალური
მდგომარეობა

ნაპრალების მოცულობითი რიცხვი (ნაპრ./მ3)

40

სტრუქტურული მახასიათებლების მაჩვენებელი (SR)

20

გეოლოგიური სიმტკიცის ინდექსი (GSI)

35

ცხრილი 4.2.3.7.4.2.3. არგილიტ-ალევროლის პარამეტრების შესარჩევი კრიტერიუმები
პარამეტრები

ნორმალური მდგომარეობა

ერთღერძიანი შეკუმშვის ძალა (UCS)

გამა კონსალტინგი

50 მპა
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გეოლოგიური სიმტკიცის ინდექსი (GSI)

35

ქანის მასალის მუდმივა (mi)

12

შეშფოთების ფაქტორი (Df)

0.7
26.3 კნ/მ3

წარმონაქმნის წონა

4.2.3.7.4.3 ჰიდროგეოლოგია
გვირაბის გამოსასვლელის პორტალთან არ ჩატარებულა ბურღვითი სამუშაოები. საბოლოო
ეტაპზე უნდა მოხდეს ჭაბურღილის გაყვანა გეოტექნიკური და ჰიდროგეოლოგიური
პარამეტრების მისაღებად.
4.2.3.7.4.4 ლაბორატორიული სამუშაოები
არგილიტ-ალევროლითის მექანიკური მახასიათებლების განსაზღვრისთვის წყალმიმღები
დამბა-2-ის ტერიტორიიდან აღებულ იქნა 3 ბლოკური ნიმუში, რომლებზე ჩატარებული
ტესტების შედეგად განისაზღვრა: მოცულობითი წონა (ρ), სიმტკიცის ზღვარი კუმშვაზე (σu),
იუნგის მოდული (E), პუასონის კოეფიციენტი (ν).
ცხრილი 4.2.3.7.4.4.1. ლაბორატორიული ტესტების შედეგები

ნიმუშის N

ერთეულის
ბუნებრივი წონა
(γ) კნ/მ3

სიმტკიცის
ზღვარი
კუმშვაზე (σu)
მპა

ბლოკი

Reg-2_1

26.32

63.7

93601

0.27

ბლოკი

Reg-2_2

26.35

82.0

77150

0.27

ბლოკი

Reg-2_3

26.28

45.3

67548

0.28

ნიმუშის
ტიპი

იუნგის მოდული
პუასონის
(E)
კოეფიციენტი
მპა
(ν)

4.2.3.7.4.5 მდგრადობის ანალიზი
საველე დაკვირვებებით და ლაბორატორიული ტესტების შედეგებით მიღებული
პარამეტრების გამოყენებით გვირაბის გამოსასვლელისთვის შესრულებულ იქნა მდგრადობის
ანალიზი.
არგილიტ-ალევროლითური ქანებისთვის
ერთღერძიანი შეკუმშვის ძალა (UCS)

: 50მპა

გეოლოგიური სიმტკიცის ინდექსი (GSI)

: 35

ქანის მასალის მუდმივა (mi)

: 15

შეშფოთების ფაქტორი (Df)

: 0.7

წარმონაქმნის წონა (γ)

: 26.3 კნ/მ3

გამა კონსალტინგი
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გამა კონსალტინგი
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გვირაბის გამოსასვლელს არ გააჩნია მდგრადობის პრობლემა.
ცხრილი 4.2.3.7.4.5.1. გვირაბის გამოსასვლელის მდგრადობის ანალიზის შემაჯამებელი
ცხრილი
უსაფრთხოების ფაქტორი
მდებარეობა

ლითოლოგია

ფერდობის
მარცხენა
გადარეცხვის
ფერდობი მასალა (1.0-1.5მ) და
(ჭრილი A-A)
არგილიტალევროლითი

ჭრილი

სიმაღლე
მაქს. (მ)

1h/5v

15.70

გრძელვადიანი
მოკლევად
პერიოდი
იანი
სეისმური
პერიოდი სტატიკური
ah= 0.165

2.305

2.305

2.009

მარჯვენა მხარეს ქანების ძლიერი ნაპრალიანობის გამო, აფეთქების შემდეგ, ფერდობის
ზედაპირზე მოსალოდნელია ქვათა ცვენა. შედეგად, რეკომენდირებულია რომ ფერდობის
მდგრადობის შესაძლო პრობლემების აღმოსაფხვრელად მისი ზედაპირი იქნას გამაგრებული
ანკერული სამაგრით, მავთულის ბადითა და ტორკრეტ-ბეტონით.
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წყალმიმღები და დამბა-2 მდ. დევაშზე

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ეტაპზე არ განხორციელებულა ბურღვითი და
ადგილზე ჩასატარებელი ტესტები. ბურღვითი სამუშაოების ჩატარებას ხელი შეუშალა
ხეობის საველე პირობებმა. მათი განხორციელება შესაძლებელია გზის მშენებლობის
შემთხვევაში. საბოლოო ეტაპზე უნდა იქნას გაყვანილი ჭაბურღილები ქანების საინჟინრო
მახასიათებლების განსაზღვრისთვის.

4.2.3.7.5.1 ზედა ფენები გამოფიტული ქანების ტიპებით
ტოპოგრაფიული პირობების გათვალისწინებით ალუვიონის სისქე დაახლოებით 10-15 მ-ია;
მაგრამ საბოლოო ეტაპზე საჭიროა ბურღვითი სამუშაოებით შემოწმება. გვირაბის
გამოსასვლელის მარჯვენა მხარეს 1.0-1.5 მ, ხოლო წყალმიმღები დამბა-2-ის მარჯვენა მხარეს
2.00-3.00 მ სიმძლავრის გადარეცხვის მასალა იქნა დაკვირვებული.

4.2.3.7.5.2 ქანების ტიპები
წყალმიმღები დამბა-2-ის ტერიტორიაზე გაბატონებულია მოშავო ნაცრისფერი, საშუალო
სიმტკიცის, ოდნავ გამოფიტული, ნაპრალოვანი არგილიტ-ალევროლითის წყება. ეს წყება
შეესაბამება გვირაბის გამოსასვლელთან არსებულ წყებას. ზედაპირის გეოლოგიურ
გაზომვებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ RMR-ის და გეოლოგიური სიმტკიცის
ინდექსის (GSI) სიდიდეები იგივეა.

4.2.3.7.5.3 ჰიდროგეოლოგია
წყალმიმღები დამბა 2-ის ტერიტორიაზე არ განხორციელებულა არც ბურღვითი და არც
წყლის ჩაჭირხვნის ტესტები. ასე რომ, რთულია ქანების წყალშეღწევადობაზე საუბარი.
საბოლოო ეტაპზე საკმარისი რაოდენობის ჭაბურღილები უნდა იქნას გაყვანილი ქანების
ჰიდროგეოლოგიური მახასიათებლების განსაზღვრისთვის.

4.2.3.7.5.4 ლაბორატორიული სამუშაოები
არგილიტ-ალევროლითის მექანიკური მახასიათებლების განსაზღვრისთვის წყალმიმღები
დამბა-2-ის ტერიტორიიდან აღებულ იქნა 3 ბლოკური ნიმუში, რომლებზე ჩატარებული
ტესტების შედეგად განისაზღვრა: მოცულობითი წონა (ρ), სიმტკიცის ზღვარი კუმშვაზე (σu),
იუნგის მოდული (E), პუასონის კოეფიციენტი (ν).
ცხრილი 4.2.3.7.5.4.1. ლაბორატორიული ტესტების შედეგები
ნიმუშის
ტიპი

ნიმუშის N

ერთეულის
ბუნებრივი წონა
(γ) კნ/მ3

ბლოკი
ბლოკი
ბლოკი

Reg-2_1
Reg-2_2
Reg-2_3

26.32
26.35
26.28

სიმტკიცის
ზღვარი
კუმშვაზე (σu)
მპა
63.7
82.0
45.3

იუნგის მოდული
პუასონის
(E)
კოეფიციენტი
მპა
(ν)
93601
77150
67548

0.27
0.27
0.28

4.2.3.7.5.5 საინჟინრო-გეოლოგიური შეფასება
4.2.3.7.5.5.1 გრუნტის მზიდობა
ტერიტორიის გრუნტის მზიდობა განსაზღვრულია ლაბორატორიული ტესტების შედეგად.
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არგილიტ-ალევროლითის ერთღერძიანი შეკუმშვის ძალა, რომელზე ტესტირებაც
განხორციელდა ბლოკურ ნიმუშებზე, შეადგენს დაახლოებით 500 კგ/სმ2-ს. გამოყენებული
ფორმულა:
qall. = k x qa
k = 0.1 ნაპრალოვანი ქანებისთვის
qall. = 0.1 x 500= 50 კგ/სმ2
წყალმიმღები დამბა 2-ის კონსტრუქციასთან ჩატარდება გეოფიზიკური კვლევა. გრუნტის
მზიდობის გამოთვლა მოხდება ასევე გეოტექნიკური პარამეტრების გამოყენებით.

4.2.3.7.5.5.2 გრუნტის დაწევა
გრუნტის დაწევის გამოსათვლელად არ მოიპოვება პარამეტრები. ხეობის ტოპოგრაფიის
გათვალისწინებით ალუვიური ნალექების სიმძლავრე 15მ-ს აღწევს. კონსტრუქციის
ზოგიერთი ნაწილი აიგება ალუვიურ ნალექებზე. გრუნტის დაწევის თავიდან ასაცილებლად
საჭიროა სათანადო სიფრთხილის ზომების მიღება. სიფრთხილის ზომების მისაღებად
რეკომენდირებულია, რომ საბოლოო ეტაპზე ბურღვითი სამუშაოებით დადგინდეს
ალუვიონის სიმძლავრე.

4.2.3.7.5.5.3 გათხევადების პოტენციალი
წყალმიმღები დამბა-2-ის საძიკველი მოეწყობა არგილიტ-ალევროლითზე და ლოდურ
ალუვიურ ნალექებზე, რომელთა სიმძლავრე მაქსიმუმ 15 მ-ს აღწევს. აქედან გამომდინარე,
გათხევადების რისკი არ არსებობს.
ღვარცოფი გამოწვეულია მეწყრულ-გრავიტაციული პროცესების შედეგად მდინარის
კალაპოტში გრუნტის დიდი მასების დაგროვებით. ღვარცოფის მყარ კომპონენტს შეადგენს
ქვები ან ტალახი და ქვები. მდ. დევაშის ხეობაში არსებობს ღვარცოფის საფრთხე.
კონსტრუქციის უსაფრთხოებისთვის, საპროექტო ეტაპზე, სათანადო უსაფრთხოების ზომების
მიღებაა საჭირო, როგორებიცაა ზედაპირული წყლების დინების მიმართულების შეცვლა და
მართვა, მდინარის ნაპირის დამცველი კონსტრუქცია და ა.შ.

4.2.3.7.5.5.4 მდგრადობის ანალიზი
საველე დაკვირვებებით და ლაბორატორიული ტესტების შედეგებით მიღებული
პარამეტრების გამოყენებით გვირაბის გამოსასვლელისთვის შესრულებულ იქნა მდგრადობის
ანალიზი.
არგილიტ-ალევროლითური ქანებისთვის:
ერთღერძიანი შეკუმშვის ძალა (UCS)
გეოლოგიური სიმტკიცის ინდექსი (GSI)
ქანის მასალის მუდმივა (mi)
შეშფოთების ფაქტორი (Df)
წარმონაქმნის წონა (γ)

: 50 მპა
: 35
: 15
: 0.7
: 26.3 კნ/მ3
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მარჯვენა მხარეს ქანების ძლიერი ნაპრალიანობის გამო, აფეთქების შემდეგ, ფერდობის
ზედაპირზე მოსალოდნელია ქვათა ცვენა. შედეგად, რეკომენდირებულია რომ ფერდობის
მდგრადობის შესაძლო პრობლემების აღმოსაფხვრელად მისი ზედაპირი იქნას გამაგრებული
ანკერული სამაგრით, მავთულის ბადითა და ტორკრეტ-ბეტონით.
ცხრილი 4.2.3.7.5.5.4.1. წყალმიმღები დამბა-2-ის მდგრადობის ანალიზის შემაჯამებელი
ცხრილი
უსაფრთხოების ფაქტორი
მდებარეობა

ლითოლოგია

ჭრილი

ფერდობის
მარცხენა გადარეცხვის მასალა
ფერდობი
(2.0-3.0მ) და
1h/5v და 2h/1v
(ჭრილი A-A)
არგილიტალევროლითი

სიმაღლე მოკლევად გრძელვადიანი პერიოდი
მაქს. (მ)
იანი
სეისმური ah=
პერიოდი სტატიკური
0.165

62.90

1.979

1.686

წყალმიმღები დამბის ფერდობების გასწვრივ გაზომილ იქნა ნაპრალების
კუთხე/მიმართება (72/290). ანალიზების შედეგები მოცემულია ქვევით.
წყალმიმღები დამბა-2-ის დაქანების ანალიზი (72/290, f:30)
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სადაწნეო გვირაბი

4.2.3.7.6.1 გვირაბის შესასვლელი
4.2.3.7.6.1.1 ზედა ფენები გამოფიტული ქანების ტიპებით
გვირაბის შესასვლელი მდებარეობს წყალმიმღები დამბა-2-ის მარჯვენა მხარეს. საველე
დაკვირვებებზე დაყრდნობით ფერდობის გასწვრივ წარმოდგენილია ფერდობის
გადარეცხვის მასალა, რომლის სისქე არ აჭარბებს 3 მ–ს. იგი ზედ ადევს არგილიტ–
ალევროლითურ წარმონაქმნებს.

4.2.3.7.6.1.2 ქანების ტიპები
გვირაბი იქნება გაყვანილი არგილიტ–ალევროლითულ ქანებში, რომლებიც არიან მოშავოდან
ნაცრისფრამდე, სუსტიდან საშუალომდე სიმტკიცის, საშუალოდ გამოფიტულიდან ოდნავ
გამოფიტულამდე, ნაპრალოვანი და დამსხვრეული ქანები. RMR-ის შედეგების მიხედვით
(=35) აღნიშნული არგილიტ–ალევროლითი განსაზღვრულ იქნა როგორც სუსტი ქანი.

4.2.3.7.6.1.3 ჰიდროგეოლოგია
გვირაბის შესასვლელ პორტალთან გვხვდება ფერდობის გადარეცხვის მასალა. აღნიშნული
მასალის წყალშეღწევადობის გათვალისწინებით მოსალოდნელია გვირაბიდან გაჟონვა.
გარდა ამისა, გაჟონვა ასევე მოსალოდნელია ნაპრალოვანი გრუნტიდან.

4.2.3.7.6.1.4 ფერდობის მდგრადობის ანალიზი
წყალმიმღებ დამბა–2–ზე საველე დაკვირვებებისა და ლაბორატორიული ტესტების
შედეგებიდან არგილიტ–ალევროლითისათვის მიღებული გეოტექნიკური მახასიათებლები
გვირაბის შესასვლელისთვის მიღებული მონაცემების მსგავსია. ამიტომ იგივე მონაცემები
იქნა გამოყენებული მდგრადობის ანალიზისთვის.
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გვირაბის შესასვლელის ანალიზის შემაჯამებელი ცხრილი

მდებარეობა

ლითოლოგია

ფერდობის
მარცხენა გადარეცხვის მასალა
ფერდობი
(2.0-3.0მ) და
(ჭრილი A-A)
არგილიტალევროლითი

ჭრილი

1h/2v

უსაფრთხოების ფაქტორი
გრძელვადიანი
სიმაღლე მოკლევად
პერიოდი
მაქს. (მ)
იანი
სეისმური
პერიოდი სტატიკური
ah= 0.165

17.30

2.621

2.621

2.060

თითოეული შემთხვევისთვის მიღებული იქნა საკმარისი უსაფრთხოების ფაქტორის სიდიდე.

4.2.3.7.6.2 გვირაბის გზა
ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ეტაპზე არ განხორციელებულა ბურღვითი და
ადგილზე ჩასატარებელი ტესტები, რაც დაგეგმილია სამშენებლო პროექტის მომზადების
ეტაპზე.

4.2.3.7.6.2.1 ზედა ფენები გამოფიტული ქანების ტიპებით
ზედაპირის გეოლოგიურ სამუშაოებზე დაყრდნობით დაკვირვებულ იქნა, რომ გვირაბის
გზის გასწვრივ წარმოდგენილია ფერდობის გადარეცხვის მასალა, რომლის სისქე აღწევს 2-3
მ-ს.
4.2.3.7.6.2.2 ქანების ტიპები
ზედაპირის გეოლოგიურ სამუშაოებზე დაყრდნობით განსაზღვრულ იქნა, რომ გვირაბი
იქნება გაყვანილი სორის ზედა და ქვედა ქვეწყებებში, რომლებიც შედგებიან
წვრილმარცვლოვანი
ქვიშაქვის
შემცველი
არგილიტ–ალევროლითისგან.
გვირაბის
შესასვლელი იწყება ქვედა სორის წყებით კმ: 1+150–მდე, შემდეგ გრძელდება ზედა სორის
წყებით კმ: 2+252–მდე. ის წარმოდგენილია მოშავოდან ნაცრისფრამდე, საშუალო სიმტკიცის,
ოდნავ გამოფიტული, ძლიერ ნაპრალოვანი ქანებით.
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ნახაზი 4.2.3.7.6.2.2.1. სადაწნეო გვირაბის გეოლოგიური რუკა და ჭრილი
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4.2.3.7.7
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ჰესის შენობა

ჰესის შენობასთან რეგიონის გეოტექნიკური მახასიათებლების განსაზღვრისთვის გაყვანილ
იქნა 6 ჭაბურღილი. გეოტექნიკური კვლევების ფარგლებში, ბურღვითი სამუშაოების დროს
ჩატარებულ იქნა ადგილზე პრესიომეტრიული ტესტი.
ბურღვით მონაცემებზე დაყრდნობით, გვხვდება ალუვიური და ლოდური მასალა, რომლის
სისქე მერყეობს 5.00–25.40 მ–ის ფარგლებში. იგი ზედ ადევს არგილიტ–ალევროლითურ
წარმონაქმნებს. მეორეს მხრივ, ჭაბურღილი KLBH-6 იქნა გაყვანილი კლდოვან პირობებში.
ცხრილი 4.2.3.7.7.1.
ჭაბურღილის N
KLBH–6
KLBH–7
KLBH–8
KLBH–9
KLBH–12
KLBH–3

ჭაბურღილის
სიღრმე
(მ)
30.00
30.00
30.00
50.00
30.00
30.00

ალუვიურ–ლოდური მასალის
სიმძლავრე (მ)

არგილიტ–ალევროლითის
სისქე (მ)

00.00–00.80
00.00–25,10
00.00–05.00
00.00–25.40
00.00–20.85
00.00–15.60

00.80–30.00
25.10–30.00
05.00–30.00
25.40–50.00
20.85–30.00
15.60–30.00

4.2.3.7.7.1 ზედა ფენები გამოფიტული ქანების ტიპებით
ჭაბურღილები KLBH‐7, KLBH‐8, KLBH‐9, KLBH‐12 და KLBH‐13 გაყვანილ იქნა ალუვიურ
ნალექებზე. მასალა განსაზღვრულ იქნა, როგორც ხრეშიანი, ქვიშიანი, ლამიანი, თიხიანი
და ლოდური ალუვიური ნალექები. მაქსიმალური სიმძლავრე (25.40) გამოვლინდა
ჭაბურღილში KLBH-7. ალუვიური ნალექების სიმძლავრეები მოცემულია ზევით.

4.2.3.7.7.2 ქანების ტიპები
საველე დაკვირვებებზე, ბურღვით მონაცემებზე და ლაბორატორიული ტესტების შედეგებზე
დაყრდნობით არგილიტ-ალევროლითის ფენის ქანების კლასიფიკაცია შემდეგნაირად
გამოიყურება:
ცხრილი 4.2.3.7.7.2.1. არგილიტ-ალევროლითული ქანების მახასიათებლების კლასიფიკაცია
RMR-ის მიხედვით (ბიენიავსკი, 1989)
კლასიფიკაციის პარამეტრები

ნაპრალების
მდგომარეობა

ქანის მასალის სიმტკიცე (მპა)
ნომინალური მაჩვენებელი
ქანის ხარისხის მაჩვენებელი RQD (%)
ნომინალური მაჩვენებელი
მანძილი ნაპრალებს შორის (სმ) (საშ.)
ნომინალური მაჩვენებელი
სიგრძე (უწყვეტი)
ნომინალური მაჩვენებელი
აპერტურა
ნომინალური მაჩვენებელი
გაუხეშება
ნომინალური მაჩვენებელი
ამოვსება

გამა კონსალტინგი

ნორმალური მდგომარეობა
90
9.5
25
6
10
6
<1მ
6
1-5მმ
1
ოდნავ უხეში
3
<5მმ
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ნომინალური მაჩვენებელი
გამოფიტვა
ნომინალური მაჩვენებელი
მიწისქვეშა წყლები
ნომინალური მაჩვენებელი
ქანების ძირითადი მაჩვენებელი RMR
ნაპრალების მიმართულების წყობის კოეფიციენტი
ქანების მასის საბოლოო მახასიათებლები (RMR)
ქანის მასის კლასი
ქანის
კოჰეზია (კპა)
სისქე
შიდა ხახუნის კუთხე

2
ოდნავ გამოფიტული
4
ნესტი
10
47.5
შესაბამისი
42.5
სუსტი
200–300
25-35

ცხრილი 4.2.3.7.7.2.2. არგილიტ-ალევროლითის გეოლოგიური სიმტკიცის ინდექსი (GSI) (Sönmez,
Ulusay 1999)
კლასიფიკაციის პარამეტრები
გაუხეშება
ნომინალური მაჩვენებელი
ამოვსება (რბილი)
ნომინალური მაჩვენებელი
გამოფიტვა
ნომინალური მაჩვენებელი
ზედაპირის მდგომარეობის მაჩვენებელი (SCR)

სტრუქტურული მახასიათებლები

ნორმალური მდგომარეობა
ოდნავ უხეში
3
<5მმ
2
ოდნავ გამოფიტული
5
10

ნორმალური მდგომარეობა

ნაპრალების მოცულობითი რიცხვი (ნაპრ./მ3)

20

სტრუქტურული მახასიათებლების მაჩვენებელი (SR)

30

გეოლოგიური სიმტკიცის ინდექსი (GSI)

38

ცხრილი 4.2.3.7.7.2.3. არგილიტ-ალევროლითის პარამეტრების შესარჩევი კრიტერიუმები
პარამეტრები

ნორმალური მდგომარეობა
90 მპა

ერთღერძიანი შეკუმშვის ძალა (UCS)
გეოლოგიური სიმტკიცის ინდექსი (GSI)

38

ქანის მასალის მუდმივა (mi)

15

შეშფოთების ფაქტორი (Df)

0.7
26.0 კნ/მ3

წარმონაქმნის წონა

4.2.3.7.7.3 ჰიდროგეოლოგია
ჭაბურღილები, გარდა ჭაბურღილი KLBH-6–ისა, გაყვანილ იქნა ალუვიურ ნალექებზე,
რომლებიც შეიცავს ლოდებიან, ხრეშიან, ქვიშიან, ლამიან და თიხიან მასალას. გრუნტის
წყლების სიღრმე მოცემულია ქვევით:
KLBH‐6

: 4.60 მ
გამა კონსალტინგი
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KLBH‐7
KLBH‐8
KLBH‐9
KLBH‐12
KLBH‐13
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: 0.50 მ
: 4.30 მ
: 0.80 მ
: 0.70 მ
: 1.60 მ

4.2.3.7.7.4 ლაბორატორიული სამუშაოები
არგილიტ-ალევროლითის მექანიკური მახასიათებლების განსაზღვრისთვის 10 ნიმუში იქნა
არჩეული და ჩატარდა შემდეგი ტესტები: ბუნებრივი სიმკვრივე (ρ), სიმტკიცის ზღვარი
კუმშვაზე (σu), იუნგის მოდული (E), პუასონის კოეფიციენტი (ν). დამატებით ჩატარებულ იქნა
სამღერძიან კუმშვაზე ქანის ორი გამოცდა სამღერძა კუმშვაზე ქანის სიმტკიცის ზღვრის,
კოჰეზიისა და შიდა ხახუნის კუთხის (ф) დასადგენად.
ცხრილი 4.2.3.7.7.4.1. ლაბორატორიული ტესტების შედეგები
ჭაბურღილი
N

KLBH-6

KLBH-7

KLBH-8

KLBH-9
KLBH-12

სიღრმე
(მ)

ერთეულის
ბუნებრივი
წონა (γ) კნ/მ3

სიმტკიცის
ზღვარი
კუმშვაზე (σu)
მპა

8.10‐8.25

26.05

101.9

22837

0.26

19.70‐19.90

26.06

126.7

24519

0.26

26.90‐27.10

26.56

68.7

13322

0.26

29.45‐29.70

24.01

195.6

‐

‐

15.70‐16.05

26.28

82.4

19790

0.28

17.30‐17.45

25.99

59.3

‐

‐

23.50‐23.80

25.81

96.5

20910

0.27

27.20‐28.10

28.57

87.9

20860

0.27

20.85‐21.05

26.25

100.7

‐

‐

21.90‐22.20

26.90

106.8

20101

0.25

კოჰეზია (C)
მპა

შიდა ხახუნის
კუთხე (ф)

34.1

24.3

4.8

34.1

იუნგის მოდული
პუასონის
(E)
კოეფიციენტი
მპა
(ν)

ცხრილი 4.2.3.7.7.4.2. ლაბორატორიული ტესტების შედეგები
ჭაბურღილი
N

KLBH‐6

KLBH‐13

სიღრმე
(მ)

14.30‐14.80

23.20‐23.90

ერთეულის
ბუნებრივი
წონა (γ) კნ/მ3

სიმტკიცის
ზღვარი
სამღერძა
კუმშვაზე (σt) მპა

26.40

128.2

26.28

157.7

26.25

200.7

26.07

24.7

26.22

34.2

26.16

46.2
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4.2.3.7.7.5 საინჟინრო გეოლოგია და გეოტექნიკური შეფასება
4.2.3.7.7.5.1 გრუნტის მზიდობა
გრუნტის მზიდობის გამოსათვლელად გამოყენებულ იქნა პრესიომეტრიული ტესტების
შედეგები, რომლებიც ჭაბურღილ KLBH-3-ზე განხორციელდა. ამ ჭაბურღილთან მდებარე
კონსტრუქციების ზომებია:
Df = 10.00 მ

2R=B=25.50 მ

P L2* =

კგ/სმ2

P L3* = 80.9

კგ/სმ2

P Le* = 80.9

კგ/სმ2

L=33.20 მ

Df / B = 0.339
k=1.50 (Df / B და P Le* კოეფიციენტის სიდიდის მიხედვით)
გრუნტის მზიდობა qu = k (P Le)
qu = 121.34 კგ/სმ2
უსაფრთხო გრუნტის მზიდობა qa= q0 + (P Le//F)
დატვირთვის გარეშე)

qa= 40.45 კგ/სმ2 (დამატებითი

გამოთვლები გაკეთებულია Df = 10.00 მ 2R=B=25.50 მ L=33.20 მ ზომების გათვალისწინებით.
ზომების რაიმე ცვლილების შემთხვევაში, საჭირო გახდება მათი გასწორება. დამატებითი
დატვირთვა მხედველობაში არ მიიღება.
მეორე გზა: ტერიტორიის გრუნტის მზიდობა განსაზღვრულია ლაბორატორიული ტესტების
შედეგად. არგილიტ-ალევროლითის ერთღერძიანი შეკუმშვის ძალა, რომელზე ტესტირებაც
განხორციელდა KLBH-12 ჭაბურღილის ნიმუშზე (10.00-16.00 მ), შეადგენს 404.5 კგ/სმ2-ს.
გამოყენებული ფორმულა:
qall. = k x qa
k = 0.1 ნაპრალოვანი ქანებისთვის
qall = 0.1 x 404.5= 40.45 კგ/სმ2

4.2.3.7.7.5.2 გრუნტის დაწევა
ტესტირების შედეგად მიღებულ იქნა:
E1 = 3379 კგ/სმ2
E2 = 3050 კგ/სმ2
E3/4/5/ = 3050 კგ/სმ2
Eმოდული, რომელიც შეესაბამება მოცულობითი ეფექტის არეს

E A = E 1 = 3379 კგ/სმ2

Eმოდული, რომელიც შეესაბამება დევიატორულ ეფექტის არეს
E B = 3.2/ [1/ E 1+(1/0.85 E 2)+(1/ E 3/4/5)]

E B = 3170 კგ/სმ2

საძირკვლის ტიპსა და ფორმაზე დამოკიდებული კოეფიციენტები
ნიადაგსა და E/ PL ფარდობაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი

2 = 1.16 3 = 1.11
= 0.33

პუასონის კოეფიციენტი

= 0.33

საანგარიში დიამეტრი

R0 = 30 სმ.

S = S1+ S2 + S3
S1= მიკრო დეფორმაციებთან დაკავშირებული დრეკადი დაწევა (უმნიშვნელო)
გამა კონსალტინგი
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S2 = სოლისებურ დეფორმაციასთან (მოცულობითი ცვლილების გარეშე) დაკავშირებული
დაწევა
S3 = დაწევა მოცულობითი ცვლილებით
S= (1 + ) / 3 x EB) x P x R0 (2 x R / R0 ) + (x R x P x 3 / 4.5 x EA)
დაწევის სიდიდე

S = 0.05 x P =0.26 სმ.

ვიბრაციის ეფექტისთვის % 30-ით გაზრდილი

S = 0.07 x P

საპროექტო დატვირთვა = P = 5.00 კგ/სმ2

S = 0.37 სმ.

ელექტროსადგურის კონსტრუქცია აიგება კლდოვან და ალუვიურ ნალექებზე. შესაძლო
გრუნტის დაწევის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა სათანადო სიფრთხილის ზომების
მიღება.
მიწის სამუშაოების დროს მდგრადობის პრობლემების თავიდან ასაცილებლად საჭიროა
ისეთი უსაფრთხოების ზომების მიღება, როგორებიცაა,
-

ამოტუმბვის მეშვეობით წყლის მოშორება
სამშენებლო მოედნის დატბორვის ასარიდებლად შესაძლებელია გაკეთდეს ქვაყრილები
საჭიროა გაკეთდეს შესაფერისი ჭრილები (25-30 გრადუსი)
“Slurry Trench”-ის მეთოდი
შესაძლებლობის შემთხვევაში ნარანდიანი ხიმინჯი

4.2.3.7.7.5.3 გათხევადების პოტენციალი
ჰესის შენობის დამბა-1-ის საძიკველი მოეწყობა არგილიტ-ალევროლითსა და ლოდურ
ალუვიურ ნალექებზე, რომელთა სიმძლავრე მაქსიმუმ 24.80 მ–ს აღწევს. აქედან გამომდინარე,
გათხევადების რისკი არ არსებობს.

4.2.3.7.7.5.4 მდგრადობის ანალიზი
საველე დაკვირვებების, ბურღვითი მონაცემების და საველე და ლაბორატორიული ტესტების
შედეგებით მიღებული პარამეტრების გამოყენებით ჰესის შენობისთვის შესრულებულ იქნა
მდგრადობის ანალიზი.
ფერდობის გადარეცხვის მასალის მოკლევადიანი პერიოდის პარამეტრები განსაზღვრულია
შემდეგნაირად:
მოკლევადიანი პერიოდი:
Cu=130 კპა Ø= 5o (გათვალისწინებულია ნიადაგში ლამისა და ქვიშის წილი)
გრძელვადიანი პერიოდი (ეფექტური პარამეტრები):
Ø'= 35o C'=30კპა
ლოდებიანი, ხრეშიანი, ქვიშიანი, ლამიანი მასალისთვის:
მოკლევადიანი პერიოდი:
Cu=75 კპა Ø= 5o (გათვალისწინებულია ნიადაგში ლამისა და ქვიშის წილი)
გრძელვადიანი პერიოდი (ეფექტური პარამეტრები):
Ø'= 30o C'=15კპა
არგილიტ-ალევროლითური ქანებისთვის
ერთღერძიანი შეკუმშვის ძალა (UCS)

: 70მპა
გამა კონსალტინგი
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გეოლოგიური სიმტკიცის ინდექსი (GSI)

: 38

ქანის მასალის მუდმივა (mi)

: 15

შეშფოთების ფაქტორი (Df)

: 0.7

წარმონაქმნის წონა (γ)

: 26.5 კნ/მ3

მარცხენა ფერდობი

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP
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საკმარისი უსაფრთხოების სიდიდეების მიღება არ ხერხდება მოკლე და გრძელვადიანი
პერიოდების სტატიკურ და სეისმურ პირობებში.
ცხრილი 4.2.3.7.7.5.4.1. ჰესის შენობის მდგრადობის ანალიზის შემაჯამებელი ცხრილი
უსაფრთხოების ფაქტორი
მდებარეობა

ლითოლოგია

ფერდობის სიმაღლე მოკლევად გრძელვადიანი პერიოდი
ჩამონაჭერი მაქს. (მ)
იანი
სეისმური ah=
პერიოდი სტატიკური
0.165

ფერდობის
მარცხენა გადარეცხვის მასალა
1h/5v
ფერდობი
(0.50-1.00მ) და
ბერმა 10მ–ზე
(ჭრილი K-K)
არგილიტალევროლითი

36.45

2.026

1.983

1.526

ფერდობის გადარეცხვის მასალის სისქე 1.5 მ–ს არ აღემატება. მშენებლობის პროცესში
რეკომენდირებულია ფერდობიდან ამ მასალის მოშორება.
მარჯვენა მხარეს ქანების ძლიერი ნაპრალიანობის გამო, მიწის სამუშაოების შემდეგ,
ფერდობის ზედაპირზე მოსალოდნელია ქვათა ცვენა. შედეგად, რეკომენდირებულია რომ
ფერდობის მდგრადობის შესაძლო პრობლემების აღმოსაფხვრელად მისი ზედაპირი იქნას
გამა კონსალტინგი
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გამაგრებული ანკერული სამაგრით, მავთულის ბადითა და ტორკრეტ-ბეტონით.
წყალმიმღები დამბის ფერდობების გასწვრივ გაზომილ იქნა
კუთხე/მიმართება. ანალიზების შედეგები მოცემულია ქვევით.

ნაპრალების

დახრის

ჰესის შენობა, დაქანების ანალიზი (79/135, f: 30)

გადაყირავება მოსალოდნელია

პლანარული სხლეტვა არ არის მოსალოდნელი

სოლისებური ტიპის სხლეტვა მოსალოდნელია
დაქანების ანალიზებზე დაყრდნობით ჰესის შენობის ფერდობების გასწვრივ არსებობს
გადაყირავების და სოლისებური ტიპის სხლეტვის რისკი. რისკების თავიდან ასაცილებლად,
საჭიროა სათანადო სიფრთხილის ზომების მიღება, როგორიცაა ანკერული სამაგრი,
მავთულის ბადე და ა.შ.
გამა კონსალტინგი
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ნახაზი 4.2.3.7.7.5.4.1. ჰესის შენობის გეოლოგიური რუკა და ჭრილები

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP
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საპროექტო დამბების ზედა ბიეფების ტერიტორიები

4.2.3.7.8.1 წყალმიმღები და დამბა 1
რეზერვუარის ტერიტორია შედგება ტერასული მასალისა (ფლუვიოგლაციალური ნალექები)
და არგილიტ–ალევროლითური წარმონაქმნებისგან. მდინარის მარცხენა მხარეს მდებარე
ნალექები აღწერილია როგორც ფლუვიოგლაციალური. მასალა, რომლის ზომები მერყეობს
ლოდნარიდან ქვიშა და თიხამდე არ არის სტრატიფიცირებული და დახარისხებული.
წყალმიმღები დამბის მარჯვენა მხარეს გამოვლენილია 2-3 მ. სიმძლავრის ფერდობის
გადარეცხვის მასალა, რომელიც არგილიტ-ალევროლითის ფენის ქვეშ მდებარეობს.
მდინარის კალაპოტის გასწვრივ წარმოდგენილია ქვიშიან–ლამიან–თიხიანი შემავსებლის
მქონე ლოდები, რომელიც აღწერილია როგორც ალუვიური ნალექები.
წყებების წყალშეღწევადობის განსაზღვრისთვის, არგილიტ–ალევროლითზე წყლის
ჩაჭირხვნის, ხოლო ტერასულ მასალაზე წყლალშეღწევადობის ტესტები განხორციელდა.
ტესტირების
შედეგების
მიხედვით
არგილიტ–ალევროლითური
წარმონაქმნები
კლასიფიცირებულ იქნა როგორც დაბალი გამტარობის ქანები. წყალშეღწევადობის ტესტების
შედეგების მიხედვით რიყნარიან, ხრეშიან და ქვიშიან–ლამიანი შემავსებლის მქონე ლოდები
განისაზღვრა როგორც ნახევრად წყალგამტარიდან წყალგამტარამდე.
დამბა-1-ის საძიკველი, მისი სიღრმის გათვალისწინებით, მოეწყობა ძირითადად კლდოვან
ქანებზე. მეორეს მხრივ, მისი მარცხენა მხარე ტერასული მასალის კედელს დაეყრდნობა.
სამუშაოების წარმოების დროს თავს იჩენს რამდენიმე მდგრადობის პრობლემა. საჭიროა
აუცილებელი სიფრთხილის ზომების მიღება, როგორებიცაა ბეტონით, ანკერებით,
შემავსებლით და ა.შ. ფერდობის გამაგრება.
საველე დაკვირვებებზე დაყრდნობით არსებობს ღვარცოფის რისკი განსაკუთრებით ძლიერ
წვიმიან დღეებში. ღვარცოფი გამოწვეულია მეწყრულ-გრავიტაციული პროცესების შედეგად
მდინარის კალაპოტში გრუნტის დიდი მასების დაგროვებით. ღვარცოფის მყარ კომპონენტს
შეადგენს ქვები ან ტალახი და ქვები. მდ. ხელედულას ხეობაში არსებობს ღვარცოფის
საფრთხე.
კონსტრუქციის
უსაფრთხოებისთვის,
საპროექტო
ეტაპზე,
სათანადო
უსაფრთხოების ზომების მიღებაა საჭირო, როგორებიცაა ზედაპირული წყლების დინების
მიმართულების შეცვლა და მართვა, მდინარის ნაპირის დამცველი კონსტრუქცია და ა.შ.

4.2.3.7.8.2

წყალმიმღები და დამბა-2

წყალმიმღები დამბა–2–ის ტერიტორიის მარცხენა მხარეს წარმოდგენილია 1–2 მ სიმძლავრის
ფერდობის გადარეცხვის მასალა. იგი ზედ ადევს ნაცრისფერიდან შავამდე, საშუალო
სიმტკიცის, ოდნავ გამოფიტულ და ძლიერ ნაპრალოვან არგილიტ–ალევროლითურ წყებას.
მდინარის კალაპოტის გასწვრივ დაკვირვებულ იქნა ხრეშიან, ქვიშიან, ლამიანი შემავსებლის
მქონე დიდი ლოდები.
მეორეს მხრივ, მის მარჯვენა მხარეს ფერდობის გადარეცხვის მასალის სისქე აღწევს 3 მ–ს.
ბურღვითი სამუშაოები ვერ შესრულდა გზის არარსებობის გამო. ბურღვითი სამუშაოები და
შესაბამისად სრულყოფილი ანალიზის ჩატარება დაგეგმილია სამშენებელო პროექტირების
ეტაპზე.
ისევე როგორც წყალმიმღებ დამბა-1-ზე, მდ. დევაშის ხეობაშიც არსებობს ღვარცოფის
საშიშროება. კონსტრუქციის უსაფრთხოებისთვის, საპროექტო ეტაპზე, სათანადო
უსაფრთხოების ზომების მიღებაა საჭირო, როგორებიცაა ზედაპირული წყლების დინების
მიმართულების შეცვლა და მართვა, მდინარის ნაპირის დამცველი კონსტრუქცია და ა.შ.
გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

4.2.3.7.8.3
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ჰესის შენობა

ჰესის შენობის ტერიტორიაზე წარმოდგენილია არგილიტ–ალევროლითი და ალუვიონი.
ალუვიონი შედგება ხრეშიან, ქვიშიან, ლამიან, თიხიანი შემავსებლის მქონე ლოდური
მასალისგან, რომლის სიმძლავრე 25 მ–ს აღწევს. გრუნტის წყლის დონე დაახლოებით 1 მ–ია.
არგილიტ–ალევროლიტული წარმონაქმნები არიან ძლიერ ნაპრალოვანი, საშუალო
სიმტკიცის და ოდნავ გამოფიტულნი.

4.2.3.7.9

წყალმიმღებ დამბა-2-თან მისასვლელი გზა

4.2.3.7.9.1 შესავალი
დამბა 2-თან მისასვლელი გზის დერეფანში კვლევა ჩატარდა 2016 წლის ნოემბრის თვეში.
გამოკვლევის მიზანს წარმოადგენდა: ბუნებრივი პირობების შესწავლა ფონდური მასალების
საფუძველზე, გავრცელებული გრუნტების ფიზიკურ მექანიკური მახასიათებლების,
გრანულომეტრიული შემადგენლობის, გრუნტის წყლის ქიმიური შემადგენლობის და
აგრესიულობის განსაზღვრა. ამისათვის ჩატარდა გეოფიზიკური გამოკვლევა ვერტიკალური
ელექტროზონდირების მეთოდით 100 წერტილში, ბუნებრივი გაშიშვლებებიდან აღებულ
იქნა კლდოვანი ქანის 4 ნიმუში, მდინარის წყლის 2 სინჯი, ჩატარდა 5 საველე გაცრა ჭალიდან
აღებული კენჭნაროვანი გრუნტის გრანულომეტრიული შემადგენლობის განსაზღვრისათვის.
კაჭრების და ლოდების პროცენტული შემადგენლობის განსაზღვრა ხდებოდა ვიზუალურად,
ხოლო დანარჩენი ფრაქციების განსაზღვრა ხდებოდა მცირე სიღრმის შურფებიდან აღებული
გრუნტის გაცრით.
ჩატარებული კვლევის შედეგების სრული ელექტრონული ვერსია თან ერთვის გზშ-ის
ანგარიშს.

4.2.3.7.9.2 ოროგრაფია და ჰიდროგრაფია
საქართველოს გეომორფოლოგიური დარაიონების სქემატური რუქის მიხედვით საკვლევი
რაიონი მიეკუთვნება ლეჩხუმის ქედის გლაციალურ-ეროზიულ რელიეფს, რომელიც
წარმოქმნილია იურულ ფიქლოვან წყებაზე. საკვლევი რაიონის წყლის მთავარ არტერიას
წარმოადგენს მდ. ცხენისწყალი და მისი მარჯვენა შენაკადები მდ. ხელედულა, მდ. დევაში
და მდ. ლასკადულა. დასაპროექტებელ ხელოვნურ ნაგებობებზე უარყოფითი გავლენის
მოხდენა შეუძლია მდ. დევაშს.

4.2.3.7.9.3 გეოლოგიური აგებულება, საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური
პირობები
გეოტექტონიკური თვალსაზრისით რაიონი მიეკუთვნება დიდი კავკასიონის სამხრეთ
ფერდის ნაოჭა სისტემის გაგრა-ჯავის ზონას. ლითოლოგიურად აგებულია ქვედა და შუა
იურული(I12-I2) თიხაფიქლებით და ქვიშაქვებით, რომლებიც ზევიდან გადაფარულია
სახვადასხვა სიმძლავრის ალუვიური, პროლუვიური და დელუვიური ნალექებით.
ნორმატიული დოკუმენტის «სეისმომედეგი მშენებლობა» (პნ01.01-09) მიხედვით რაიონი
მიეკუთვნება მიწისძვრების 9 ბალიან ზონას.
საქართველოს საინჟინრო-გეოლოგიური დარაიონების მიხედვით, საკვლევი რაიონი
მიეკუთვნება დიდი კავკასიონის სამხრეთ ფერდის ნაოჭა სისტემის მთიანეთის საინჟინროგეოლოგიური ოლქის ქვედა და შუა იურული ასაკის კლდოვანი ფიქლოვანი ქანების
საინჟინრო-გეოლოგიურ რაიონს.
საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების მიხედვით საკვლევი რაიონი მიეკუთვნება
გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

დიდი კავკასიონის სამხრეთ
ჰიდროგეოლოგიური
ოლქის
ჰიდროგეოლოგიურ რაიონს.
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ფერდის ნაოჭა სისტემის
სვანეთის
ნაპრალოვანი

წყალწნევიანი სისტემების
წყალწნევიანი
სისტემის

4.2.3.7.9.4 გეოტექნიკური პირობები
4.2.3.7.9.4.1 გზის ფარგლებში გავრცელებული გრუნტების დახასიათება
საპროექტო გზის გასწვრივ ჩატარებული აგეგმვითი, საველე გეოფიზიკური და
ლაბორატორიული გამოკვლევების მონაცემების საფუძველზე გამოიყოფა შემდეგი ფენები –
საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტები (სგე):
სგე 1 _ კენჭნარი _ კენჭი (40-45%) და ხრეში (15-20%) კაჭრების შემცველობით (25- 30%)
თიხიანი ქვიშის შემავსებლით. გრუნტი ტენიანი და წყალგაჯერებულია. გავრცელებულია
პკ0+00-დან პკ23+85მ-დე. სიმძლავრე დაძიებულ სიღრმემდე 3.0მ-ზე მეტი. გრუნტის
ძირითადი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების მახასიათებლების მნიშვნელობები ასეთია:
მოცულობითი წონა ρ=2.10გ/სმ3; პირობითი საანგარიშო წინააღმდეგობა R0=6.0 კგ/სმ2;
შინაგანი ხახუნის კუთხე φ=45.00; შეჭიდულობა C=0.04 კგ/სმ2; დეფორმაციის მოდული E=500
კგ/სმ2; პუნქტი დამუშავების სირთულის მიხედვით _ პ_6/გ; კატეგორია IV.
ელექტროწინაღობა იცვლება 520-650 ომ. მ-ის ფარგლებში. ამ ფენის საფუძვლად გამოყენება
მიზანშეწონილია ნებისმიერი ტიპის ფუნდამენტებისთვის.
სგე 2 _ უხეშად დამუშავებული კაჭრები(40-50%), კენჭი(20-25%) და ხრეში(15-20%),
სხვადასხვა მარცვლოვანი ქვიშის შემავსებლით. გრუნტი ტენიანი და წყალგაჯერებულია.
გავრცელებულია პკ23+85-დან საპროექტო გზის ბოლომდე. გრუნტის ძირითადი ფიზიკურმექანიკური მახასიათებლების მნიშვნელობები ასეთია: მოცულობითი წონა ρ=2.30 გ/სმ3;
პირობითი საანგარიშო წინააღმდეგობა R0=10.0 კგ/სმ2; შინაგანი ხახუნის კუთხე φ=46.00;
შეჭიდულობა C=0.04 კგ/სმ2; დეფორმაციის მოდული E=550 კგ/სმ2; პუნქტი დამუშავების
სირთულის მიხედვით _ პ.6/დ; კატეგორია V ელექტროწინაღობა იცვლება 570_700 ომ. მ-ის
ფარგლებში. ამ ფენის საფუძვლად გამოყენება მიზანშეწონილია ნებისმიერი
ტიპის ფუნდამენტებისთვის.
სგე 3 _ ღორღი (35-45%), ხვინჭა (20-25%) და ლოდები(10-20%) თიხნარის შემავსებლით.
გავრცელებულია
დელუვიურ
ფერდობებზე
პკ1+00_პკ1+30,
პკ16+05_პკ16+35
და
პკ18+95_პკ19+10 უბნების ფარგლებში. გრუნტის ძირითადი ფიზიკურ-მექანიკური
მახასიათებლების მნიშვნელობები ასეთია: მოცულობითი წონა ρ=2.00 გ/სმ3; პირობითი
საანგარიშო წინააღმდეგობა R0=4.5 კგ/სმ2; შინაგანი ხახუნის კუთხე φ=43.00; შეჭიდულობა
C=0.08 კგ/სმ2; დეფორმაციის მოდული E=450 კგ/სმ2; პუნქტი დამუშავების სირთულის
მიხედვით _ პ.39/ბ; კატეგორია III.
ამ ფენის საფუძვლად გამოყენება მიზანშეწონილია ნებისმიერი ტიპის ფუნდამენტებისთვის.
სგე 4 _ ძირითადი კლდოვანი ქანი - შავი ფერის თიხაფიქლების და ნაცრისფერი
წვრილმარცვლოვანი ქვიშაქვების მორიგეობა, საშუალო და სქელშრეებრივი, სუსტად
გამოფიტული და დანაპრალიანებული. გრუნტის ძირითადი ფიზიკურ-მექანიკური
თვისებების
მახასიათებლების
მნიშვნელობები
ასეთია:
თიხაფიქლებისათვის
_
მოცულობითი წონა ρ=2.46 გ/სმ3; სიმტკიცის ზღვარი ერთღერძა კუმშვაზე Rc=435.0 კგ/სმ2;
შინაგანი ხახუნის კუთხე φ=37.00; შეჭიდულობა C=160.0 კგ/სმ2; დეფორმაციის მოდული
E=178110 კგ/სმ2; პუნქტი დამუშავების სირთულის მიხედვით _ პ.31/ვ და პ.31/ვ, კატეგორია
VI; ქვიშაქვებისათვის _ მოცულობითი წონა ρ=2.46 გ/სმ3; სიმტკიცის ზღვარი ერთღერძა
კუმშვაზე Rc=536.0 კგ/სმ2; შინაგანი ხახუნის კუთხე φ=38.00; შეჭიდულობა C=175.0 კგ/სმ2;
დეფორმაციის მოდული E=201364 კგ/სმ2; პუნქტი დამუშავების სირთულის მიხედვით _
პ.28/ვ და პ.29/ვ; კატეგორია VII; ელექტროწინაღობა იცვლება 320_410 ომ. მ-ის ფარგლებში. ამ
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ფენის საფუძვლად გამოყენება მიზანშეწონილია ნებისმიერი ტიპის ფუნდამენტებისათვის.

4.2.3.7.9.4.2 საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების აღწერა
პკ0+00 _ პკ29+27 გზა განთავსებულ იქნება მდ. დევაშის ხეობის ჭალაში, ჭალისა და ჭალისზედა
ტერასების ფარგლებში, ნულოვან ნიშნულებზე და ყრილზე. ხეობა პკ20-მდე არის U-ს მაგვარი
ფორმის, ხოლო შემდეგ V-ს მაგვარი. ხეობის მინიმალური სიგანე არის 10-15 მ, მაქსიმალური კი
60-70 მ. საპროექტო
გზის გასწვრივ დაძიებულ სიღრმემდე გავრცელებულია: პკ0+00-დან პკ23+85- მდე სგე 1-ის და
პკ23+85-დან გზის ბოლომდე(პკ29+27) სგე 2-ის გრუნტები. სგე 4-ის გრუნტი გავრცელებულია
ხეობის ფერდობებზე, ხოლო ფერდობის ძირში ვეზ-81 და ვეზ-82-ის ფარგლებში 2.50 მ და 2.70
მ-ის სიღრმეზე, პკ29+35-დან ზევით 1.20მ და 1.60მ-ის სიღრმეზე. სგე 3-ის გრუნტი
გავრცელებულია დელუვიურ ფერდობებზე. გრუნტების ფიზიკურ მექანიკური თვისებების
მახასიათებლების საანგარიშო მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 4.2.3.7.9.4.2.1.
პკ29-სთან აღებული მდინარის წყალი ქიმიური შემადგენლობის მიხედვით, გრუნტის წყალი
არის ჰიდროკარბონატულ-სულფატურ-კალციუმიანი, ხოლო
პკ1+50_თან აღებული ჰიდროკარბონატულ-კალციუმიანი. მდინარის წყალს არ ახასიათებს
არცერთი სახის აგრესიული თვისებები ნებისმიერ ცემენტზე დამზადებული ნებისმიერი
მარკის ბეტონის მიმართ.
სგე 1 და სგე 2-ის გრუნტების გრანულომეტრიული შემადგენლობიდან გამომდინარე
სიღრმული და გვერდითი ეროზიის ინტენსივობა იქნება დაბალი. სახიდე გადასასვლელებთან
მისასვლელი ყრილების გარეცხვისაგან დაცვის მიზნით აუცილებელია სარეგულაციო
ნაგებობების დაპროექტება. იმ ადგილებში სადაც გზა გადის კლდოვანი ფერდობების
სიახლოვეს მოსალოდნელია ქვათაცვენა. პკ5-დან პკ6-მდე მონაკვეთის პირდაპირ, მდინარის
მარცხენა მხარეს, მოწყვეტილია კლდოვანი ფერდობი დაახლოებით 100მ-ის სიგრძეზე,
რომელიც გზიდან დაცილებულია 15.0-30.0 მ-ის მანძილზე და არ წარმოადგენს საშიშროებას
გზისთვის.
რაიონის სეისმურობა არის 9 ბალი. რადგან სგე 1, სგე 2 და სგე 3-ის გრუნტები სეისმური
თვისებების მიხედვით არის II კატეგორიის ფუნდამენტების მათზე დაფუძნების შემთხვევაში
უბნების სეისმურობაც იქნება 9 ბალი. სგე 4-ის გრუნტი სეისმური თვისებების მიხედვით არის I
კატეგორიის. ფუნდამენტების მასზე დაფუძნების შემთხვევაში უბნების სეისმურობა იქნება 8
ბალი.
გეოტექნიკური პირობების სირთულის მიხედვით საკვლევი რაიონი არის I და II კატეგორიის.
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4.2.3.7.9.5 დამბა 2-თან მისასცლელი გზის გეოლოგიური პიროებების შეფასება
1. საქართველოს გეომორფოლოგიური დარაიონების სქემატური რუქის მიხედვით დამბა
2-თან მისასვლელი გზის განთავსების რაიონი მიეკუთვნება ლეჩხუმის ქედის
გლაციალურ-ეროზიულ რელიეფს, რომელიც წარმოქმნილია იურულ ფიქლოვან
წყებაზე.
2. გეოტექტონიკური თვალსაზრისით რაიონი მიეკუთვნება დიდი კავკასიონის სამხრეთ
ფერდის ნაოჭა სისტემის გაგრა-ჯავის ზონას.
3. საქართველოს საინჟინრო-გეოლოგიური დარაიონების მიხედვით საკვლევი რაიონი
მიეკუთვნება დიდი კავკასიონის სამხრეთ ფერდის ნაოჭა სისტემის მთიანეთის
საინჟინრო-გეოლოგიური ოლქის ქვედა და შუა იურული ასაკის კლდოვანი, ფიქლოვანი
ქანების საინჟინრო-გეოლოგიურ რაიონს.
4. საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების მიხედვით საკვლევი რაიონი
მიეკუთვნება დიდი კავკასიონის სამხრეთ ფერდის ნაოჭა სისტემის წყალწნევიანი
სისტემების ჰიდროგეოლოგიური ოლქის, სვანეთის ნაპრალოვანი წყალწნევიანი
სისტემის ჰიდროგეოლოგიურ რაიონს.
5. მდინარის წყალს არ ახასიათებს არცერთი სახის აგრესიული თვისებები ნებისმიერ
ცემენტზე დამზადებული ნებისმიერი მარკის ბეტონის მიმართ.
6. ფუნდამენტების სგე 1-ზე, სგე 2-ზე და სგე 3-ზე დაფუძნების შემთხვევაში უბნების
სეისმურობა იქნება 9 ბალი, ხოლო სგე 4-ზე დაფუძნების შემთხვევაში 8 ბალი.
7. სახიფათო გეოდინამიკური პროცესებიდან აქ ფიქსირდება დაბალი ინტენსივობის
სიღრმული და გვერდითი ეროზია და ქვების ჩამოცვენა.
8. სანაპირო ბურჯებთან უნდა მოხდეს სარეგულაციო ნაგებობების დაპროექტება.
9. გეოტექნიკური პირობების სირთულის მიხედვით საკვლევი უბნები არის I და II
კატეგორიის.
10. ხელოვნური ნაგებობის ფუნდამენტების საფუძვლად შერჩეულ უნდა იქნას სგე 1, სგე 2
და სგე 4-ის გრუნტები

4.2.3.7.10 დამბა 1-თან მისასვლელი გზა
4.2.3.7.10.1 გეოლოგიური აგებულება, საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური
პირობები
გეოტექტონიკური თვალსაზრისით საპროექტო გზების განთავსების რაიონი მიეკუთვნება
დიდი კავკასიონის სამხრეთ ფერდის ნაოჭა სისტემის გაგრა-ჯავის ზონას. ლითოლოგიურად
აგებულია ქვედა და შუა იურული(I12-I2) თიხაფიქლებით და ქვიშაქვებით, რომლებიც ზევიდან
გადაფარულია სახვადასხვა სიმძლავრის ალუვიური, პროლუვიური და დელუვიური
ნალექებით.
ნორმატიული დოკუმენტის „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ01.01-09) მიხედვით რაიონი
მიეკუთვნება მიწისძვრების 9 ბალიან ზონას.
საქართველოს საინჟინრო-გეოლოგიური დარაიონების მიხედვით საკვლევი რაიონი
მიეკუთვნება დიდი კავკასიონის სამხრეთ ფერდის ნაოჭა სისტემის მთიანეთის საინჟინროგეოლოგიური ოლქის ქვედა და შუა იურული ასაკის კლდოვანი ფიქლოვანი ქანების
საინჟინრო-გეოლოგიურ რაიონს.
საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების მიხედვით საკვლევი რაიონი მიეკუთვნება
დიდი კავკასიონის სამხრეთ ფერდის ნაოჭა სისტემის წყალწნევიანი სისტემების
ჰიდროგეოლოგიური
ოლქის
სვანეთის
ნაპრალოვანი
წყალწნევიანი
სისტემის
ჰიდროგეოლოგიურ რაიონს. ფოროვანი ცირკულაციის გრუნტის წყალი ძირითადად
გამოვლინდა სახიდე გადასასვლელებისათვის გაბურღილ ჭაბურღილებში.
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კვლევის შედეგების სრული ელექტრონული ვერსია თან ერთვის გზშ-ის ანგარიშს

4.2.3.7.10.2 საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები
4.2.3.7.10.2.1 დამბა 1-თან მისასვლელი გზების ფარგლებში გავრცელებული გრუნტების
დახასიათება
სარეაბილიტაციო და რეგულატორი-1-თან მისასვლელი გზების გასწვრივ ჩატარებული საველე
გეოტექნიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევების მონაცემების საფუძველზე გამოიყოფა
შემდეგი ფენები –საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტები (სგე):
სგე 1 – ნაყარი–კენჭი(50-55%) და ხრეში (25-30%), სხვადასხვა მარცვლოვანი ქვიშის
შემავსებლით. გრუნტი ტენიანია. გავრცელებულია სოფ. ხელედში მიმავალი სარეაბილიტაციო
გზის ფარგლებში პკ0+00-დან პკ12+60-დე. სიმძლავრე მერყეობს 0.60-1.0 მ-ის ფარგლებში.
გრუნტის ძირითადი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების მახასიათებლების მნიშვნელობები
ასეთია: მოცულობითი წონა ρ=1.75გ/სმ3;
პირობითი საანგარიშო წინააღმდეგობა R0=1.8 კგ/სმ2; შინაგანი ხახუნის კუთხე 400;
შეჭიდულობა C=0.04 კგ/სმ2; პუნქტი დამუშავების სირთულის მიხედვით - პ-6/ა; კატეგორია II.
სგე 2 - ნაყარი– ღორღი (40-50%) და ხვინჭა (20-25%)თიხნარის შემავსებლით. გრუნტი ტენიანია.
გავრცელებულია პკ12+30-დან სარეაბილიტაციო გზის ბოლომდე. ეს ფენა ცალკეულ
მონაკვეთებზე გადარეცხილია და გზაზე შიშვლდება თიხაფიქლები და ქვიშაქვები.
სიმძლავრე მერყეობს 0.30-2.10 მ-ის ფარგლებში. გრუნტის ძირითადი ფიზიკურ-მექანიკური
თვისებების მახასიათებლების მნიშვნელობები ასეთია: მოცულობითი წონა ρ=1.75გ/სმ3;
პირობითი საანგარიშო წინააღმდეგობა R0=1.8 კგ/სმ2; შინაგანი ხახუნის კუთხე 400;
შეჭიდულობა C=0.09 კგ/სმ2; პუნქტი დამუშავების სირთულის მიხედვით - პ-39/ა; კატეგორია II.
სგე 3 – ქვიშნარი– ყავისფერი, პლასტიკური. გავრცელებულია პკ 4+60-დან პკ 14+70მ-დე.
სიმძლავრე მერყეობს 0.30-0.50 მ-ის ფარგლებში. გრუნტის ძირითადი ფიზიკურ-მექანიკური
მახასიათებლების მნიშვნელობები ასეთია: მოცულობითი წონა ρ=1.76გ/სმ3; პლასტიურობის
რიცხვი Ip=4.3; კონსისტენციის მაჩვენებელი IL=+0.13; პირობითი საანგარიშო წინააღმდეგობა
R0=2.50 კგ/სმ2; შინაგანი ხახუნის კუთხე φ=240; შეჭიდულობა C=0.13/სმ2; საერთო დეფორმაციის
მოდული E0=100.0 კგ სმ2; პუნქტი დამუშავების სირთულის მიხედვით - პ_34/ა; კატეგორია I.
გრუნტის დანარჩენი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების მახასიათებლების მნიშვნელობები
მოცემულია ლაბორატორიული გამოკვლევების ცხრილში.
სგე 4 - კენჭნარი - კენჭი(45-50%) და ხრეში(20-30) კაჭრების 10%-მდე ჩანართებით სხვადასხვა
მარცვლოვანი ქვიშის შემავსებლით. გრუნტი ტენიანი და წყალგაჯერებულია. გავრცელებულია
ხიდი №1, №2 და №3-ის ფარგლებში, აგრეთვე პკ0+00–დან პკ1+50მ-დე, პკ4+75-დან პკ12+75მ-დე,
პკ24+00-დან პკ27+95-მდე და პკ29+95-დან პკ38+65-მდე.
სიმძლავრე მერყეობს 1.00-3.80 მ-ის ფარგლებში. გრუნტის ძირითადი ფიზიკურ-მექანიკური
თვისებების მახასიათებლების მნიშვნელობები ასეთია:
მოცულობითი წონა ρ=1.95გ/სმ3; პირობითი საანგარიშო წინააღმდეგობა R0=5.0 კგ/სმ2; შინაგანი
ხახუნის კუთხე φ=43.00; შეჭიდულობა C=0.05 კგ/სმ2;
დეფორმაციის მოდული E=550 კგ/სმ2; პუნქტი დამუშავების სირთულის მიხედვით - პ-6/ვ;
კატეგორია III.
ამ ფენის საფუძვლად გამოყენება მიზანშეწონილია ნებისმიერი ტიპის
ფუნდამენტებისთვის.
სგე 5 - კენჭნარი - კენჭი(40-45%) და ხრეში(15-20) კაჭრების შემცველობით (15-20%) ქვიშიანი
თიხის შემავსებლით. გრუნტი ტენიანი და წყალგაჯერებულია. დაფიქსირებულია სახიდე
გადასასვლელებისათვის გაბურღილ ჭაბურღილებში. სიმძლავრე დაძიებულ სიღრმემდე 12.0 მგამა კონსალტინგი
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ზე მეტი. გრუნტის ძირითადი ფიზიკურ-მექანიკური
მნიშვნელობები ასეთია: მოცულობითი წონა ρ=2.00გ/სმ3;

თვისებების

მახასიათებლების

პირობითი საანგარიშო წინააღმდეგობა R0=4.5 კგ/სმ2; შინაგანი ხახუნის კუთხე φ=42.00;
შეჭიდულობა C=0.11 კგ/სმ2; დეფორმაციის მოდული E=390 კგ/სმ2; პუნქტი დამუშავების
სირთულის მიხედვით - პ-6/გ; კატეგორია IV. ამ ფენის საფუძვლად გამოყენება
მიზანშეწონილია ნებისმიერი ტიპის ფუნდამენტებისთვის.
სგე 6 - კენჭნარი - კენჭი(35-40%) და ხრეში(15-20%) კაჭრების შემცველობით (25-30%) თიხიანი
ქვიშის შემავსებლით. გრუნტი სუსტად ტენიანია. დაფიქსირებულია რეგულატორი-1-თან
მისასვლელი გზებისთვის გაბურღილ ჭაბურღილებში. სიმძლავრე დაძიებულ სიღრმემდე 3.00
მ. გრუნტის ძირითადი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების მახასიათებლების მნიშვნელობები
ასეთია: მოცულობითი წონა ρ=2.10 გ/სმ3; პირობითი საანგარიშო წინააღმდეგობა R0=6.0 კგ/სმ2;
შინაგანი ხახუნის კუთხე φ=45.00; შეჭიდულობა C=0.04 კგ/სმ2; დეფორმაციის მოდული E=500
კგ/სმ2; პუნქტი დამუშავების სირთულის მიხედვით - პ-6/გ; კატეგორია IV. ამ ფენის საფუძვლად
გამოყენება მიზანშეწონილია ნებისმიერი ტიპის ფუნდამენტებისთვის.
სგე 7 - ღორღი (35-45%), ხვინჭა (20-25%), და ლოდები (10-20%) თიხნარის შემავსებლით.
გრუნტი ტენიანი და წყალგაჯერებულია. გავრცელებულია გამოტანის კონუსების და
დელუვიურ ფერდობებშიBგაჭრილი ნახევრადჭრილის ფარგლებში პკ0+80-დან პკ5+10-მდე,
პკ12+75-დან პკ25+70-მდე, პკ38+25-დან პკ42+85-მდე და პკ44+90-დან სარეაბილიტაციო გზის
ბოლომდე. სიმძლავრე დაძიებულ სიღრმემდე მერყეობს 0.80-5.00 მ-ის ფარგლებში. გრუნტის
ძირითადი ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების მნიშვნელობები ასეთია: მოცულობითი
წონა ρ=2.00 გ/სმ3; პირობითი საანგარიშო წინააღმდეგობა R0=4.5 კგ/სმ2; შინაგანი ხახუნის კუთხე
φ=43.00; შეჭიდულობა C=0.08 კგ/სმ2; დეფორმაციის მოდული E=450 კგ/სმ2; პუნქტი
დამუშავების სირთულის მიხედვით - პ.39/ბ, კატეგორია III. ამ ფენის საფუძვლად გამოყენება
მიზანშეწონილია ნებისმიერი ტიპის ფუნდამენტებისთვის.
სგე 8 - ძირითადი კლდოვანი ქანი - შავი ფერის თიხაფიქლების და ნაცრისფერი
წვრილმარცვლოვანი ქვიშაქვების მორიგება, საშუალო და სქელშრეებრივი, სუსტად
გამოფიტული და დანაპრალიანებული. გრუნტის ძირითადი ფიზიკურ-მექანიკური
თვისებების მახასიათებლების მნიშვნელობები ასეთია: თიხაფიქლებისათვის - მოცულობითი
წონა ρ=2.47 გ/სმ3; სიმტკიცის ზღვარი ერთღერძა კუმშვაზე Rc=395.0 კგ/სმ2; შინაგანი ხახუნის
კუთხე φ=37.00; შეჭიდულობა C=160.0 კგ/სმ2; დეფორმაციის მოდული E=169964 კგ/სმ2; პუნქტი
დამუშავების სირთულის მიხედვით - პ.31/ვ და პ.31/ვ, კატეგორია VI; ქვიშაქვებისათვის _
მოცულობითი წონა ρ=2.44 გ/სმ3; სიმტკიცის ზღვარი ერთღერძა კუმშვაზე Rc=498.0 კგ/სმ2;
შინაგანი ხახუნის კუთხე φ=38.00; შეჭიდულობა C=175.0 კგ/სმ2; დეფორმაციის მოდული
E=201253 კგ/სმ2; პუნქტი დამუშავების სირთულის მიხედვით - პ.28/ვ და პ.29/ვ; კატეგორია VII;
ამ ფენის საფუძვლად გამოყენება მიზანშეწონილია ნებისმიერი ტიპის ფუნდამენტებისათვის.

4.2.3.7.10.2.2 სარეაბილიტაციო გზის გეოტექნიკური პირობების აღწერა
პკ0+00 - პკ0+80
გზა განთავსებულია დაბალი 1.0-1.5მ-ის სიმაღლის ყრილზე, I ჭალისზედა ტერასაზე.
სარეაბილიტაციო გზის გასწვრივ დაძიებულ სიღრმემდე გავრცელებულია სგე 1, სგე 3 და სგე-4ის გრუნტები. სახიფათო გეოდინამიკური პროცესები არ ფიქსირდება.
პკ0+80 - პკ2+15
გზა განთავსებულია ნახევრადჭრილში. სარეაბილიტაციო გზის გასწვრივ დაძიებულ
სიღრმემდე მიწის ზედაპირიდან ქვევით გავრცელებულია სგე 1 და სგე 7-ის გრუნტები.
სახიფათო გეოდინამიკური პროცესებიდან მოსალოდნელია ცალკეული ქვების ჩამოცვენა.
გამა კონსალტინგი
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პკ2+15 - პკ15+16
გზა განთავსებულია ნულოვან ნიშნულებზე და 1.0მ-დე სიმაღლის ყრილზე. სარეაბილიტაციო
გზის გასწვრივ, დაძიებულ სიღრმემდე, პკ4+55მ-დე გავრცელებულია სგე 1 და სგე 7-ის, პკ4+55დან პკ12+30-მდე სგე 1, სგე 3 და სგე 4, პკ12+30-დან პკ14+70-მდე სგე 2, სგე 3 და სგე 7 და
პკ14+70-დან უბნის ბოლომდე სგე 2 და სგე 7-ის გრუნტები. სახიფათო გეოდინამიკური
პროცესები არ ფიქსირდება.
პკ15+16 - პკ23+90
გზა განთავსებულია ნახევრადჭრილში. ფერდობი გატყიანებულია და აგებულია ღორღით და
ხვინჭკით ლოდების ჩანართებით. სარეაბილიტაციო გზის გასწვრივ დაძიებულ სიღრმემდე
გავრცელებულია სგე 2 და სგე 7-ის გრუნტები.
სახიფათო გეოდინამიკური პროცესებიდან მოსალოდნელია ცალკეული ქვების ჩამოცვენა.
პ23+90 - პკ24+65
გზა განთავსებულია წყალგამტარ მილთან მისასვლელ ყრილზე. სარეაბილიტაციო გზის
გასწვრივ დაძიებულ სიღრმემდე გავრცელებულია სგე 2, სგე 4 და სგე 7-ის გრუნტები სახიფათო
გეოდინამიკური პროცესები არ ფიქსირდება
პკ24+65 -პკ29+35
გზა განთავსებულია ნულოვან ნიშნულებზე და 1.50მ-დე სიმაღლის ყრილზე. სარეაბილიტაციო
გზის გასწვრივ, დაძიებულ სიღრმემდე, პკ28+00მ-დე გავრცელებულია სგე 2 და სგე 4-ის
გრუნტები, ხოლო შემდეგ უბნის ბოლომდე სგე 2 და სგე 8-ის გრუნტები. სახიფათო
გეოდინამიკური პროცესებიდან პკ28+00-დან მოსალოდნელია ცალკეული ქვების ჩამოცვენა.
პკ29+35 - პკ30+10
გზა განთავსებულია ნახევრადჭრილში. სარეაბილიტაციო გზის გასწვრივ დაძიებულ
სიღრმემდე გავრცელებულია სგე 2 და სგე 4-ის გრუნტები. ფერდობზე ჩანს მოწყვეტის ნიშნები.
სასურველია დამჭერი კედლის აშენება.
პკ30+10 - პკ33+00
გზა განთავსებულია დაბალი 1.0მ-დე სიმაღლის ყრილზე, რომლის სიმაღლე ხიდთან
მიახლოებისას იზრდება და აღწევს 2.0-3.0მ-ს. სარეაბილიტაციო გზის გასწვრივ დაძიებულ
სიღრმემდე გავრცელებულია სგე 2 და სგე-4-ის გრუნტები.
სახიფათო გეოდინამიკური პროცესები არ ფიქსირდება.
პკ33+00 -პკ38+24
გზა განთავსებულია ნულოვან ნიშნულებზე და ნახევრადყრილზე. სარეაბილიტაციო გზის
გასწვრივ დაძიებულ სიღრმემდე გავრცელებულია სგე 2 და სგე 4-ის გრუნტები, ხოლო შემდეგ
უბნის ბოლომდე სგე 2 და სგე 8-ის გრუნტები. სახიფათო გეოდინამიკური პროცესებიდან
ლითონის ირიბ წყალგამტარ მილთან მოსალოდნელია ცალკეული ქვების ჩამოცვენა.
პკ38+24 -პკ40+15
გზა განთავსებულია ნახევრადყრილზე. სარეაბილიტაციო გზის გასწვრივ დაძიებულ
სიღრმემდე გავრცელებულია სგე 2 და სგე-7-ის გრუნტები. სახიფათო გეოდინამიკური
პროცესები არ ფიქსირდება.
პკ40+15 -პკ42+20
გზა განთავსებულია ყრილზე, კლდოვანი ფერდობის ძირში. Yჭრილის სიმაღლე 1.0-3.0მ.
სარეაბილიტაციო გზის გასწვრივ დაძიებულ სიღრმემდე გავრცელებულია სგე 2 და სგე 8-ის
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გრუნტები. სახიფათო გეოდინამიკური პროცესებიდან მოსალოდნელია ცალკეული ქვების
ჩამოცვენა.
პკ42+20 -პკ47+00
გზა განთავსებულია ნახევრადჭრილში, პკ43+20-მდე დელუვიური ფერდობის თაროზე, სადაც
დაძიებულ სიღრმემდე გავრცელებულია სგე 2 და სგე 7-ის გრუნტები. პკ43+20-დან პკ44+40მ-დე
გზის ფარგლებში შიშვლდება კლდოვანი ქანი (სგე 8). პკ44+40-დან უბნის ბოლომდე გზა კვლავ
განთავსებულია დელუვიური ფერდობის ნახევრადჭრილზე და გავრცელებულია სგე 2 და სგე
7-ის გრუნტები. სახიფათო გეოდინამიკური პროცესებიდან მოსალოდნელია ცალკეული ქვების
ჩამოცვენა.
პკ47+00 - პკ49+25
გზა განთავსებულია ყრილზე. სარეაბილიტაციო გზის გასწვრივ დაძიებულ სიღრმემდე
გავრცელებულია სგე 2 და სგე-7-ის გრუნტები. სახიფათო გეოდინამიკური პროცესები არ
ფიქსირდება.
პკ49+25 - პკ52+40
გზა განთავსებულია ნახევრადჭრილში. ფერდობი აგებულია ღორღით და ხვინჭით ლოდების
ჩანართებით.სარეაბილიტაციო გზის გასწვრივ დაძიებულ სიღრმემდე გავრცელებულია სგე 2
და სგე 7-ის გრუნტები. გზის ფერდო ზოგიერთ ადგილებში ჩარეცხილია დროებითი
ნაკადებით.
პკ52+40 - პკ55+00
გზა განთავსებულია 1.0-1.5მ სიღრმის ჭრილში. სარეაბილიტაციო გზის გასწვრივ დაძიებულ
სიღრმემდე გავრცელებულია სგე 2 და სგე 7-ის გრუნტები. სახიფათო გეოდინამიკური
პროცესები არ ფიქსირდება.
პკ55+00 - პკ60+10
გზა განთავსებულია ნულოვან ნიშნულებზე და 1.0მ-დე სიმაღლის და სიღრმის
ნახევრადყრილზე და ნახევრადჭრილში. სარეაბილიტაციო გზის გასწვრივ დაძიებულ
სიღრმემდე გავრცელებულია სგე 2 და სგე 7-ის გრუნტები. სახიფათო გეოდინამიკური
პროცესები არ ფიქსირდება.

4.2.3.7.10.2.3 სამშენებლო გზის გეოტექნიკური პირობების აღწერა (მიერთება №1)
პკ0+00 - პკ1+75 (ხიდის მარცხენა ბურჯი)
გზა განთავსებულია დაბალი 1.0მ-დე სიმაღლის ყრილზე, I ჭალისზედა ტერასაზე. ყრილის
სიმაღლე ხიდთან აღწევს 2.50-3.00მ-ს. გზის გასწვრივ დაძიებულ სიღრმემდე გავრცელებულია
სგე 2 და სგე-4-ის გრუნტები. სახიფათო გეოდინამიკური პროცესები არ ფიქსირდება.
პკ2+00- პკ4+00
გზა განთავსებულია დელუვიური ფერდობის ძირში. გზის გასწვრივ დაძიებულ სიღრმემდე
მიწის ზედაპირიდან ქვევით გავრცელებულია სგე 7-ის გრუნტი. სახიფათო გეოდინამიკური
პროცესებიდან მოსალოდნელია ცალკეული ქვების ჩამოცვენა.
პკ4+00 - პკ9+68
გზა განთავსებულია I და II ჭალისზედა ტერასებზე, რომელთა ზედაპირები მოფენილია
ლოდებით. გზის გასწვრივ, დაძიებულ სიღრმემდე, გავრცელებულია სგე 6-ის
გრუნტი.Mპკ8+10-დან პკ+56მ-დე გზაზე გადმოდის გამოტანის კონუსი სიმძლავრით 3.00-6.00მ.
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პკ9-ის მახლობლად ფერდობის ძირიდან
გეოდინამიკური პროცესები არ ფიქსირდება.

ტერასაზე

გადმოდის

წყარო.Dსახიფათო

4.2.3.7.10.2.4 დამბა 1-თან მისასვლელი გზის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების აღწერა
(მიერთება №2)
პკ0+00 - პკ2+00
გზა განთავსებულია დელუვირ ფერდობზე. დასაწყისში დამრეც, ხოლო შემდეგ ციცაბოზე.
უბნის ფარგლებში ჭაბ.№27-თან არის ხევი, რომელშიც წყალი მოედინება ატმოსფერული
ნალექების მოსვლის და თოვლის დნობის შემდეგ. სახიფათო გეოდინამიკური პროცესები არ
ფიქსირდება.

პკ2+00 - პკ9+45
გზა განთავსებულია I და II ჭალისზედა ტერასებზე, რომელთა ზედაპირები მოფენილია
ლოდებით. გზის გასწვრივ, დაძიებულ სიღრმემდე, გავრცელებულია სგე 6-ის გრუნტი.
სახიფათო გეოდინამიკური პროცესები არ ფიქსირდება.

4.2.3.7.10.2.5 სახიდე გადასასვლელი №1-ის გეოტექნიკური პირობების აღწერა
სახიდე გადასასვლელის ბურჯების განლაგების ადგილას გაბურღილი ჭაბურღილების
(ჭაბ.№36;ჭაბ.№37) მონაცემების მიხედვით უბნის ფარგლებში გავრცელებულია სგე 2, სგე 4 და
სგე 5-ის გრუნტები, რომელთა ფიზიკურ მექანიკური თვისებების მახასიათებლების საანგარიშო
მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 4.2.3.7.10.2.5.1.
გრუნტის წყალი გამოვლენილია ორივე ჭაბურღილში, მიწის ზედაპირიდან .80_4.50 მ-ის
სიღრმეზე. ქიმიური შემადგენლობის მიხედვით, გრუნტის წყალი არის ჰიდროკარბონატულსულფატურ-კალციუმიანი.
გრუნტის წყალს არ ახასიათებს არცერთი სახის აგრესიული თვისებები ნებისმიერ ცემენტზე
დამზადებული ნებისმიერი მარკის ბეტონის მიმართ. ფიქსირდება დაბალი ინტენსივობის
გვერდითი და სიღრმული ეროზიის ნიშნები.
სახიდე გადასასვლელის განლაგების რაიონის სეისმურობა არის 9 ბალი. რადგან აქ
გავრცელებული გრუნტები სეისმური თვისებების მიხედვით არის II კატეგორიის, ამიტომ
უბნის სეისმურობაც იქნება 9 ბალი. გეოტექნიკური პირობების სირთულის მიხედვით სახიდე
გადასასვლელის განლაგების რაიონი არის II კატეგორიის.

4.2.3.7.10.2.6 სახიდე გადასასვლელი №2-ის გეოტექნიკური პირობების აღწერა
სახიდე გადასასვლელის ბურჯების განლაგების ადგილას გაბურღილი ჭაბურღილების
(ჭაბ.№31;ჭაბ.№35) მონაცემების მიხედვით უბნის ფარგლებში გავრცელებულია სგე 3, სგე 4 და
სგე 7-ის გრუნტები, რომელთა ფიზიკურ მექანიკური თვისებების მახასიათებლების საანგარიშო
მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 4.2.3.7.10.2.5.1.
გრუნტის წყალი გამოვლენილია ორივე ჭაბურღილში, მიწის ზედაპირიდან 5.20-5.30 მ-ის
სიღრმეზე. ქიმიური შემადგენლობის მიხედვით, გრუნტის წყალი არის ჰიდროკარბონატულკალციუმ-მაგნიუმიანი. გრუნტის წყალს არ ახასიათებს არცერთი სახის აგრესიული თვისებები
ნებისმიერ ცემენტზე დამზადებული ნებისმიერი მარკის ბეტონის მიმართ.
ფიქსირდება დაბალი ინტენსივობის გვერდითი და სიღრმული ეროზიის ნიშნები.
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სახიდე გადასასვლელის განლაგების რაიონის სეისმურობა არის 9 ბალი. რადგან აქ
გავრცელებული გრუნტები სეისმური თვისებების მიხედვით არის II კატეგორიის, ამიტომ
უბნის სეისმურობაც იქნება 9 ბალი. გეოტექნიკური პირობების სირთულის მიხედვით სახიდე
გადასასვლელის განლაგების რაიონი არის II კატეგორიის.

4.2.3.7.10.2.7 სახიდე გადასასვლელი №3-ის გეოტექნიკური პირობების აღწერა
სახიდე გადასასვლელის ბურჯების განლაგების ადგილას გაბურღილი ჭაბურღილების
(ჭაბ.№1;ჭაბ.№2) მონაცემების მიხედვით უბნის ფარგლებში გავრცელებულია სგე 4, სგე 5 და სგე
6-ის გრუნტები, რომელთა ფიზიკურ მექანიკური თვისებების მახასიათებლების საანგარიშო
მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 4.2.3.7.10.2.5.1.
გრუნტის წყალი გამოვლენილია ორივე ჭაბურღილში, მიწის ზედაპირიდან 1.00_5.80 მ-ის
სიღრმეზე. ქიმიური შემადგენლობის მიხედვით, გრუნტის წყალი არის ჰიდროკარბონატულკალციუმიანი. გრუნტის წყალს არ ახასიათებს არცერთი სახის აგრესიული თვისებები
ნებისმიერ ცემენტზე დამზადებული ნებისმიერი მარკის ბეტონის მიმართ.
ფიქსირდება დაბალი ინტენსივობის გვერდითი და სიღრმული ეროზიის ნიშნები.
სახიდე გადასასვლელის განლაგების რაიონის სეისმურობა არის 9 ბალი. რადგან აქ
გავრცელებული გრუნტები სეისმური თვისებების მიხედვით არის II კატეგორიის, ამიტომ
უბნის სეისმურობაც იქნება 9 ბალი. გეოტექნიკური პირობების სირთულის მიხედვით სახიდე
გადასასვლელის განლაგების რაიონი არის II კატეგორიის.

4.2.3.7.10.3 დამბა 2-თან მისასცლელი გზის გეოლოგიური პიროებების შეფა
1. საქართველოს გეომორფოლოგიური დარაიონების სქემატური რუქის მიხედვით საკვლევი
რაიონი მიეკუთვნება ლეჩხუმის ქედის გლაციალურ-ეროზიულ რელიეფს, რომელიც
წარმოქმნილია იურულ ფიქლოვან წყებაზე.
2. გეოტექტონიკური თვალსაზრისით რაიონი მიეკუთვნება დიდი კავკასიონის სამხრეთ
ფერდის ნაოჭა სისტემის გაგრა-ჯავის ზონას.
3. საქართველოს საინჟინრო-გეოლოგიური დარაიონების მიხედვით საკვლევი რაიონი
მიეკუთვნება დიდი კავკასიონის სამხრეთ ფერდის ნაოჭა სისტემის მთიანეთის საინჟინროგეოლოგიური ოლქის ქვედა და შუა იურული ასაკის კლდოვანი, ფიქლოვანი ქანების
საინჟინრო-გეოლოგიურ რაიონს.
4. საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების მიხედვით საკვლევი რაიონი
მიეკუთვნება დიდი კავკასიონის სამხრეთ ფერდის ნაოჭა სისტემის წყალწნევიანი
სისტემების ჰიდროგეოლოგიური ოლქის, სვანეთის ნაპრალოვანი წყალწნევიანი სისტემის
ჰიდროგეოლოგიურ რაიონს.
5. გრუნტის წყალს არ ახასიათებს არცერთი სახის აგრესიული თვისებები ნებისმიერ
ცემენტზე დამზადებული ნებისმიერი მარკის ბეტონის მიმართ.
6. გზების და სახიდე გადასასვლელების განლაგების უბნების სეისმურობა შეადგენს 9 ბალს.
7. სახიფათო გეოდინამიკური პროცესებიდან აქ ფიქსირდება დაბალი ინტენსივობის
სიღრმული და გვერდითი ეროზია და ქვების ჩამოცვენა.
8. სანაპირო ბურჯებთან უნდა მოხდეს სარეგულაციო ნაგებობების დაპროექტება.
9. გეოტექნიკური პირობების სირთულის მიხედვით საკვლევი უბნები არის I და II
კატეგორიის.
10. ხელოვნური ნაგებობის ფუნდამენტების საფუძვლად შერჩეულ უნდა იქნას სგე 4, სგე 5, სგე
6, სგე 7 და სგე 8-ის გრუნტები.
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4.2.3.7.11 გეოლოგიური კვლევის მოკლე რეზიუმე


ეს გეოლოგიურ–გეოტექნიკური ანგარიში მოიცავს დამბა–1–ის, წყალგამტარი გვირაბის, დამბა–
2–ის, სადაწნეო გვირაბისა და ჰესის შენობის ტერიტორიის პირველი ეტაპის შეფასებას;



აღნიშნული ნაგებობების პროექტირების მიზნით განხორციელდა გეოლოგიურ–გეოტექნიკური
კვლევები, რომლებიც მოიცავდა გეოლოგიურ კარტირებას, ბურღვით სამუშაოებს და ადგილზე
ჩატარებულ და ლაბორატორიულ ტესტებს;



ზედაპირის გეოლოგიის, ბურღვითი მონაცემებისა და ადგილობრივი და ლაბორატორიული
ტესტების შედეგების მიხედვით შემუშავდა გეოლოგიური მოდელი, ხოლო წარმონაქმნების
სიმტკიცის პარამეტრები განისაზღვრა ქანის მახასიათებლებისა (RMR) და გეოლოგიური
სიმტკიცის ინდექსის (GSI) ქანის მასის კლასიფიკაციის მიხედვით;



ჭრილების და ყრილების ფერდობები განისაზღვრა ყველაზე კრიტიკულ მონაკვეთებში
განხორციელებული მდგრადობის ანალიზის მიხედვით;



ამ ანგარიშის შედეგად დადგინდა, რომ:

o

წყალმიმღები დამბა–1–ის ტერიტორია: ტერიტორიის მარჯვენა მხარეს, რომელიც ემთხვევა
წყალგამტარი გვირაბის შესასვლელს, საკმარისი უსაფრთხოების სიდიდეები იქნა მიღებული
სტატიკური პირობების მდგრადობის ანალიზიდან. მეორეს მხრივ, გრძელვადიანი პერიოდისა
და გრძელვადიანი პერიოდის სეისმური პირობების შემთხვევისთვის საკმარისი უსაფრთხოების
სიდიდეები არ მიიღება ფერდობის გადარეცხვის მასალის არსებობის გამო. ფერდობის
გადარეცხვის მასალის სისქე 3 მ–ს არ აღემატება. თუ მშენებლობის პროცესში ეს მასალა
ფერდობიდან მოშორებულ იქნება მიიღება საკმარისი უსაფრთხოების სიდიდეები, როგორც ეს
მდგრადობის ანალიზიდან ჩანს. გრუნტის მზიდობა საკმარისია და არ გვაქვს გრუნტის დაწევის
საფრთხე.
წყალმიმღები დამბა-1-ის მარცხენა მხარეს მდებარე ნალექები, აღწერილი როგორც ტერასული
მასალა, ჩამოყალიბებულია ფლუვიოგლაციალური პროცესების შედეგად. მასალა, რომლის
ზომები მერყეობს ლოდნარიდან ქვიშა და თიხამდე არ არის სტრატიფიცირებული და
დახარისხებული. წყალშეღწევადობის ტესტის შედეგების მიხედვით, გრუნტის მაღალი
წყალშეღწევადობის გამო შესაძლებელია მოხდეს გაჟონვა. ამ პრობლემის მოსაგვარებლად
საჭიროა სათანადო სიფრთხილის ზომების მიღება. სამუშაოების წარმოების პერიოდში მასალის
გაფხვიერების გამო თავს იჩენს მდგრადობის პრობლემა.

o

წყალგამტარი გვირაბი: გვირაბის შესასვლელის საინჟინრო მახასიათებლები დამბა–1–ის
ტერიტორიის მახასიათებლების მსგავსია. საკმარისი უსაფრთოების ფაქტორის სიდიდის
მისაღებად მშენებლობის დაწყებამდე მოშორებულ უნდა იქნას ფერდობის გადარეცხვის მასალა.
გვირაბის გამოსასვლელთან არ გვაქვს მდგრადობის პრობლემა.

o

წყალმიმღები დამბა–2–ის ტერიტორია: ალუვიური ნალექების სიმძლავრის ზუსტად
განსაზღვრა ვერ მოხერხდა, რადგან ბურღვითი სამუშაოების ჩასატარებლად წყალმიმღები
დამბა–2–ის ტერიტორიამდე მისაღწევად
არ არსებობს გზა. ხეობის ტოპოგრაფიის
გათვალისწინებით ალუვიური ნალექების ნავარაუდევი სიმძლავრე 10–15 მ–ია. საძირკველი
მოეწყობა კლდოვან და ალუვიურ ნალექებზე, რაც გამოიწვევს გრუნტის დაწევას. საბოლოო
ეტაპზე საჭიროა ბურღვითი სამუშაოების წარმოება რათა განისაზღვროს გრუნტის
გეოტექნიკური მახასიათებლები და მოგვარდეს სავარაუდო პრობლემები. ჩატარდება
გეოფიზიკური კვლევა და შედეგებზე დაყრდნობით მოცემულ იქნება ალუვიური ნალექების
სისქე.

o

სადაწნეო გვირაბი: გვირაბის შესასვლელთან არ გვაქვს მდგრადობის პრობლემა. მეორეს მხრივ,
დაქანების ანალიზზე (79/135, f: 30) დაყრდნობით არსებობს გადაყირავებისა და სოლისებური
ტიპის სხლეტვის რისკი. ამ პრობლემის თავიდან ასაცილებლად, საჭიროა სიფრთხილის
ზომების მიღება, როგორიცაა ანკერული სამაგრი, მავთულის ბადე და ტორკრეტ–ბეტონი.
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o

ჰესის შენობა: ალუვიური ნალექების სისქე აღწევს 25 მ–ს. საძირკველი მოეწყობა კლდოვან და
ალუვიურ ნალექებზე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გრუნტის დაწევა. ამ პრობლემის
მოსაგვარებლად საჭიროა სათანადო ზომების მიღება. მიღებულ იქნა საკმარისი გრუნტის
მზიდობის სიდიდეები.

o

მისასვლელი გზა: ფერდობის მდგრადობის ანალიზის შედეგების გათვალისწინებით ქანობებზე
ფერდობის მდგრადობის პრობლემები მოსალოდნელი არ არის. ამის მიუხედავად, ქანების
ძლიერ დანაპრალიანებული სტრუქტურის გამო, აფეთქებისა და ექსკავაციის შემდეგ შეიძლება
წარმოიშვას გადმოკიდებული და განცალკევებული ბლოკები. ექსკავაციის შემდეგ ეს ბლოკები
მოშორებულ უნდა იქნას. დამატებით, მშენებლობის პერიოდში, პოტენციური ქვათაცვენის
თავიდან ასაცილებლად, პრობლემატურ ზონებში ფერდობები გამაგრებულ უნდა იქნას
მავთულის ბადით, ანკერული სამაგრით და ა.შ.
ჭრის ფერდობების პოზიციებიდან გამომდინარე ზოგან მოსალოდნელია პლანარული და
სოლისებური ტიპის სხლეტვა. ეს გარემოება გათვალისწინებულ უნდა იქნას მშენებლობის
პერიოდში და საჭიროების შემთხვევაში ფერდობის ზედაპირი გამაგრებულ უნდა იქნას
მავთულის ბადით, ანკერული სამაგრით და ა.შ.
საპროექტო გზის ტერიტორიის ზოგიერთი უბანი ალუვიური ნალექებითაა აგებული. ყრილის
ფერდობები გამაგრებულ უნდა იქნას (ქვის ზღუდე, კლდოვანი ქანების საფარი) წყლის
უარყოფითი ზეგავლენის თავიდან ასაცილებლად, განსაკუთრებით მეანდრულ ზონებში.
ქანობის ძირები გამაგრებულ უნდა იქნას მდინარის წყლის უარყოფითი ზეგავლენის თავიდან
ასაცილებლად.
სათანადო უსაფრთხოების ზომები უნდა იქნას მიღებული წვიმიანი დღეებისთვის გზის
კონსტრუქციის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად (მდინარის დინების მიმართულების
შეცვლა, მასიური ქვაყრილები და სხვა).
ყრილები უნდა გაკეთდეს ჭრილების მასალით.
გზის მშენებლობა არ არის რეკომენდირებული მდინარის ხეობის მარცხენა ფერდობზე, მისი
ციცაბო რელიეფიდან გამომდინარე და შესაბამისად მარჯვენა ფერდობთან შედარებით
გაცილებით მაღალი ქანობის არსებობის გამო.
საპროექტო ტერიტორიაზე ქანების ძლიერი ნაპრალიანობის გამო, აფეთქებითი სამუშაოების
შემდეგ ფერდობის ზედაპირზე მოსალოდნელია ქვათა ცვენა. შედეგად, რეკომენდირებულია
რომ ფერდობის მდგრადობის შესაძლო პრობლემების აღმოსაფხვრელად მისი ზედაპირი იქნას
გამაგრებული ანკერული სამაგრებით, მავთულის ბადეებით, ტორკრეტ-ბეტონით და ა.შ.

4.2.3.8
4.2.3.8.1

ხელედულა 3 ჰესის საპროექტო ტერიტორიის სეისმური საშიშროების შეფასება
შესავალი

ხელედულა ჰიდრო ელექტროსადგურის საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს დიდი
კავკასიონის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში. ისტორიულ მონაცემებზე დაყრდნობით ეს
ტერიტორია მეტნაკლებად გადაურჩა მძლავრი, დამანგრეველი მიწისძვრების ეპიცენტრულ
ზონაში მოქცევას. საკვლევი ტერიტორიის მახლობლად, ისტორიული ცნობების მიხედვით
მოხდა რამოდენიმე მიწისძვრა, თუმცა ძალიან მწირი ინფორმაცია არსებობს აღნიშნული
მიწისძვრების ზუსტი ადგილმდებარეობის განსაზღვრისთვის. მიუხედავად ამისა, არსებობს
ამ რეგიონის რამოდენიმე ისტორიული და ინსტრუმენტული მიწისძვრის მონაცემების
გამოყენებით შექმნილი ინტენსიობის რუკები, რომლებიც გვიჩვენებს, რომ წარსულში
მომხდარი მიწისძვრების მაქსიმალური მაკროსეისმური ეფექტი IX ბალს არ აღემატებოდა.
(MSC სკალა). ( პირადი კომუნიკაცია, 2016 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დედამიწის
შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო).
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საქართველო სეისმურად აქტიური რეგიონია და ალპურ-ჰიმალაების შეჯახების სარტყელის
ნაწილს წარმოადგენს. რეგიონის სეისმურობა მის ზოგად ტექტონიკას ასახავს. კავკასია
ალპურ-ჰიმალაიური შეჯახების სარტყელის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ნაწილია. რეგიონის
ძირითად სეისმოტექტონიკურ მახასიათებელს არაბეთისა და ევრაზიის ფილების თანაკვეთა
წარმოადგენს. არაბეთის ფილის ჩრდილოეთით და საათის საწინააღმდეგო მიმართულებით
მოძრაობა განაპირობებს თურქეთის ბლოკის დასავლეთ მიმართულებით, ხოლო ირანოს
ბლოკის აღმოსავლეთ მიმართულებით გადაადგილებას ნაწევი ტიპის რღვევის გასწვრივ და
ასევე შეცოცების ტიპის რღვევათა სისტემის არსებობას კავკასიაში.
საქართველოში რღვევათა სისტემა (გამყრელიძე და სხვ., 1998) ძირითადად წარმოდგენილია
ტექტონიკური ბლოკების საზღვრებზე. რღვევათა უმრავლესობა აქტიური იყო გვიან ალპურ
(ოროგენული) პერიოდში და ვითარდება დღემდე. ამ მხრივ, უნდა აღინიშნოს კავკასიონის
ჩრდილო-დასავლეთის და გრძივი რღვევები ორიენტირებული განედის მიმართულებით.
ამგვარი მიმართულება აქვს ასევე რამოდენიმე ინტრაზონალურ რღვევას. ყველა ეს რღვევა
ვითარდებოდა ხანგრძლივად და წარმოქმნილია კავკასიონის ფორმირების (განვითარების)
სხვადასხვა პერიოდში (შუა პალეოზოური, ადრე და გვიან იურული, შუა ეოცენი, ადრე და
გვიან ცარცული, გვიან პლიოცენი) კავკასიონისა და ამიერკავკასიის პალეოსტრუქტურების
ზონაში: კუნძულთა რკალის, დიდი კავკასიონის განაპირა ზღვის, აჭარა-თრიალეთის
ინტრარკალურ რიფტის ზონაში. კავკასიონის განვითარების ოროგენულ პერიოდში, როცა
დედამიწის ქერქი განიცდიდა ინტენსიურ შეკუმშვას, ამ რღვევების უმრავლესობა გარდაიქმნა
ღრმა შესხლეტვისა და შეცოცების ტიპის რღვევებად და განვითარდა შარიაჟები. განივი
რღვევები (სუბმერიდიანული, ჩრდილო-აღმოსავლეთი და ჩრდილო-დასავლეთი) კავკასიაში
მოგვიანებით წარმოიქმნა. რღვევათა უმრავლესობა მეორადი წარმოშობისაა. თითქმის ყველა
ძირითადი რღვევა სხვადასხვა გეოფიზიკური კვლევისას არის გამოვლენილი. მათი
უმრავლესობა დაიკვირვება აეროფოტოებზე. მულტიდისციპლინარული
კვლებებით
მიღებული მონაცემებზე დაყრდნობით

4.2.3.8.2

რეგიონის ტექტონიკა და სეისმურობა

კავკასიის რეგიონი ალპურ-ჰიმალაების სარტყელის ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა და
სეისმურად აქტიური სეგმენტია. ის მსოფლიოში, ყველაზე დიდი კონვერგენციული
დეფორმაციის ზოლის ნაწილს წარმოადგენს. დეფორმაციები და მასთან დაკავშირებული
სეისმურობა გამოწვეულია არაბეთისა და ევრაზიის ფილების შეჯახებით.
მიუხედავად იმისა, რომ არაბეთისა და ევრაზიის ფილაქნების კონვერგენციის კინემატიკასთან
დაკავშირებით მიღწეულია გარკვეული კონსენსუსი სამეცნიერო წრეებში, დღემდე არ არის
მიღებული სრულყოფილი მოდელი, რომელიც რეგიონის ტექტონიკას ასახავს. რამოდენიმე
კვლევაზე დაყრდნობით, შერჩეული მიწისძვრების სეისმური მომენტის ჯამი გვიჩვენებს, რომ
რეგიონში კუმშვითი დეფორმაციით გამოწვეული დაძაბულობის 90%-ის გამოთავისუფლება
რეგიონში ასეისმურად ხდება (Philip et al., 1989; Jackson,1992). შესაძლოა რეგიონში მიმდინარე
დანაოჭების პროცესი და რღვევებზე დეფორმაცია იწვევს ასეისმურ წანაცვლებას.
რეგიონისთვის მრავალი ტექტონიკური მოდელებს შორის შეუსაბამობამ განაპირობა
საქართველოსთვის ორი განსხვავებული ხედვის არსებობა რღვევათა სისტემის შესახებ.
პირველი თავსებადია შეჯახების ტექტონიკურ მოდელთან, რომელიც ბორჯომი-ყაზბეგის
რღვევათა ზონას გულისხმობს (BKFZ) (Gamkrelidze, 1998). მეორე კი დეფორმაციის
გადანაწილების მოდელს წარმოადგენს და გულისხმობს მხოლოდ შეცოცებისა და
პარალელური, ნაწევი ტიპის რღვევების არსებობას საქართველოს ტერიტორიაზე (Adamia,
2004)
რეგიონში აქტიურად მიმდინარეობს დეფორმაციული პროცესები, გამოწვეულია არაბეთისა
და ევრაზიის ფილების შეჯახებით, რომელიც მოძრაობის მიმდინარეობით (Dewey et al., 1986).
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ეს შეჯახების პროცესი ადრეული მიოცენიდან დაიწყო, უხეშად რომ ვთქვათ 16-23 მილიონი
წლის წინ (Allen et al., 2004). არსებული ძველი მოდელების მიხედვით არაბეთის ფარდობითი
სიჩქარის მნიშვნელობა შეფასებულ იქნა როგორც 25 ± 1 მმ/წ (DeMets et al, 1990) და 18 ± 2 მმ/წ
(McCluskey et al., 2000), თუმცა ბოლო წლების GPS და გეოდეზიური კვლევის შედეგად
რეგიონში შეჯახების სიჩქარე შეფასდა 20-დან 30-დე მმ/წ, ამასთან სიჩქარე იზრდება
დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ (Reilinger et al., 2006). კავკასიის სამხრეთ, დეფორმაცია
მკვეთრად გამოიხატება თურქეთ-ირანის პლატოზე, დეფორმაციის ზოლი გადაჭიმულია 3
მილიონი კვადრატული კილომეტრის ფართობზე და ზღვის დონიდან მისი სიმაღლე 1.5 – 2
კმ-ს აღწევს (Allen et al., 2004). თურქეთ-ირანის პლატოს ჩრდილოეთით, კავკასიის
მასშტაბით საერთო კუმშვითი დეფორმაციის მაჩვენებელი განისაზღვრა10 ± 2 მმ/წ-ში
(Jackson, 1992; Reilinger et al., 1997).
რუკაზე ნაჩვენებია მიწისძვრები 1955-2002 წლის ჩათვლით. ისინი გაფილტრულია
ეპიცენტრის საწყისი სიზუსტის ხარისხის მიხედვით. ეპიცენტრების ერთობლიობა დიდი
კავკასიონის სამხრეთ ნაწილში, ხელედულასგან აღმოსავლეთით, 1991 წლის 6.9 მაგნიტუდის
რაჭის მიწისძვრის (კატალოგში ყველაზე ძლიერი მიწისძვრის) აფთერშოკების გუნდს
წარმოადგენს. როგორც ნახაზიდან ჩანს, სეიმურად ყველაზე აქტიური დიდი კავკასიონის
დასავლეთით და აღმოსავლეთით სამხრეთ ფერდობებია ასევე აღმოსავლეთ ნაწილის
ჩრდილოეთი ფერდი და მცირე კავკასიონი. შედარებით მეჩხერი სეისმურობაა კავკასიის
მთათაშორის დეპრესიაში. ზოგადად განიხილებოდა, რომ მიწისძვრების სიღრმე კავკასიაში არ
აღემატებოდა 20 კმ, თუმცა ჩვენი და სხვა უახლოესი კვლევები გვიჩვენებს, რომ ეს ფაქტი
შორსაა რეალობისგან. ფოკალური მექნიზმები დიდი კავკასიონის სამხრეთ ფერდობის
გასწვრივ (რაჭის მიწისძვრის ჩათვლით) ძირითადად არა ღრმა შეცოცებას და შესხლეტვის
ტიპის მოძრაობებს ასახავს.
ნახაზი 4.2.3.8.2.1. მიწისძვრების ეპიცენტრების და სეისმურ სხივთა კვეთის განაწილება კავკასიის
რეგიონისთვის. წითელი სამკუთხედებით მონიშნულია განახლებული ციფრული სეისმური სადგურები.
მიწისძვრების ფერთა გრადაცია შეესავამება მათ სიღრმეებს. ნაცრისფერი სხივები გვიჩვენებს მანძილს
ეპიცენტრსა და სადგურს შორის.

საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს დიდი კავკასიონის დასავლეთ მხარეს, მდინარე
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ხელედულას და ქ. ლენტეხის მახლობლად. ხელედულა მდინარე ცხენისწყლის შენაკადს
წარმოადგენს. საქართველოს ტექტონიკური სქემის (Gamkrelidze 2003) მიხედვით ეს რეგიონი
საკმაოდ კომპლექსურია. აქ ხდება დიდი კავკასიონის დანაოჭების სისტემების სხვადასხვა
ზონების თანაკვეთა: მთავარი ქედის ცენტრალური აზევების ქვეზონა (კრისტალური
ფუნდამენტი), ყაზბეგი-ლაგოდეხის ზონა (დანაოჭებული), ჩხალთა-ლაილას ზონის ჩხალთის
ქვეზონა (მონოკლინი) და გაგრა-ჯავის ზონის იურიული დანაოჭების პორფირიტული წყება.
ნახაზზე 4.2.3.8.2.2. ნაჩვენებია საქართველოს ტექტონიკური ზონირების სქემატური რუკა (E.
Gamkrelidze, 2003).
ნახაზი 4.2.3.8.2.2. საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური ზონირების სქემატური რუკა.

გაანალიზებულ და დამუშავებულ იქნა რეგიონის, როგორც ისტორიული, ასევე
ინსტრუმენტული დაკვირვების პერიოდის სხვადასხვა კატალოგი, მათ შორის: კავკასიის
რეგიონის შესწორებული კატალოგი, დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი
(გამოუქვეყნებელი მასალა); მიწისძვრების სპეციალური კატალოგი GSHAP რეგიონი კავკასია
(SCETAC), მოცემული კატალოგი მომზადდა გლობალური სეისმური საშიშროების შეფასების
პროგრამის ფარგლებში (GSHAP ), პერიოდი 2000 ძვ. წ. – 1993 ნ. კონდორსკაიას რედაქტირებით
(Balassanyan et al. 1999); ჩრდილოეთ ევრაზიის მიწისძვრების კატალოგი (1995 – 1999); ძლიერი
მიწისძვრების კატალოგი (Shebalin, Kondorskaya 1982); 1991 წლის რაჭის მიწისძვრის
ეპიცენტრული რეგიონის სპეციალური კატალოგი (დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა
ინსტიტუტი, გამოუქვეყნებელი მასალა). ასევე დამატებით გამოყენებული მასალა: Bius, Ye. I.;
1948, Tskhakaia, A.D, Papalashvili, V.G; 1973.
მიწისძვრების კატალოგები შედგება ორი ძირითადი ნაწილისაგან: ისტორიული და
ინსტრუმენტული მონაცემებისაგან. დოკუმენტირებული, ისტორიული კატალოგი ათვლას
იწყებს ქრისტიანული ერას დასაწყისიდან. ისტორიული მიწისძვრების პარამეტრები
განსაზღვრულია მიწისძვრის ინტენსივობის მიხედვით, რომელიც ეფუძნება მიწისძვრის
შესახებ ისტორიულ მასალებში არსებული მონაცემების ანალიზს ნგრევისა და ზარალის
შესახებ. ისტორიული მიწისძვრების თარიღის, დროისა და ეპიცენტრის განსაზღვრის
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მნიშვნელოვნ უზუსტობებს შეიცავს. ინსტრუმენტული მიწისძვრების შემთხვევაში,
მიწისძვრის პარამეტრების განსაზღვრის ცდომილება შედარებით დაბალია. ინსტრუმენტული
პერიოდის მონაცემების სიზუსტე გაცილებით მაღალია. კავკასიაში ინსტრუმენტული
პერიოდი 1899 წელს დაიწყო. მეოცე საუკუნის დასაწყისში საქართველოს ტერიტორიაზე
უკვე რამოდენიმე სეიმური სადგური ფუნქციონირებდა. სადგურები აღჭურვილი იყო იმ
დროისთვის არსებული დაბალი მგრძნობელობის სენსორებით, ძირითადად მექანიკური
ტიპის. ინსტრუმენტული დაკვირვების ადრეული პერიოდის (1930-მდე) მიწისძვრის
პარამეტრების შესახებ მონაცემები მიახლოებით ისეთივე ხარისხის იყო, როგორც მე XIX
საუკუნეში. მიწისძვრის პარამეტრები ძირითადად განსაზღვრული იყო ინტენსივობაზე
დაყრდნობით, ამიტომ ამ პერიოდის კატალოგს ჩვენ ასევე განვიხილავთ როგორც
ისტორიულს.
ნახაზი 4.2.3.8.2.3. ისტორიული მიწისძვრების ეპიცენტრები (1930-მდე)

საკვლევი ტერიტორია (დიდი კავკასიონის დასავლეთ ნაწილი) ცენტრალური და აღმოსავლეთ
ნაწილებთან შედარებით სეისმურად ნაკლებად აქტიურია. რეგიონის სეისმურობა ისტორიულ
მონაცემების მიხედვით ნაჩვენებია ნახაზზე 4.2.3.8.2.3. რამოდენიმე ძლიერი მიწისძვრა
დაფიქსირებულია საკვლევ რეგიონში. ძალიან ძველი მიწისძვრების (50 და 500) პარამეტრები
დადგენილია ნაკლებად სანდო მონაცემებზე დაყრდნობით, ამიტომ მათი სიზუსტე საკმაოდ
დაბალია (ეპიცენტრული ცდომილება 100 კმ აღწევს, ხოლო მაგნიტუდის და ინტენსიობის 1
ერთეულის ან მეტის). ყველაზე ძლიერი მიწისძვრა საკვლევ ტერიტორიაზე 1350 წელს
ფიქსირდება, საკვლევი ტერიტორიიდან მიახლოებით 50 კმ დაშორებით. ამ მიწისძვრის
მაგნიტუდა 7.0 შეადგენდა, ხოლო ინტენსივობა ეპიცენტრში განისაზღვრა 9-10 ბალი MSK
სკალით (Varazanashvili, Papalashvili 1998). დაცხრომის მოდელის გათვალისწინებით ჰესის
მიდამოებში ინტენსიობა შესაძლოა MSK სკალით 5-6 ბალს შეადგენდა. თუმცა, როგორც უკვე
აღვნიშნეთ ამ შეფასების სიზუსტე ძალზედ მწირია (ეპიცენტრის ლოკაციის ცდომილება
შეილება 50 კმ აღემატებოდეს, ხოლო მაგნიტუდის და ინტენსიობის 0.5 და 1 ერთეული
შესაბამისად).
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1088, 1261 და 1283 წლის მიწისძვრები გაცილებით უკეთესადაა განსაზღვრული, და მათი
ეპიცენტრები საკვლევი ტერიტორიიდან საკმაოდ შორ მანძილზე მდებარეობს, ისევე როგორც
სხვა უფრო გვიანი ისტორიული და ადრეული ინსტრუმენტული 1899, 1906, 1912, 1913, 1920,
1925 წლის მიწისძვრების. 1614 წლის მიწისძვრის მონაცემები ძალიან გაბნეულია და ასევე მისი
ეფექტი არ იყო იმდენად ძლიერი, რომ კაშხალის ტერიტორიისთვის ზარალის მომტანი
ყოფილიყო. კაშხალთან მომხდარი ყველაზე ძლიერი მიწისძვრა თარიღდება 1902 წლით, მისი
ეპიცენტრი 30 კმ-ის დაშორებით მდებარეობდა, თუმცა მონაცემები ამ მოვლენის შესახებ
კიდევ უფრო მწირია, ვიდრე ისტორიული შუა სუკუნოვანი მიწისძვრების. გამომდინარე
აქედან, ისტორიულ და ადრეული ინსტრუმენტულ მონაცემებზე დაყრდნობით, ჩვენ
შეგვიძლია მივიღოთ სეისმურობის ზოგადი სურათი, თუმცა ამ მონაცემებს ვერ გამოვიყენებთ
სეისმური საშიშროების შეფასებისას.
დადგინდა, რომ რღვევითი სტრუქტურები ბლოკების საზღვრებზეა განვითარებული.
ხელედულასა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის შესწავლისას არსებითი მნიშვნელობა აქვს
კითხვას: არსებობს, თუ არა აქ დამანგრეველი მიწისძვრის ალბათობა.
კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენს სეისმური საშიშროების შეფასება საპროექტო
ტერიტორიაზე.

4.2.3.8.3

სეისმური საშიშროების შეფასება

გრძელვადიანი, ალბათური პროგნოზის მეთოდები, სეისმური საშიშროების შეფასების
კუთხით, საკმაოდ კარგად არის შემუშავებული. რეგიონის მგრადი განვითარებისთვის
სეისმური საშიშროების შეფასება ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ასპექტს წარმოადგენს.
აუცილებელია დაცული იყოს, როგორც მოსახლეობის უსაფრთხოება, ასევე მასშტაბური
ეკონომიკური პროექტების უსაფრთხო განხორციელება. კავკასიის რეგიონის კეთილდღეობა
და მდგრადი განვითარება უპირობოდ დამოკიდებულია საერთაშორისო პროექტებზე,
რომლებიც მიზნად ისახავს რეგიონის ჩართვას წამყვან ეკონომიკურ სტრუქტურებში.
სეისმური საშიშროების შეფასება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეკონომიკურად ნაკლებად
განვითარებილი ქვეყნებისთვის, რადგან სუსტი ეკონომიკის პირობებში, ძლიერი მიწისძვრის
შემდგომ
აღდგენითი
პერიოდი
საკმაოდ
ხანგრძლივია.
დასახული
ამოცანის
განხორციელებისათვის საჭირო ეტაპები შემდეგნაირად განისაზღვრება:
1. რეგიონის საერთო მონაცემთა ბაზის გაუმჯობესება. მონაცემთა ბაზა მოიცავს
გეოლოგიურ, სეისმურ, გეოფიზიკურ, გეიტექნიკურ და სხვა ინფორმაციას, ასევე
მონაცემებს მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე.
2. სეისმური საშიშროების შეფასება გაუმჯობესებული მონაცემთა ბაზისა და ახალი
მეთოდების საშუალებით.
რეგიონის სეისმური საშიშროება არაერთგზის იქნა შესწავლილი, რაზეც უამრავი სამეცნიერო
ნაშრომი და სტატია მეტყველებს. აღნიშნული შრომები ძირითადად ეხებოდა საქართველოს
სეისმური საშიშროების შეფასებას და სეისმური ზონების რუკების შექმნას. 90-ანი წლებიდან
მოყოლებულ და ასევე უფრო ძველ შრომებსაც საკმაოდ სერიოზული ხარვეზები აქვს.
არსებული რუკების ძირითად ხარვეზს წარმოადგენს რამოდენიმე სეისმურად აქტიური
რეგიონის სეისმური საშიშროების არასათანადო შეფასება. ძველი ზონირების რუკები
დეტალურად განხილული იყო რამოდენიმე სტატიაში (Ulomov 1999, Balassanyan et al. 1999,
Ulomov et al 1998). შედეგად, ეს რუკები იცვლებოდა რეგიონში ყოველი ძლიერი მიწისძვრის
შემდეგ, რომელიც ხდებოდა რუკაზე აღნიშნულ სეისმური საშიშროების უფრო დაბალი
მაჩვენებლის მქონე ტერიტორიაზე (ზონირების რუკის მიხედვით). ხანდახან განსხვავება
მოსალოდნელსა და მომხდარ მიწისძვრის ინტენსიბას შორის MSK სკალის მიხედვით 2-3
ერთეულს აღწევდა.
საქართველოს ოფიციალური, მოქმედი სეისმური საშიშროების რუკის მიხედვით, საკვლევი
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ტერიტორია მდებარეობს MSK სკალის მიხედვით 8 ბალიან ზონაში. სეიმური ზონების
საშიშროების რუკა შეიქმნა 1999 წელს, თუმცა მიღებულ იქნა 2010- ში, კორნელის მეთოდის
გათვალისწინებით და კომპიუტერული პროგრამა SEISRISK III (Bender, Perkins 1987)
გამოყენებით. მიწისძვრის ეფექტი შეფასებულ იქნა სხვადასხვა განსხვავებული პარამეტრების
გამოყენებით: ინტენსიობა (MSK სკალა) გრუნტის მაქსიმალური აჩქარება (PGA). ინტენსიობა
(MSK სკალა) ტრადიციულად გამოიყენებოდა სეისმური ზონირებისთვის ყოფილ საბჭოთა
კავშირში. გამოყენებულ იქნა 1998 წლის კვლევის დაცხრომის მოდელი. გრუნტის
მაქსიმალური აჩქარების გამოსათვლელად გამოყენებული იყო კავკასიის და მის მიმდებარე
რეგიონების ინსტუმენტული ჩანაწერები (Smith et al., 1998).
წინამდებარე კვლევაში ჩვენ წარმოვადგენთ საქართველოს აქტიური სეისმური
სტრუქტურების ახალ სქემას და ასევე გრუნტის მაქსიმალური აჩქარების დაცხრომის ახალ
მოდელს. ხელედულას მიმდებარე ტერიტორიის სეისმური საშიშროების ალბათური რუკების
გამოსათვლელად შერჩეულ იქნა კომპიუტერული პროგრამა CRISIS62007 ( Ordazet. al. 2007).
პროგრამა მუშაობს Microsoft Windows-ზე და აქვს მარტივი გრაფიკული ინტერფეისი.
პროგრამა იყენებს სეისმური საშიშროების შეფასების კლასიკურ ალბათურ მეთოდს, ხოლო
მოდელირებისთვის სეისმურ წყაროს განიხილავს, როგორც წერტილს, ასევე მრუდს ან
ფართობს. ამ პროგრამის მეშვეობით შესაძლებელია როგორც სამგანზომილებიანი რღვევების,
ასევე წერტილოვანი წყაროების მოდელირება. რღვევის მექნიზმი შეიძლება გამოყენებულ
იქნას გამოთვლებში, ხოლო თითოეულ წყაროს მიენიჭოს საკუთარი გრუნტის
გადაადგილების მოდელი, რომელიც ითვალისწინებს რღვევის ტიპს. (მაგალითად რღვევა
მოცემული გრუნტის დაცხრომის საკუთარი მოდელით, ნასხლეტი ტიპის რღვევის
მექნიზმისთვის, მეორე რღვევა გრუნტის დაცხრომის საკუთარი მოდელით - ნაწევი ტიპის
რღვევის მექნიზმისთვის და ა.შ. )








პირველი ნაბიჯია მიწისძვრის წყაროს ზონების განსაზღვრა (სეისმური ზონების რუკა).
საკვლევი ტერიტორია იყოფა სეისმური წყაროს ზონებად, რომელთაგან თითოეული
ერთგვაროვანი სეიმურობის მქონე ტერიტორიად განიხილება. სეისმური წყაროს
თითოეულ ზონაში უნდა არსებობდეს მოცემული სიდიდის მაგნიტუდის მიწისძვრის
მოხდენის ერთი და იგივე ალბათობა.
მეორე ნაბიჯია - განისაზღვროს თითოეული ზონის სეისმურობის განმეორებადობის
მახასიათებლები. მიწისძვრების კატალოგის გამოყენებით, თოთოეული ზონის
ფარგლებში შეისწავლება სეისმურობა, რათა დადგინდეს მაგნიტუდასა და მოწისძვრის
მოხდენის სიხშირეს შორის დამოკიდებულება, სეისმურობის მაჩვენებელი და სხვა
პარამეტრები.
მესამე ნაბიჯს წარმოადგენს მიწისძვრის ეფექტის დაცხრომის მოდელის კომპილაცია.
ირჩევა ლოკალურად შესაბამისი დაცხრომის დამოკიდებულება, რათა დავაკავშიროთ
ერთმანეთს ნავარაუდევი გრუნტის გადაადგილება საკვლევ ტერიტორიაზე,
მიწისძვრის მაგნიტუდა და მანძილი ტერიტორიამდე. გრუნტის გადაადგილების
სიდიდის ცდომილება ან გაბნევა მნიშვნელოვან სიდიდეს წარმოადგენს, მას არსებითი
მნიშვნელობა აქვს მოცემული ანალიზისთვის.
ჩვენი კვლევის მეოთხე ნაბიჯია - საშიშროების განსაზღვრა საკვლევ ტერიტორიაზე.
საშიშროების ანალიზი ეყრდნობა მოსაზრებას, რომ მაგნიტუდა M სიდიდის
მიწისძვრის მოხდენის ალბათობა სეისმური წყაროს ზონაში, საკვლევი ტერიტორიიდან
ნებისმიერ მოცემულ მანძილის ფარგლებში პროპორციულია ზონის იმ ნაწილისა,
რომელიც ამ მანძილის ინტერვალში ხვდება.

4.2.3.8.4

მიწისძვრის წყაროს ზონების განმარტება.

როგორც უკვე
ტექტონიკურად

აღინიშნეთ, საკვლევი ტერიტორია კავკასიის რეგიონის ერთ-ერთი
აქტიური უბანია. ისტორიული და ინსტრუმენტული მონაცემები
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ადასტურებენ, რომ აქ არაერთგზის მომხდარა საშუალო და შედარებით ძლიერი მიწისძვრა.
კავკასიის სეისმურობის გამომწვევ ტექტონიკურ მოდელებზე ბევრი განსხვავებული
მოსაზრება არსებობს. იმისათვის, რომ სათანადოდ გაგვეთვალისწინებინა ეს განსხვავებული
ჰოპოთეზები, გადაწყდა რამოდენიმე ალტერნატიული სეისმოტექტონიკური სქემის განხილვა
და სეისმური ზომების მოდელის შექმნა. ამისათვის გამოვიყენეთ ორი ალტერნატიული
ტექტონიკური სქემა: მოცემული შემდეგ ნაშრომებში Gamkrelidze et al. 1998 და Adamia et al
2006. დამატებით, ტექტონიკური სქემის გასაუმჯობესებლად ასევე დეტალური გეოლოგიური
ანგარიშები იქნა განხილული.
ნახაზი 4.2.3.8.4.1. საქართველოს აქტიური რღვევების რუკა (Gamkrelidze et al.1998)

სეისმური ზონების რუკა, შედგენილია პროექტ ISTC A651 CauSIN მონაწილე დამოუკიდებელი
ექპერტების ინტერპრეტაციების გაერთიანების შედეგად. (გამოუქვეყნებელი მასალა, 2006)
წარმოდგენილი, რეგიონის ახალი სეისმოტექტონიკური მოდელი მიღებულია ბოლო
პერიოდში სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში ჩატარებული კვლევების
საფუძველზე. ჩვენ შევისწავლეთ ძველი ნაშრომები და ასევე უახლეს პერიოდში ჩატარებული
გამა კონსალტინგი
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კვლევები, სადაც ახალი სეისმური, GPS და სხვა მონაცემები იქნა გამოყენებული. შედეგად,
შეიქმნა საქართველოს (სამხრეთ კავკასია) ახალი სეისმური ზონების რუკა, რომელიც
რეგიონის სეისმური საშიშროების შეფასებისას გამოვიყენეთ.
გეოლოგიურ კვლევაზე დაყრდნობით და ასევე სეისმური წყაროს მოდელირებით, ჩვენ
შევაფასეთ რღვევის პარამეტრები (რღვევის სიგრძე და სიგანე, სეისმური მომენტი). გარკვეულ
სეისმურ ზონებსა და რღვევის მონაკვეთებზე სეისმურ და გეოლოგიურ მონაცემებში
დანაკვირვები მასალის არარსებობის გამო, ჩვენ გამოვიყენეთ რღვევის პარამეტრებს შორის
ემპირული დამოკიდებულება, რომელიც დონალდ ველსისა და კევინ კოპერსმითის მიერ იყო
შემუშავებული (Wells,Coppersmith1994). ახალი სქემის საფუძვლად გამოვიყენეთ ე.
გამყრელიძის საქართველოს აქტიური რღვევების სქემის ბოლო ვერსია (Gamkrelidzeet. Al.
2013).
ნახაზი 4.2.3.8.4.2. აქტიური სეისმური წყაროს ზონები ბოლო კვლევის მიხედვით (სქემატური
რუკა).

4.2.3.8.5

სეისმური მონაცემები

ბოლო პერიოდში სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკების ნაციონალური სეისმური ქსელი
აქტიურად იყენებს ფართოსპექტრიან სეისმურ სენსორებს (საქართველო ~25 სეისმური
სადგური, აზერბაიჯანი ~35 სეისმური სადგური, სომხეთი ~13 სეისმური სადგური). ბოლო
ათი წლის დანაკვირვები მასალა, თანამედროვე ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევების
შესაძლებლობას იძლევა. ყველა ინსტრუმენტული ჩანაწერების საფუძველზე, დედამიწის
შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის მიერ შედგენილია მიწისძვრების კატალოგი.
კატალოგი 80 000 მეტ ჩანაწერს მოიცავს. კავკასიის რეგიონის მიწისძვრების მონაცემთა ბაზა
ჩვენს უცხოელ კოლეგებთან ერთად იქნა შედგენილი (აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი). ჩვენ
ვეცადეთ 1. დაგვეზუსტებინა კავკასიის აქტიური ტექტონიკური სტრუქტურების სქემატური
რუკა. წინამდებარე კვლევაში სეისმური საშიშროების შეფასებისას კავკასიის რეგიონის
აქტიური ტექტონიკური სტრუქტურების რუკის რამოდენიმე ვერსია იყო გამოყენებული; 2.
დაგვეზუსტებინა კავკასიის სიჩქარული მოდელი; 3 გვეწარმოებინა კავკასიის რეგიონის
მიწისძვრების ტალღური ინვერსია (შერჩეული მიწისძვრების მაგნიტუდა აღემატებოდა 3.5 – 4
); 4. შეგვექმნა საქართველოში სეისმური საშიშროების შესაფასებლად აუცილებელი კვლევების
პაკეტი. მონაცემების კვლევის შედეგები გამოყენებულ იქნება სეისმური საშიშროების
შეფასებისას.
გამა კონსალტინგი
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კვლევაში გამოყენებული დაცხრომის მოდელები

ჰორიზონტალური გრუნტის მაქსიმალური აჩქარების დაცხრომის სამი მრუდი გამოყენებულ
იქნა ალბათური სეისმური საშიშროების შესაფასებლად (PSHA): პირველი ევროპული
მიწისძვრების მიხედვით იყო დაკალიბრებული (Ambraseys et al., 2005: AMB), მეორე კავკასიის მიწისძვრებით (Smit et al. 2000), ხოლო მესამე წარმოადგენს დაცხრომის მრუდს
გამოთვლილს საქართველოს ნაციონალური სეიმური ქსელის ბოლო 12 წლის დანაკვირვები
მასალის და ასევე საქართველოს რეგიონისა და ევროპული მონაცემთა ბაზებში არსებული
ძლიერი მოძრაობის ჩანაწერების მიხედვით.
GMP მოდელი კავკასიის რეგიონისთვის შემუშავებულია(Smit et al, 2000) მიერ. რეგრესიული
ანალიზისთვის გამოყენებულ იქნა 84 შესწორებული ჰორიზონტალური აჩქარების ჩანაწერები
და 26 მიწისძვრის ჩანაწერის რეაქციის სპექტრი, რომელთა მაგნიტუდა 4.0-ს აღემატებოდა.
კვლევაში გამოყენებულ იქნა პარამეტრებს შორის შემდეგი დამოკიდებულება (Ambraseys and
Boomer 1991):

Y - მაქსიმალური აბსოლუტური აჩქარების რეაქციაა (მეტწილად ჰორიზონტული), SA, 5%თვის კრიტიკული დაცხრომა [სმ/წმ2]-ში, M ზედაპირული ტალღის მაგნიტუდა, ხოლო D ჰოპოცენტრული მანძილი კმ-ში.
როგორც უკვე ნაჩვენებია ზემოთ, მოდელი ეფუძნება მონაცემების მცირე რაოდენობას, ამიტომ
აუცილებელია გათვალისწინებულ იქნას მოდელის ცდომილება.
ახალი კვლევა ეფუძნება 98 მიწისძვრის ძლიერი მოძრაობის სენსორის 102 ჩანაწერს. ამ
ჩანაწერებთან ერთად დამატებით გამოყენებულ იქნა 272 მიწისძვრის ფართო სპექტრული
სენსორის 1378 ჩანაწერი. გრუნტის რეალურ მოძრაობაზე გადასვლის შემდეგ, გრუნტის
სიჩქარული ჩანაწერი გადაყვანილ იქნა აჩქარებაში. ევროპული მონაცემთა ბაზიდან
გამოვიყენეთ მიწისძვრის ჩანაწერები, რომელთა მაგნიტუდა იყო არანაკლებ 5.0, ხოლო
ჰოპოცენტრული მანძილი 0 დან 10 კმ ფარგლებში მდებარეობდა (Instituto Geografico Nacional
(1999), რათა ახლობელი ჩანაწერებით შეგვევსო მონაცემთა ბაზა. გამოვიყენეთ დაშვება რომ
ეპიცენტრის მიმდებარე არეალში ნებისმიერ რეგიონში მიწისძვრის დროს რღვევის პროცესი
მსგავსია. საერთო ჯამში იქნა შერჩეული 1525 ჩანაწერი, რომელთა ჰიპოცენტრული მანძილი 0
დან 300 კმ ფარგლებში მდებარეობდა.
რეგრესიული ანალიზისთვის გამოყენებულ იქნა გაუმჯობესებული Ambraseys et al 2005 მიერ
შემოთავაზებული შემდეგი მოდელი:

Y - მაქსიმალური აბსოლუტური აჩქარების რეაქცია (ჰორიზონტალური კომპონენტიდან
კვადრატული ფესვი) [g] ერთეულებში, D - ჰიპოცენტრული მანძილი კმ-ში. მოდელი
შემუშავებულ იქნა რეგრესიის ანალიზის საფუძველზე. იხ. ცხრილი.
ცხრილი 4.2.3.8.6.1. რეგრესიული ანალიზის საფუძველზე მიღებული კოეფიციენტები და
სტანდარტული გადახრა
a

b
-4.4983

c
1.3209

d
-0.0656

e
-0.0041

გამა კონსალტინგი
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ნახაზი 4.2.3.8.6.1. კვლევაში გამოყენებული GMP მოდელი.

ნახაზზე 4.2.3.8.6.1. ნაჩვენებია წინამდებარე კვლევაში არსებული მონაცემების მიხედვით
აგებული მრუდები; რეგრესიული ანალიზის გამოყენებით მიღებული GMP და შედარება სხვა
არსებულ მოდელებთან, როგორიცაა Smit et al. (მწვანე წყვეტილი მრუდი), Ambraseys et al, 1996
(შავი წყვეტილ-წერტილოვანი მრუდი), Ambraseys et al., 2005 (ვარდისფერი მრუდი). ლურჯი
მრუდი წარმოადგენს მხოლოდ ფართო სპექტრული ჩანაწერებით მიღებულ მოდელს, ხოლო
წითელი სქელი მრუდი წარმოადგენს მოდელს, მიღებულს ყველა არსებული, მათ შორის
ევროპული, მონაცემების გათვალისწინებით.
მნიშვნელოვანია, გავითვალისწინოთ, რომ შემუშავებული მოდელი შერჩეულ მონაცემთა
განაწილებას საუკეთესოდ ასახავს და ამიტომ წარმოადგენს საშუალო მნიშვნელობებს და
შესაბამისად მის გარშემო დიდ ეპიცენტრულ მანძილზე დაიკვირვება მონაცემების გაბნევა

4.2.3.8.7

საკვლევი ტერიტორიის სეისმური საშიშროების გამოთვლა

საკვლევ ტერიტორიისთვის გამოთვლილ იქნა საშიშროების მნიშვნელობა:
დასახლება
ელექტროსადგური
კაშხალი-1
კაშხალი-2

X
42.724802
42.650207
42.693889

გამა კონსალტინგი
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სასაზღვრო ზონის გათვალისწინებით, გამოთვლები ჩატარდა უფრო დიდ ფართობზე,
რადგან სასაზღვრო ზონის სეისმურობას შეუძლია გავლენა მოახდინოს საკვლევი
ტერიტორიის სეისმურ საშიშროებაზე. კომპიუტერული პროგრამის თანახმად, სეისმური
წყაროს ზონებისთვის შესაძლებელია სამი განსხვავებული მოდელის გამოყენება, რომელიც
საფუძვლად გამოიყენებს შესაბამისად წერტილებს, მრუდებს ან ფართობებს. მოდელის
ასაგებად ჩვენ ფართობები გამოვიყენეთ სეისმოგენური სიღრმის გათვალისწინებით. ეს
მოდელი უფრო გონივრულია არსებული მიწისძვრების წყაროს მექანიზმების და რეგიონის
ტექტონიკის
პირობებში. თითოეული ზონისთვის, ზღვრულ მაგნიტუდაზე მაღალი
სიმძლავრის მქონე მიწისძვრებისთვის, გამოთვლილ იქნა სეისმური პარამეტრები.
თითოეული მაგნიტუდური დიაპაზნისთვის სეისმური გამოსათვლელად გამოყენებულ იქნა
bდა M მაქს მნიშვნელობები (M ზღვრული -დან M მაქს -დე 0.5 ბიჯით).
Eurocode8 რეკომენდაციების გათვალისწინებით სეისმური საშიშროების შესაფასებლად
შეირჩა 50 წლიანი მოლოდინის პერიოდი და სხვადასხვა დონის საშიშროება გამოთვლილ
იქნა საკვლევი ტერიტორიისთვის:
წარმოგიდგენთ განსხვავებულ სეისმური საშიშროების მრუდებს, გამოთვლილს, ზემოთ
აღწერილ სხვადასხვა GMP-ს და აქტიური სეისმური წყაროს ზონების სქემებისთვის.
 დშმი-ს (დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი) მიერ ახლად
შემუშავებული GMP და სეისმური წყაროს ზონები.

გამა კონსალტინგი
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სეისმური ზონები ე. გამყრელიძის და შ. ადამიას ტექტონიკური სქემების
მიხედვით. გამოყენებული დაცხრომის მოდელები შეწონილი Ambraseyset. al. 2005
and Smith et. Al. 2000
Gr.Motion
weight

Ambr2005
0.5

Smit
0.5

შედარებისთვის სეისმური საშიშროების ორივე მრუდი წარმოდგენილია ერთსა და იმავე
გრაფიკზე.
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რეკომენდაციები:
1. ხელედულას კაშხლებისა და ჰიდრო ელექტროსადგურის ტერიტორია მდებარეობს
სეისმურად აქტიურ რეგიონში. გამოთვლები ვაწარმოეთ ევროკოდ 8 სტანდარტების
მიხედვით. მოლოდინის პერიოდით 50 წელი სხვადასხვა ალბათობებისათვის.
2. ჩვენ შემოგთავაზეთ გამოთვლები, რომლებიც ეფუძნება პირველი ძველ ტექტონიკურ
სქემას, დაცხრომის მრუდებსა და მონაცემებს, ხოლო, მეორე ახალი ვარიანტი
შემუშავებულია ჩვენი ინსტიტუტის მიერ და გამოყენებულია ახალი
დანაკვირვები მონაცემები და განახლებული სქემები. შესაბამისად ჩვენ
რეკომენდაციას ახალ მოდელს ვანიჭებთ.

4.2.3.8.8

გრუნტის ლოკალური აგებულების და საინჟინრო-გეოლოგიური თვისებების
შესწავლა გეოფიზიკური საძიებო მეთოდებით

4.2.3.8.8.1 კვლევის მიზანი
ჩვენს ძირითად ამოცანას წარმოადგენდა ხელედულა ჰესის საპროექტო ტერიტორიაზე ქანების
აგებულების შესწავლა და იდენტიფიცირებული საინჟინრო- გეოლოგიური ელემენტებისთვის
ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების განსაზღვრა. ასევე 30მ სიღრმის ფენაში განივი (S) ტალღის
გავრცელების საშუალო სიჩქარის გამოთვლა.

4.2.3.8.8.2 შესავალი
ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების გამოკვლევა საინჟინრო გეოლოგიის პრობლემების
გადაწყვეტისათვის ერთ-ერთ უმთავრეს ამოცანას წარმოადგენს. ქანების დინამიური
თვისებების გამოსაკვლევად შესაბამისი მეთოდის ამორჩევა მოითხოვს პრობლემის ღრმა
გააზრებას და გაგებას. არჩევანი უნდა შეჩერდეს იმ მეთოდზე, რომელიც მაქსიმალურად
ზუსტად ასახავს დაძაბული მდგომარეობის საწყის მნიშვნელობებს და მოსალოდნელ
დატვირთვებს (Kramer1996).
გრუნტის

ფიზიკური

პარამეტრების

დასადგენად

გამოყენებული

გამა კონსალტინგი

იქნა

გარდატეხილი
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ტალღების მეთოდი. გრძივი და განივი სეისმური ტალღების გავრცელების სიჩქარეები
მჭიდროდაა დაკავშირებული გრუნტის ფიზიკურ- მექანიკურ თვისებებთან. ამ სიჩქარეებში
მკვეთრი ცვლილება, აყალიბებს ე. წ. გარდამტეხ ზედაპირებს და კარგად გამოყოფს გრუნტის
ძირითად ფენებს. ეს მეთოდი საშუალებას იძლევა განისაზღვროს გრუნტში არსებული
ფენების სისქე და მათში დრეკადი ტალღების გავრცელების სიჩქარე.
სეისმო საძიებო მეთოდების კიდევ ერთ გამოყენებას წარმოადგენს გრუნტის ლოკალური
პირობების შეფასება სეისმური საშიშროების დეტალური ანალიზისათვის. როგორც წესი,
მიწისძვრით გამოწვეული გრუნტის რხევის შეფასება ხდება ე. წ. „კლდოვანი“ ქანებისთვის,
მაშინ როდესაც სამშენებლო უბანზე გრუნტის რეალური მდგომარეობა შეიძლება მკვეთრად
განსხვავდებოდეს. თანამედროვე სამშენებლო ნორმების თანახმად (IBC2006, ASCE7,
EUROCODE 8, საქართველოს მოქმედი სეისმური ნორმები) სამშენებლო მოედნის გრუნტის
კატეგორია შეიძლება განისაზღვროს 30მ სიღრმის ფენაში განივი (S) ტალღის გავრცელების
საშუალო სიჩქარის მიხედვით.
საველე მეთოდი ემყარება ისეთ დეფორმაციებს, რომლებიც ახასიათებს დრეკადი ტალღების
გავრცელების პროცესს. მეორეს მხრივ საველე მეთოდები იძლევა უშუალოდ გამოსაკვლევი
პარამეტრების მნიშვნელობებს, რომლებიც სეისმური მონაცემებით შეიძლება განისაზღვროს
მხოლოდ თეორიული ანალიზით ან ემპირიული დამოკიდებულებით. ამის გამო სასურველია
გამოყენებული იქნეს გეოტექნიკური (საველე და ლაბორატორიული) კვლევების შედეგებიც,
რაც უფრო სრული სურათის აგების საშუალებას მოგვცემს. ამგვარად შესაძლებელია
გრუნტისათვის
(თითოეული საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტისათვის)
განისაზღვროს შემდეგი ფიზიკურ-მექანიკური პარამეტრი:






გრძივი და განივი ტალღის სიჩქარე Vp, Vs
პუასონის კოეფიციენტი  იუნგის
დინამიური მოდული ED ძვრის
დინამიური მოდული GD
ყოველმხრივი კუმშვის მოდული K
სიმკვრივე .

4.2.3.8.8.3 გამოყენებული აპარატურა და მეთოდები
საკვლევ უბნებზე აგებული იქნა 3 46მ-იანი და 2 115მ-იანი სეისმო-საძიებო პროფილი.
დაკვირვებები ტარდებოდა გარდატეხილი ტალღების სეისმური მეთოდით გეოფონებს შორის
2 და 5 მ დაშორებით. პროფილები გამოვიყენეთ სხვადასხვა საინჟინრო-გეოლოგიური
ელემენტების (სგე) გამოსავლენად, რომელთა გამოყოფაც ხდებოდა დრეკადი ტალღების
სიჩქარეების მიხედვით.
გრძივი-P და განივი-S ტალღების რეგისტრაციისა და გარჩევადობისათვის ყველა პროფილზე
გამოიყენებოდა Z-Z და X-X (ან Y-Y) მიმართულებით ორიენტირებული დარტყმები. დრეკადი
ტალღების გენერაცია ხორციელდებოდა 10 კგ წონის დასარტყამი ინსტრუმენტით 15 მმ სისქის
ტიტანის ფირფიტაზე. ფირფიტის შედარებით დიდი ფართობი უზრუნველყოფდა დარტყმის
ენერგიის კარგ გარდაქმნას გრუნტის დრეკადი რხევების ენერგიად.
გამოყენებული იქნა დარტყმების 5 წერტილიანი სისტემა, ანუ ორი დარტყმა პროფილის თავსა
და ბოლოში, ერთი მის შუაში (შემხვედრი ჰოდოგრაფების მისაღებად) და ორი გატანილი
დარტყმა (დამწევი ჰოდოგრაფის მისაღებად). სეისმურ პროფილებზე გატანილი დარტყმები
განხორციელებული იქნა შორეულ დისტანციებზე, რათა ინფორმაცია უფრო დიდი
სიღრმეებიდან მიგვეღო, ამის საფუძველზე მიღებულია ინფორმაცია 30მ-ის რიგის
სიღრმეებიდან. ტალღების რეგისტრაცია ხორციელდებოდა იაპონური წარმოების OYO MCSeis
SX ფირმის 24 არხიანი საინჟინრო სეისმური სადგურით, გამოყენებული იქნა 10 ჰც საკუთარი
სიხშირის გეოფონები (როგორც ვერტიკალური ასევე ჰორიზონტალური კომპონენტები).
გამა კონსალტინგი
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4.2.3.8.8.4 მონაცემთა დამუშავება და ინტერპრეტაცია
მონაცემები
დამუშავდა
WinSysm
(http://www.wgeosoft.ch/software/default2.html)
პროგრამული პაკეტის გამოყენებით. ძირითადად ინტერპრეტაციისთვის გამოყენებული იქნა
ABC მეთოდი.
მიღებულ სეისმოგრამებზე გასწვრივი P ტალღები გამოიყოფებოდა ძირითადად პირველი
შემოსვლების მიხედვით, უმთავრესად Z-Z სეისმოგრამებზე. როგორც წესი Y-Y სეისმოგრამებზე
P ტალღებს ჰქონდათ მცირე ამპლიტუდა, სწრაფად მიილეოდნენ და ამგვარად მათი
ხელისშემშლელი ფონი ნაკლებ გავლენას ახდენდა მეტი ინტენსივობის მქონე S ტიპის განივი
ტალღების რეგისტრაციაზე. განივი ტალღების გამორჩევისა და კორელაციისათვის
განიხილებოდა ერთი და იგივე დარტყმის პუნქტიდან მიღებული Z-Z და Y-Y სეისმოგრამები.
ხდებოდა მათი შედარება: Y-Y ჩანაწერებზე განივი ტალღები მკაფიოდ ჩანდა უფრო დიდი
ინტენსიურობით გასწვრივი ტალღების შემდგომ შემოსვლებში ნაკლები მოჩვენებითი
სიჩქარითა და ნაკლები სიხშირით.
განივი ტალღების შემდეგ დაიკვირვებოდა შედარებით უფრო ინტენსიური, მრავალფაზიანი
დაბალ სიხშირიანი და დაბალსიჩქარიანი ლიავას ტალღები.
ტალღების გამოყოფას და კორელაციას ასრულებდა ინტერპრეტატორი, რის შემდეგაც
პროგრამა WinSism 10.6 ავტომატურად ადგენდა განივი და გასწვრივი ტალღების ჰოდოგრაფთა
სისტემას და სიჩქარული მახასიათებლების მიხედვით, ABC (delay time) მეთოდით აგებდა
პროფილების გასწვრივ ვერტიკალურ სიბრტყეებში სეისმოგეოლოგიურ ჭრილებს.
გეოლოგიური იდენტიფიკაცია
მონაცემების გათვალისწინებით.

სრულდებოდა

არსებული

საინჟინრო-

გეოლოგიური

4.2.3.8.8.5 ხარისხის კონტროლის პროცედურები
ხარისხის კონტროლის წინასწარი ფაზა მოიცავს გეოფონების გრუნტთან მჭიდრო ფიქსაციის
და გადამცემ კაბელებთან სათანადო კონტაქტის შემოწმებას. სეისმური ტალღების უშუალო
რეგისტრაციამდე,
რამოდენიმე
საცდელი
დარტყმა
ხორციელდებოდა,
რათა
დავრწმუნებულიყავით გეოფონების ფუნქციონალურობაში და სეისმური ტალღების
საკმარისი ენერგიის გადაცემაში გეოფონებისთვის.
საველე მონაცემების (სეისმოგრამების) ხარისხის კონტროლის მთავარი კრიტერიუმი არის
ინფორმატიული სიგნალის მაღალი გარჩევადობა. მონაცემთა მოგროვებისას ხდებოდა
შემოწმება, რომ სეისმური ტალღების პირველი შემოსვლები მკაფიოდ გარჩევადი ყოფილიყო
პროფილის დასაწყის, შუა და ბოლო ჩანაწერში. აღნიშნული პირობის დაცვა ხდებოდა ერთი
წერტილიდან ჩანაწერების სათანადო რაოდენობის დაგროვებით (staking) და სეისმური წყაროს
სწორი შერჩევით. პროფილი ითვლებოდა აგებულად თუ ტალღური ფრონტი მთლიანობაში
იყო წაკითხვადი, ხოლო ერთეული დაკარგული ფაზები შეიძლებოდა შევსებული ყოფილიყო
მეზობელი არხებიდან, ფაზათა კორექციის გათვალისწინებით. მსგავს შემთხვევებში ასევე
გათვალისწინებული იქნა ცვლილება სიგნალის სიხშირულ შემადგენლობაში, გამოწვეული
წყაროსა და მიმღებს შორის მანძილის ცვლილებებით. გატანილი დარტყმების შემთხვევაში
პირველი შემოსვლების გარჩევადობა არ წარმოადგენდა მთავარ კრიტერიუმს, ამ შემთხვევაში
მთავარი ყურადღება ეთმობოდა ინფორმატიული ფაზის გარჩევადობას, რათა ეს უკანასკნელი
არ ყოფილიყო გადაფარული სხვა ტალღებით.
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4.2.3.8.8.6 ჩატარებული სამუშაოები და მიღებული შედეგები
კვლევა ჩატარდა ხელედულა ჰესის კაშხლისა და ჰიდროელექტრო სადგურის საპროექტო
ტერიტორიაზე გატარდა 5 სეისმური პროფილი (პროფილების ჭრილები იხ. პარაგრაფში
4.2.2.8.8.7.). პროფილების კოორდინატები მოცემულია შემდეგ ცხრილში:
ცხრილი 4.2.3.8.8.6.1. სეისმური პროფილების კოორდინატები. პროექცია - UTM Zone 38(WGS 84
Datum) პროფილების დასაწყისი და ბოლო წერტილების კოორდინატები:
პროფილი
1
2
3
4
5

X_დასაწ.
307703.5
307704.6
307768.4
313898.7
313894.4

Y_დასაწ.
4739755.9
4739765.2
4739774.1
4737682.1
4737663.2

X_ბოლო
307818.3
307743.2
307813.4
313818.2
313852.3

X_ბოლო
307818.3
307743.2
307813.4
313818.2
313852.3

ხელედულა ჰესის პირველი კაშხლის ტერიტორიაზე გატარდა 2 46მ-იანი და 1 115მ- იანი
სეისმური პროფილები (ნახ.4.2.3.8.8.6.1.):

ნახაზი 4.2.3.8.8.6.1. საკვლევ უბანზე სეისმური პროფილების განლაგების სქემა.

ჩვენს მიერ აგებულ თითოეულ სეისმურ პროფილზე გამოყოფილი იქნა სამი ფენა, სეისმური
ტალღების გავრცელების მიხედვით, ისინი გარკვეულ შესაბამისობაში არიან გეოლოგიური
კვლევების შედეგად გამოყოფილ ძირითად საინჟინრო-გეოლოგიურ ელემენტებთან (სგე-ები)
განსხვავებული ლითოლოგიით და საინჟინრო თვისებებით. თითოეული ფენის გეომეტრია
(სიღრმე და სისქე) განსაზღვრული იქნა P-გრძივი ტალღის გავრცელების მიხედვით, ასევე
შეფასებული იქნა P-ტალღის გავრცელების სიჩქარე Vp.
სგე 1 - ლოდები ქვიშიან-ლამიან-თიხიანი მასალით.
სგე 2 - არგილიტ - ალევრიტი
აღნიშნული ფენები დაფიქსირებულ იქნა ჩვენს მიერ გატარებულ პროფილებზე.
პროფილი 1-ზე სეისმური მონაცემებით ზედა ფენა დაახლოებით 4-5მ სიღრმემდე მთელი
ჭრილის გასწვრივ აღინიშნება სგე 1 ლოდების შედარებით ნაკლები კონცენტრაციით გრძივი
ტალღის სიჩქარით Vp = 480-520 მ/წმ.
ამ ფენას ქვემოდან ესაზღვრება სგე 1 ლოდების შედარებით მეტი კონცენტრაციით და სგე 2-ის
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გამოფიტული ფენის ერთობლიობა, რომლის სიმძლავრეც მერყეობს 15-22 მეტრამდე, ხოლო
სიჩქარე Vp = 1560-2340 მ/წმ.
აღნიშნული ფენების ქვევით დაფიქსირებულია სგე 2-ის მცირედ გამოფიტული ფენა Vp = 3650
მ/წმ.
პროფილი 2-ზე სეისმური მონაცემებით ზედა ფენა დაახლოებით 4-5მ სიღრმემდე მთელი
ჭრილის გასწვრივ აღინიშნება სგე 1 ლოდების შედარებით ნაკლები კონცენტრაციით გრძივი
ტალღის სიჩქარით Vp = 400-530 მ/წმ და განივი ტალღის სიჩქარით Vs = 200-250 მ/წ.
ამ ფენას ქვემოდან ესაზღვრება სგე 1 ლოდების მეტი კონცენტრაციით, რომლის სიმძლავრეც
მერყეობს 7-10 მეტრამდე, ხოლო სიჩქარეები Vp = 950-1250 მ/წმ და Vs = 450-600 მ/წ.
აღნიშნული ფენების ქვევით ჩვენი დაკვირვებებით 30 მეტრის სიღრმემდე დაფიქსირებულია
სგე 1 ლოდების მეტი კონცენტრაციით და სგე 2-ის გამოფიტული ფენის ერთობლიობა
სიჩქარეებით Vp = 2460 მ/წმ და Vs = 1150 მ/წ.
პროფილი 3-ზე სეისმური მონაცემებით ზედა ფენა დაახლოებით 3-4მ სიღრმემდე მთელი
ჭრილის გასწვრივ აღინიშნება სგე 1 ლოდების შედარებით ნაკლები კონცენტრაციით გრძივი
ტალღის სიჩქარით Vp = 380-480 მ/წმ და განივი ტალღის სიჩქარით Vs = 200-300 მ/წ.
ამ ფენას ქვემოდან ესაზღვრება სგე 1 ლოდების მეტი კონცენტრაციით, რომლის სიმძლავრეც
მერყეობს 9-12 მეტრამდე, ხოლო სიჩქარეები Vp = 1240-1430 მ/წმ და Vs = 600-680 მ/წ.
აღნიშნული ფენების ქვევით ჩვენი დაკვირვებებით 30 მეტრის სიღრმემდე დაფიქსირებულია
სგე 1 ლოდების მეტი კონცენტრაციით და სგე 2-ის გამოფიტული ფენის ერთობლიობა
სიჩქარეებით Vp = 2730 მ/წმ და Vs = 1300 მ/წ.
ხელედულა ჰესის ჰიდროელექტრო სადგურის ტერიტორიაზე გატარდა 1 46მ-იანი და 1 115მიანი სეისმური პროფილები (ნახ. ნახაზი 4.2.3.8.8.6.2.):

ნახაზი 4.2.3.8.8.6.2. საკვლევ უბანზე სეისმური პროფილების განლაგების სქემა.

ჩვენს მიერ აგებულ სეისმურ პროფილებზე გამოყოფილი იქნა სამი ფენა, სეისმური ტალღების
გავრცელების მიხედვით, ისინი გარკვეულ შესაბამისობაში არიან გეოლოგიური კვლევების
შედეგად გამოყოფილ ძირითად საინჟინრო- გეოლოგიურ ელემენტებთან (სგე-ები)
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განსხვავებული ლითოლოგიით და საინჟინრო თვისებებით. თითოეული ფენის გეომეტრია
(სიღრმე და სისქე) განსაზღვრული იქნა P- გრძივი ტალღის გავრცელების მიხედვით, ასევე
შეფასებული იქნა P-ტალღის გავრცელების სიჩქარე Vp.
სგე 1 - ქვიშიან-ლამიანი ლოდნარი
სგე 2 - არგილიტ - ალევრიტი
აღნიშნული ფენები დაფიქსირებულ იქნა ჩვენს მიერ გატარებულ პროფილებზე.
პროფილი 4-ზე სეისმური მონაცემებით ზედა ფენა დაახლოებით 2-3მ სიღრმემდე მთელი
ჭრილის გასწვრივ აღინიშნება სგე 1 ლოდნარის შედარებით მცირე კონცენტრაციით გრძივი
ტალღის სიჩქარით Vp = 510-760 მ/წმ.
ამ ფენას ქვემოდან ესაზღვრება სგე 1 ლოდნარის შედარებით დიდი კონცენტრაციით და სგე 2ის ძლიერ გამოფიტული ფენის ერთობლიობა, რომლის სიმძლავრეც მერყეობს 23-31მეტრამდე,
ხოლო სიჩქარე Vp = 1770-2440 მ/წმ.
აღნიშნული ფენების ქვევით დაფიქსირებულია სგე 2 Vp = 4050 მ/წმ.
პროფილი 5-ზე სეისმური მონაცემებით ზედა ფენა დაახლოებით 2მ სიღრმემდე მთელი
ჭრილის გასწვრივ აღინიშნება სგე 1 ლოდნარის შედარებით მცირე კონცენტრაციით გრძივი
ტალღის სიჩქარით Vp = 350-480 მ/წმ და განივი ტალღის სიჩქარით Vs = 200-240 მ/წ.
ამ ფენას ქვემოდან ესაზღვრება სგე 1 ლოდნარის შედარებით დიდი კონცენტრაციით, რომლის
სიმძლავრეც მერყეობს 2-3,5მეტრამდე, ხოლო სიჩქარეები Vp = 1100-2190 მ/წმ და Vs = 410-530
მ/წ.
აღნიშნული ფენების ქვევით, ჩვენი დაკვირვებებით 30 მეტრის სიღრმემდე, დაფიქსირებულია
სგე 1 ლოდნარის შედარებით დიდი კონცენტრაციით და სგე 2-ის ძლიერ გამოფიტული ფენის
ერთობლიობა Vp = 2510 მ/წმ და Vs = 910მ/წ.
ცალკე დამუშავებული იქნა ჰორიზონტულ კომპონენტებზე მიღებული ჩანაწერები და
განისაზღვრა იდენტიფიცირებულ ფენებში S-განივი ტალღის გავრცელების სიჩქარე Vs.
გრუნტის იდენტიფიცირებული ფენებისთვის შეფასდა გასაშუალოებული Vs სიჩქარეები
პროფილის გასწვრივ. მიღებული განივი S-ტალღის საშუალო სიჩქარეები და ფენების
სიმძლავრეები გამოყენებული იქნა, გრუნტის ზედა 30 მეტრიან ფენაში განივი ტალღის
გავრცელების საშუალო სიჩქარის Vs30-ის შესაფასებლად (ცხრილიცხრილი 4.2.3.8.8.6.2.).
გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური პარამეტრები შესწავლილი იქნა თითოეული 46მ-იანი
სეისმური პროფილისათვის (იხ. ცხრილი 4.2.3.8.8.6.3.).
ცხრილი 4.2.3.8.8.6.2. საკვლევი ტერიტორიისთვის განივი ტალღის გავრცელების საშუალო
სიჩქარე გრუნტის ზედა 30-მეტრიანი ფენისათვის - Vs30
საშუალო Vs30
VS
Geoph.
Pr2

Pr3

Av_VS

ფენის სისქე (მ)

საშ.
სისქე

VS30

1-8
250
450
1150

9-16
250
500
1150

17-24
200
600
1150

233
517
1150

1-8
4.5
8.2
17.3

9-16
4.7
8.8
16.5

17-24
5.0
10.4
14.6

4.7
9.1
16.1

577

300
680
1300

270
600
1300

200
600
1300

257
627
1300

4.1
10.6
15.3

3.9
11.9
14.2

3.7
11.8
14.5

3.9
11.4
14.7

671
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Pr5

240
530
910

220
410
910
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220
490
910

200
530
910

1.7
2.9
25.4

1.5
2.4
26.1

1.3
1.7
27.0

1.5
2.3
26.2

744

ცხრილი 4.2.3.8.8.6.3. გრუნტის ფიზიკურ მექანიკური თვისებები საკვლევ უბანზე აგებული
სეისმური პროფილების მიხედვით. თითეული პროფილი გაყოფილია თანაბარ გრძივ სექციად 1-8, 916 და 17-24 გეოფონებს შორის, პარამეტრები დათვლილია თითეული საინჟინრო-გეოლოგიური
შრის და თითოეული სექციისათვის.
Vp – P ტალღის სიჩქარე (მ/წმ)
Vs – S ტალღის სიჩქარე (მ/წმ)
ρ - სიმკვრივე (გ/სმ3) გარდნერის განტოლების მიხედვით
µ - პუასონის კოეფიციენტი
Ed - დრეკადობის დინამიური მოდული პა
G - გადაადგილების მოდული პა
K - მოცულობითი მოდული (მპა)
პროფილი 2
Vp მ/წმ

Vs მ/წმ

Vs/Vp

ρ გრ/სმ3
ფენა 1

µ

G მპა

Ed მპა

K

500

250

0.50

1.47

0.33

92

244

244

530

250

0.47

1.49

0.36

93

252

294

400

200

0.50

1.39

0.33

55

148

148

ფენა 2
950

450

0.47

1.72

0.36

349

945

1089

1150

500

0.43

1.81

0.38

451

1249

1786

1250

600

0.48

1.84

0.35

664

1792

1995

0.36

2887

7854

9362

µ

G მპა

Ed მპა

ფენა
2460

1150

0.47

2.18

პროფილი 3
Vp მ/წმ

Vs მ/წმ

Vs/Vp

ρ გრ/სმ3

K

ფენა 1
480

300

0.63

1.45

0.18

131

308

160

450

270

0.60

1.43

0.22

104

254

150

380

200

0.53

1.37

0.31

55

143

125

ფენა 2
1430

680

0.48

1.91

0.35

881

2387

2723

1240

600

0.48

1.84

0.35

662

1784

1946

1300

600

0.46

1.86

0.36

670

1829

2252

2.24

0.35

3787

10250

11651

ფენა 3
2730

1300

0.48

გამა კონსალტინგი
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პროფილი 5
Vp მ/წმ

Vs მ/წმ

Vs/Vp

ρ გრ/სმ3

µ

G მპა

Ed მპა

K

ფენა 1
480

240

0.50

1.45

0.33

84

223

223

400

220

0.55

1.39

0.28

67

172

132

350

200

0.57

1.34

0.26

54

135

93

ფენა 2
1730

530

0.31

2.00

0.45

562

1627

5235

1100

410

0.37

1.79

0.42

300

852

1760

2190

530

0.24

2.12

0.47

596

1750

9377

2.19

0.42

1817

5176

11401

ფენა 3
2510

910

0.36

4.2.3.8.8.7 ეისმური პროფილები. ფერები შეესაბამება P-ტალღის სიჩქარეებს

გამა კონსალტინგი
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გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP
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ჰიდროლოგია

4.2.4.1

შესავალი

ჰიდროლოგიურ და მეტეოროლოგიურ ანგარიშში წარმოდგენილია საპროექტო ტერიტორიის
ჰიდროლოგიური და მეტეოროლოგიური ანალიზი. მასში აღწერილია საკვლევი ტერიტორიის
მონაცემთა ხელმისაწვდომობა, კლიმატი, ატმოსფერული ნალექები და ჰიდროლოგია.
ჰიდროლოგიური შეფასების შედეგები გავლენას მოახდენენ კვლევის შემდგომ ეტაპებზე,
კერძოდ, ჰიდრავლიკურ მოდელირებასა და წყალდიდობის მართვის ალტერნატივების
შემუშავებაზე.
კვლევის ამოცანებია:
1) საკვლევი ტერიტორიის ხელმისაწვდომი ჰიდროლოგიური მონაცემების წარმოდგენა,
შეფასება და მათთვის შენიშვნების დართვა;
2) საკვლევი ტერიტორიის კლიმატის შესახებ მონაცემების მიმოხილვა;
3) საკვლევი ტერიტორიის ატმოსფერული ნალექების შესახებ მონაცემების მიმოხილვა;
4) მდინარეების ხარჯის ანალიზისა და შედეგების წარმოდგენა.
გადაიხედა, შემოწმდა, დაზუსტდა და განახლდა ძირითადი მეტეოროლოგიური და
ჰიდროლოგიური ინფორმაცია. შედარებისთვის და გადამოწმებისთვის ასევე გამოყენებულ
იქნა ყოფილი საბჭოთა კავშირის მიერ გამოცემული წლიური მეტეოროლოგიური და
ჰიდროლოგიური კატალოგები. გამოტოვებული მონაცემები მოპოვებულ იქნა გარემოს
ეროვნული სააგენტოდან.
ანგარიშში მოცემულია ხარჯების შეფასება და დროის რიგები იდენტიფიცირებული
ადგილმდებარეობისათვის, რათა მოპოვებული ყოფილიყო საიმედო ჰიდროლოგიური
მონაცემები ხედეულა-3 ჰესის ენერგო-გამომუშავების კვლევისთვის. კვლევის დროს
განხორციელებული ჰიდროლოგიური ანალიზი მოიცავს წყალდიდობების შეფასებას,
მნიშვნელოვანი განმეორებადობის პერიოდებისთვის.
ასევე შეფასდა საშუალო წლიური ნატანის (ნალექის) მოცულობა.

4.2.4.2

კვლევის მასშტაბი

მეტეოროლოგიური და ჰიდროლოგიური კვლევის მიზანია მდინარეების ხელედულას,
ცხენისწყლის და მისი შენაკადების ყველა ხელმისაწვდომი (ძველი და ახალი) მეტეო და
ჰიდროლოგიური მონაცემის შეგროვება, განხილვა, დაზუსტება, გაანალიზება და
პროექტისთვის მისადაგება.
მოცემული მნიშვნელობები გამოყენებულია ხელედულა-3 ჰესის პროექტირების, მშენებლობის,
უსაფრთხო და საიმედო ექსპლუატაციისათვის. ეს ჰესი არის ხელედულას ჰესების კასკადის
ქვედა სადგური.

4.2.4.3

საპროექტო არეალის კლიმატური პირობები

საპროექტო არეალი მდებარეობს შავი ზღვის აუზში, დასავლეთ საქართველოს ჩრდილოეთ
მთიან ნაწილში. ეს ტერიტორია მოქცეულია საშუალო მთების კლიმატის მოქმედების არეში.
კლიმატური თვალსაზრისით, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის მხარე მიეკუთვნება ზღვის
სუბტროპიკული კლიმატის ნოტიო ოლქს (მ. კორძახია, საქართველოს ჰავა); დასავლეთ
საქართველოს ტერიტორიაზე ნალექების უმცირესი საშუალო წლიური რაოდენობაა 350-400 მმ;
ჰაერის მაღალი ტემპერატურებით გამოირჩევა კოლხეთის დაბლობი და მიმდებარე შავი
ზღვისპირა ზოლი; ქვემო სვანეთის კომპლექსური რელიეფი განაპირობებს მისი კლიმატის
გამა კონსალტინგი
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მრავალფეროვნებას. მისთვის დამახასიათებელია ცივი ზამთარი (თოვლის საფარი ხშირად 2
მეტრამდე), ნალექების რაოდენობის მატება სიმაღლის ზრდასთან ერთად და საკმაოდ
ხანგრძლივი, ნოტიო ზაფხული. განსახილველი წყალშემკრები აუზი 930 მ ზდ-ზე მაღლა
მდებარეობს.
ხელედულას
წყალშემკრების
ტერიტორიაზე
კლიმატი
ხასიათდება
ვერტიკალური
ზონალობით. ნალექების განაწილება სეზონური ხასიათისაა, თოვლიან ზამთარს და წვიმიან
გაზაფხულს მოყვება ზაფხულის ცხელი თვეები სპორადული წვიმებით. განსაკუთრებით უხვი
წვიმები მოსალოდნელია თბილ სეზონებში, ხშირად შემოდგომის თვეებშიც. რეგიონში
გამოიყოფა ხუთი კლიმატური ზონა, მათი მოკლე აღწერა მოცემულია ცხრილში 4.2.4.3.1.
კლიმატური მახასიათებლების დასადგენად რეგიონში მხოლოდ ორი მეტეოროლოგიური
სადგური (ლენტეხი და ყორულდაში) ფუნქციონირებს. სხვა კლიმატური ზონის დახასიათების
მიზნით, გამოყენებულია მიმდებარე რეპრეზენტატული მეტეოროლოგიური სადგურების
მონაცემები.
ცხრილი 4.2.4.3.1. ქვემო სვანეთის კლიმატური ზონები და მათი საშუალო მახასიათებლები
საშ. წლიური
კლიმატური ზონის
მაჩვენებლები
საშუალო სიმაღლე (მ
ზღ.დ.)
ტემპ. (0C) ნალექები,
(მმ)

ზონა
N

ზონის
მახასიათებლები

სიმაღლე
(მ. ზღ.დ.)

1

ნოტიო კლიმატი, ზომიერად
ცივი ზამთრით და გრძელი
ზაფხულით

500-800

627

10.6

1,185

2

ნოტიო კლიმატი, ცივი
ზამთრით და გრძელი
ზაფხულით

800-1,200

864

9.6

1,289

3

ნოტიო კლიმატი, ცივი
ზამთრით და მოკლე
ზაფხულით

1,200-1,800

1519

5.6

1,331

4

მაღალი მთის ნოტიო
კლიმატი, ნამდვილი
ზაფხულის გარეშე

1,800-2,800

2127

2.2

1,346

5

მაღალი მთის ნოტიო
კლიმატი, მუდმივი
თოვლით და მყინვარებით.

> 2,800

3254

-4.2

1,186

გამა კონსალტინგი
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მდინარეთა აუზების მორფომეტრია

4.2.4.4.1

მდ. ხელედულას მახასიათებლების აღწერა

საპროექტო არეალი მდებარეობს შავი ზღვის აუზში, დასავლეთ საქართველოს ჩრდილოეთ
მთიან ნაწილში. ეს ტერიტორია მოქცეულია საშუალო მთების კლიმატის მოქმედების არეში.
კლიმატური თვალსაზრისით, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის მხარე მიეკუთვნება ზღვის
სუბტროპიკული კლიმატის ნოტიო ოლქს (მ. კორძახია, საქართველოს ჰავა); დასავლეთ
საქართველოს ტერიტორიაზე ნალექების უმცირესი საშუალო წლიური რაოდენობაა 350-400 მმ;
ჰაერის მაღალი ტემპერატურებით გამოირჩევა კოლხეთის დაბლობი და მიმდებარე შავი
ზღვისპირა ზოლი; ქვემო სვანეთის კომპლექსური რელიეფი განაპირობებს მისი კლიმატის
მრავალფეროვნებას. მისთვის დამახასიათებელია ცივი ზამთარი (თოვლის საფარი ხშირად 2
მეტრამდე), ნალექების რაოდენობის მატება სიმაღლის ზრდასთან ერთად და საკმაოდ
ხანგრძლივი, ნოტიო ზაფხული. განსახილველი წყალშემკრები აუზი 930 მ ზდ-ზე მაღლა
მდებარეობს.
ხელედულას
წყალშემკრების
ტერიტორიაზე
კლიმატი
ხასიათდება
ვერტიკალური
ზონალობით. ნალექების განაწილება სეზონური ხასიათისაა, თოვლიან ზამთარს და წვიმიან
გაზაფხულს მოყვება ზაფხულის ცხელი თვეები სპორადული წვიმებით. განსაკუთრებით უხვი
წვიმები მოსალოდნელია თბილ სეზონებში, ხშირად შემოდგომის თვეებშიც. რეგიონში
გამოიყოფა ხუთი კლიმატური ზონა, მათი მოკლე აღწერა მოცემულია ცხრილში 4.2.4.3.1.
კლიმატური მახასიათებლების დასადგენად რეგიონში მხოლოდ ორი მეტეოროლოგიური
სადგური (ლენტეხი და ყორულდაში) ფუნქციონირებს. სხვა კლიმატური ზონის დახასიათების
მიზნით, გამოყენებულია მიმდებარე რეპრეზენტატული მეტეოროლოგიური სადგურების
მონაცემები.
ცხრილი 4.2.4.4.1. მდ. ხელედულას და მისი აუზის მორფომეტრია
წყალშემკრები აუზი

მდინარე

ფართი,
კმ2

სიგრძე,
კმ

საშ.
სიმაღლე,
მ

საშ.
სიგანე,
კმ

საშ.
დახრილობა,
‰

317,4

40

2000

7,8

62,5

ქსელის
საშ.
სიხშირე
კმ/კმ2
0,73

სიგრძე,
კმ

ვარდნა,
მ

34

2062

საშ.
დახრი
ლობა,
‰
60,6

ცხრილი 4.2.4.4.2. მდ. ხელედულას ჰიდრომეტრია
წყლის ხარჯი,
მ3/წმ
საშუალო
14,1

75%
12,3

97%
9,76

წყლის უდიდესი ხარჯი,
მ3/წმ
1%
459

2%
399

%
306

%
260

წყლის უმცირესი ხარჯი,
მ3/წმ
უმცირესი
3,12

75%
2,84

97%
1,99

●01.09.1942 წ. კატასტროფული წყალმოვარდნისას წყლის ხარჯის აბს. მაქსიმუმი,
გაანგარიშებული „წყლის მაღალი დონის ნიშნების“ წესით, 470 მ3/წმ აღწევდა.

4.2.4.4.2

ჰიდროლოგიური თვისებები

საკვლევი წყალშემკრები აუზების ძირითადი ჰიდროლოგიური პარამეტრების შეფასებისთვის
საჭირო მონაცემები (ნახაზი 4.2.4.4.2.1. და ნახაზი 4.2.4.4.2.2.) აღებულია რელიეფის ციფრული
მოდელის მიხედვით (DTM).
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ნახაზი 4.2.4.4.2.1. ჰიდროლოგიური სადგურების რუკა

საპროექტო არეალი

ნახაზი 4.2.4.4.2.2. ჰიდროპოსტების წყალშემკრები აუზები
ლუჯის
ჰიდროპოსტი

რწხმელურას
ჰიდროპოსტი

4.2.4.5

ორბელის
ჰიდროპოსტი

ჰიდრო-მეტეოროლოგიური მონაცემები

სხვადასხვა წყაროებიდან მოპოვებული და გარემოს ეროვნული სააგენტოდან მიღებული
ხელმისაწვდომი ჰიდრო-მეტეოროლოგიური მონაცემები (წყარ. 1-3).

4.2.4.5.1

ჰაერის ტემპერატურა

ნახაზები 4.2.4.5.1. და 4.2.4.5.2. წარმოადგენს საშუალო თვიურ, წლიურ, მინიმალურ და
მაქსიმალურ ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურას 0C. აღნიშნული მონაცემები მოპოვებულია
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ლენტეხისა და ლაილაშის მეტეოროლოგიურ სადგურებზე, რომელიც საკვლევი ტერიტორიის
სიახლოვეს მდებარეობს.
ნახაზი 4.2.4.5.1. ჰაერის ტემპერატურა 0C, ლენტეხი

ნახაზი 4.2.4.5.2. ჰაერის ტემპერატურა 0C, ლაილაში

ლენტეხის მეტეოროლოგიური სადგურის მონაცემებით, ივლისი არის ყველაზე თბილი თვე,
საშუალო თვიური ტემპერატურით 20.6°C, მაშინ როდესაც, ლაილაშის მეტეოროლოგიურ
სადგურზე ყველაზე თბილი თვე არის აგვისტო, საშუალო თვიური ტემპერატურით 19.6°C.
იანვარი ყველაზე ცივი თვეა, საშუალო თვიური ტემპერატურა შეადგენს 1.8 °C და 1.4 °C.
შესაბამისად მინიმალური და მაქსიმალური თვიური ტემპერატურა ლენტეხთან არის 24.1°C
იანვარში და 44.0°C - ივლისში. იგივე დაკვირვების მიხედვით, ლაილაშის მეტეოროლოგიურ
სადგურზე მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურაა 26.0°C
იანვარში და 41.0°C
სექტემბერში.
ჰაერის ტემპერატურის თვიური მონაცემები ლენტეხისა და ლაილაშის მეტეოროლოგიური
სადგურების მიხედვით მოცემულია ცხრილში 4.2.4.5.1.
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ცხრილი 4.2.4.5.1. ჰაერის ტემპერატურა °C / ლენტეხის და ლაილაშის მეტეოროლოგიური
სადგურები
სადგური იან. თებ. მარ. აპრ. მაის. ივნ. ივლ. აგვ. სექ. ოქტ. ნოემ. დეკ. საშ.
ლენტეხი -1.75 -0.03 4.05 9.93 14.63 17.79 20.63 20.33 15.90 10.18 4.41
-0.40 9.64
ლაილაში -1.40 -0.20 3.20 8.80 14.00 16.70 19.00 19.60 16.00 11.50 6.00
1.30 9.54
სადგური იან. თებ. მარ. აპრ. მაის. ივნ. ივლ. აგვ. სექ. ოქტ. ნოემ. დეკ. მაქს.
ლენტეხი 12.70 20.10 25.00 29.60 33.90 36.80 44.00 39.50 36.00 29.60 22.50 13.90 44.00
ლაილაში 17.00 22.00 31.00 34.00 36.00 37.00 39.00 40.00 41.00 33.00 28.00

19.00 41.00

სადგური იან.
თებ. მარ. აპრ. მაის. ივნ. ივლ. აგვ. სექ. ოქტ. ნოემ. დეკ. მინ.
ლენტეხი -24.10 -20.10 -14.50 -7.30 0.70 3.60 6.40 7.8 1.4 -9.50 -12.10 -18.30 -24.10
ლაილაში -26.00 -22.00 -15.00 -5.00 0.00 5.00 8.00 0
7.0 0
1.0 -7.00 -20.00 -24.00 -26.00
0
0

4.2.4.5.2

ატმოსფერული ნალექები

ნალექების მთლიანი თვიური რაოდენობა გაიზომა ლენტეხის მეტეოროლოგიურ სადგურზე
(მს), რომელიც საპროექტო ტერიტორიის სიახლოვეს მდებარეობს, 731 მ ზღვის დონიდან და
ასევე ლუჯის მეტეოროლოგიური სადგური - 1250 მ ზ.დ. შესაბამისი მონაცემები მოცემულია
ცხრილებში 4.2.4.5.2.1. და 4.2.4.5.2.2.
ლენტეხის მეტეოროლოგიური სადგურის მონაცემების თანახმად, მთლიანი საშუალო
წლიური ნალექების რაოდენობა შეადგენს 1 322.7 მმ-ს 1955-2006 წლების პერიოდისთვის,
ლუჯის მეტეოროლოგიური სადგურის - 1 304.3 მმ, 1955-2010 წლების პერიოდისთვის.
ლაილაშის მეტეოროლოგიური სადგურის მონაცემებით, საშუალო წლიური ნალექების
რაოდენობაა 1 235.0 მმ-ს შეადგენს.
თვიური ნალექების განაწილების გრაფიკი სამი სადგურისთვის - ლენტეხი, ლუჯი და
ლაილაში, მოცემულია ნახაზზე 4.2.4.5.2.1.
ნახაზი 4.2.4.5.2.1. ნალექების თვიური გადანაწილება ხელედულას კაშხალთან
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ცხრილი 4.2.4.5.2.1. ლენტეხის მეტეო-სადგურის ნალექების სრული თვიური მონაცემები (მმ)
სადგურის სახელი: ლენტეხი
სიმაღლე ზღვის დონიდან: 731.0 მ
დაკვირვების პერიოდი: 1955-2006.
იანვ

თებ

მარტ

აპრ

მაის

ივნ

ივლ

აგვ

სექტ

ოქტ

ნოემ

დეკ

სულ

1955

32.2

127.2

130.6

148.8

40.2

31.9

172.7

106.9

65.7

71.0

196.4

229.0

1352.6

1956

69.2

269.0

139.1

89.4

96.2

113.1

49.0

35.6

147.0

103.8

245.9

93.7

1451.0

1957

55.5

69.9

174.2

18.3

77.7

125.2

54.0

20.9

115.4

47.7

71.5

177.7

1008.0

1958

125.7

114.4

256.3

169.6

66.2

126.3

58.4

25.9

81.4

45.7

21.3

82.4

1173.6

1959

75.1

98.4

33.3

117.2

87.1

61.2

131.0

80.5

208.5

126.1

50.4

84.8

1153.6

1960

151.5

185.4

68.9

139.6

88.0

90.0

15.3

133.8

60.8

70.5

49.6

60.0

1113.4

1961

96.0

4.8

151.6

115.3

161.4

41.5

123.1

24.6

102.6

52.6

134.6

77.1

1085.2

1962

28.5

63.4

75.7

53.5

70.0

27.2

96.2

78.9

51.1

168.7

47.8

345.7

1106.7

1963

350.7

131.4

130.5

86.5

96.8

124.4

110.9

30.7

106.3

125.1

106.1

227.6

1627.0

1964

69.8

59.8

55.8

89.5

140.0

91.7

47.0

123.2

163.7

66.1

154.1

31.5

1092.2

1965

9.9

177.1

81.1

76.3

70.3

86.5

120.1

202.8

29.7

161.5

158.1

194.1

1367.5

1966

205.4

41.8

58.8

98.2

112.0

82.8

119.2

177.6

43.8

1.4

40.8

141.5

1123.3

1967

151.6

5.5

136.8

66.3

61.3

157.7

235.3

212.1

56.7

52.8

116.6

299.5

1552.2

1968

212.8

132.1

215.1

64.6

66.3

78.7

70.5

153.9

78.6

186.6

44.8

120.1

1424.1

1969

41.9

49.3

119.7

140.9

60.3

65.9

24.9

22.2

59.6

136.6

74.0

131.2

926.5

1970

50.3

214.1

126.7

71.4

78.1

85.1

88.2

117.3

154.4

157.0

162.2

157.5

1462.3

1971

8.6

70.6

180.3

74.8

71.2

137.4

30.4

99.3

96.1

138.9

153.9

195.1

1256.6

1972

72.2

8.4

61.3

101.8

76.1

78.6

48.4

89.4

89.4

125.0

88.2

11.1

849.9

1973

39.3

87.7

73.4

59.9

52.4

106.7

117.9

45.2

32.7

98.9

192.1

199.9

1106.1

1974

24.3

6.7

38.4

98.6

131.1

96.7

49.4

80.0

81.3

30.9

99.3

42.5

779.2

1975

88.2

153.4

202.3

116.6

91.4

122.6

126.5

92.2

119.3

137.7

57.6

128.9

1436.7

1976

365.4

62.0

73.2

87.1

152.2

217.5

83.9

65.2

88.6

85.7

98.7

81.9

1461.4

1977

24.6

51.8

103.9

146.6

117.3

132.9

45.5

232.6

134.6

139.0

82.5

131.4

1342.7

1978

56.3

219.0

132.9

220.1

70.7

80.8

58.2

257.7

94.2

147.0

23.5

301.8

1662.2

1979

217.3

125.1

81.8

132.8

53.4

109.1

142.6

82.8

91.8

165.1

172.2

120.5

1494.5

1980

106.7

5.1

105.4

164.3

157.4

84.5

49.8

129.9

171.1

112.6

160.1

107.1

1354.0

1981

88.2

74.5

205.6

57.3

92.7

113.7

95.8

230.0

130.0

56.4

301.4

162.4

1608.0

1982

159.3

54.5

88.9

191.9

87.7

77.2

136.5

64.8

90.8

32.2

51.1

69.4

1104.3

1983

156.9

45.1

131.5

45.7

117.8

150.9

196.0

126.6

120.7

88.8

262.8

93.5

1536.3

1984

16.8

38.3

96.4

271.5

51.9

74.7

122.4

234.5

61.3

74.9

118.7

9.5

1170.9

1985

71.2

172.8

25.3

153.0

104.7

150.8

67.3

81.9

178.4

170.2

114.2

53.6

1343.4

1986

143.1

110.4

5.2

114.3

181.1

239.8

42.9

56.6

92.0

78.4

110.2

247.6

1421.6

1987

556.2

97.0

70.2

168.0

98.6

180.7

93.3

136.0

17.6

147.0

95.8

276.6

1937.0

1988

64.2

100.2

126.0

138.9

99.0

171.2

118.9

217.2

56.8

135.4

228.5

199.4

1655.7

1989

82.1

45.5

67.3

79.9

84.7

190.4

62.5

188.6

82.3

148.9

294.2

174.4

1500.8

1990

24.0

56.8

47.0

135.7

96.8

116.1

130.5

48.5

98.7

88.6

99.6

69.0

1011.3

1991

53.9

151.3

47.0

104.9

141.9

46.8

166.7

146.0

44.7

93.4

61.2

196.2

1254.0

1992

68.3

107.5

22.3

129.2

77.6

140.9

184.6

67.2

80.7

193.4

131.5

104.9

1308.1

1993

245.4

37.2

33.8

225.5

91.1

84.4

30.0

77.8

67.2

94.9

55.2

44.8

1087.3

1994

73.9

49.8

119.3

61.7

46.9

52.6

66.0

168.3

41.5

38.3

164.7

77.9

960.9

1995

67.8

37.8

103.1

161.6

133.7

101.8

225.3

111.5

79.0

63.2

202.9

68.9

1356.6

1996

36.1

55.4

71.8

139.0

64.7

118.8

107.1

92.5

142.8

240.5

18.4

345.0

1432.1

1997

163.3

64.0

65.4

222.6

118.5

88.2

133.1

113.4

134.6

182.3

30.6

242.3

1558.3

1998

42.8

183.6

222.9

129.0

190.9

79.9

45.4

15.3

75.1

30.0

218.3

163.9

1397.1

1999

43.0

105.4

39.8

89.2

-

148.7

67.0

168.2

101.1

242.2

254.1

131.6

1390.3

2000

151.8

45.9

111.0

46.7

170.7

73.4

12.5

46.8

101.4

47.0

24.5

80.4

912.1
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2001

28.9

2002
2003

გვ 191 / 567

149.0

161.5

130.1

146.8

104.3

112.5

59.3

140.4

86.3

149.7

256.0

1524.8

174.1

94.1

126.4

108.6

45.8

191.3

151.2

123.0

117.7

151.9

149.8

119.9

64.5

153.6

87.8

20.6

178.7

114.8

48.0

228.6

51.7

99.9

1435.7

68.8

103.1

2004

74.1

120.0

171.1

160.9

146.2

216.3

55.9

250.5

40.4

122.7

1338.2

134.1

116.4

1608.6

2005

37.8

107.8

341.0

238.3

115.5

185.5

151.4

244.9

76.8

2006

57.8

203.8

136.3

118.5

114.4

36.9

62.3

28.7

90.9

274.5

89.3

126.0

1988.8

136.5

152.0

35.2

1173.3

საშ

106.9

95.4

109.8

121.6

99.1

109.8

97.8

114.1

93.0

115.4

120.9

140.8

1322.7

ცხრილი 4.2.4.5.2.1. ლუჯის მეტეო-სადგურის ნალექების სრული თვიური მონაცემები (მმ)
სადგურის სახელი: ლუჯი
სიმაღლე ზღვის დონიდან: 1250.0 მ
დაკვირვების პერიოდი: 1955-2010
იანვ

თებ

მარტ

აპრ

მაი

ივნ

ივლ

აგვ

სექტ

ოქტ

ნოემ

დეკ

სულ

1955

11.4

91.4

71.0

120.6

41.2

13.4

90.4

59.0

50.9

35.7

76.3

104.5

765.8

1956

54.2

173.9

70.2

77.7

51.6

116.8

45.7

30.6

105.9

60.0

144.9

93.3

1024.8

1957

47.4

33.5

120.2

19.6

78.5

63.4

62.4

46.5

107.3

35.0

38.4

117.4

769.6

1958

137.4

59.8

195.1

112.8

58.5

102.1

50.8

25.7

77.8

22.0

6.5

48.9

897.4

1959

119.0

88.8

24.7

101.2

113.7

73.2

94.6

82.5

107.4

75.7

74.8

54.8

1010.4

1960

136.1

171.0

59.0

133.3

120.3

101.5

24.9

79.0

58.8

87.8

35.1

34.4

1041.2

1961

115.1

12.0

100.1

87.6

147.1

91.2

185.3

33.5

102.2

50.1

123.0

86.4

1133.6

1962

48.0

66.2

71.0

51.4

175.8

87.0

99.7

93.9

71.7

133.1

28.6

250.4

1176.8

1963

311.0

87.4

122.3

92.0

84.9

166.6

194.0

70.7

131.7

115.5

77.1

157.1

1610.3

1964

45.7

49.8

53.5

84.8

151.9

100.0

94.6

123.7

136.9

50.0

152.2

33.9

1077.0

1965

8.5

132.0

73.5

84.3

115.7

152.3

102.4

100.7

51.2

132.0

95.7

126.8

1175.1

1966

133.2

32.7

56.5

111.7

150.0

106.3

125.4

156.5

48.5

5.8

42.3

112.1

1081.0

1967

141.1

10.8

97.4

59.4

100.8

157.1

251.6

173.4

66.0

29.2

90.4

236.6

1413.8

1968

142.9

112.6

186.5

60.0

68.4

118.8

62.9

158.9

77.7

204.8

48.2

88.4

1330.1

1969

33.5

57.3

109.4

99.9

90.0

119.3

29.8

39.6

91.7

100.9

64.1

112.6

948.1

1970

45.8

184.5

112.3

111.4

155.9

117.1

127.1

206.1

151.0

135.3

148.2

125.8

1620.5

1971

8.6

61.6

161.9

62.4

130.6

136.3

99.5

192.5

91.8

116.9

112.8

163.6

1338.5

1972

39.5

3.0

65.9

130.8

142.1

168.4

69.9

166.7

185.0

169.7

84.5

9.1

1234.6

1973

23.9

73.8

78.4

60.5

83.7

125.6

157.3

40.8

51.8

128.8

141.0

150.0

1115.6

1974

20.9

2.8

45.2

87.6

175.0

117.4

79.1

86.1

90.0

31.9

82.7

45.8

864.5

1975

62.7

110.8

121.7

94.5

93.9

126.5

114.1

78.2

116.3

122.3

44.5

86.1

1171.6

1976

23.5

56.4

38.8

86.0

151.1

221.9

98.7

93.5

105.0

70.1

53.8

47.2

1046.0

1977

11.0

41.7

105.1

97.0

192.0

209.6

104.5

247.1

158.1

129.7

68.7

93.9

1458.4

1978

48.7

133.6

104.7

184.7

100.3

117.2

51.4

188.4

78.5

115.3

12.5

201.4

1336.7

1979

183.4

100.3

59.5

126.4

57.7

106.9

152.6

74.3

99.1

161.0

149.8

84.8

1355.8

1980

70.2

0.0

84.7

155.2

193.0

88.7

64.4

206.7

166.5

106.0

130.8

93.9

1360.1

1981

63.2

42.7

141.1

72.0

111.9

108.7

131.1

189.4

108.2

65.9

200.4

117.0

1351.6

1982

129.7

49.4

72.6

155.5

109.1

168.1

195.6

47.0

65.3

37.6

35.8

45.6

1111.3

1983

106.7

25.9

83.7

60.2

94.9

193.6

229.8

129.6

162.0

108.3

220.2

91.8

1506.7

1984

6.5

36.2

88.4

214.7

44.6

96.7

158.1

153.2

33.4

70.6

78.3

8.4

989.1

1985

54.1

101.1

17.5

136.8

114.1

-

85.3

96.7

188.0

75.0

94.1

36.9

999.6

1986

108.5

92.7

8.5

95.2

174.4

244.7

50.4

130.4

129.1

66.5

98.9

204.9

1404.2

1987

486.8

86.4

91.9

167.2

104.7

345.5

141.0

221.0

27.9

149.9

88.5

235.7

2146.5

1988

52.7

89.8

91.9

116.8

125.5

166.4

157.5

286.9

61.1

174.6

228.7

141.0

1692.9

1989

41.3

33.5

79.9

72.8

89.7

231.2

94.6

229.1

107.9

209.1

271.4

123.9

1584.4

1990

27.9

66.3

56.3

167.9

100.4

104.8

162.9

41.1

141.5

90.1

100.2

64.5

1123.9

1991

61.7

147.0

44.2

127.2

169.2

130.7

194.0

122.1

34.7

142.3

39.1

131.1

1343.3
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1992

52.9

110.0

1993

171.6

1994

84.2

1995
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21.4

112.4

102.9

127.7

215.3

71.6

85.7

215.1

151.5

60.1

1326.6

36.3

35.8

230.4

115.6

111.1

53.8

144.3

122.1

48.6

119.5

52.9

73.5

104.6

38.3

179.8

73.8

88.0

59.9

43.9

1212.8

-

201.8

59.3

69.7

35.8

91.4

150.6

97.8

229.8

311.3

150.0

1036.3

115.7

89.9

131.1

48.5

1521.6

1996

27.1

16.2

48.1

106.6

97.5

171.8

140.3

1997

88.8

62.3

62.8

171.4

117.8

154.1

187.9

159.4

227.7

221.7

10.5

291.1

1518.0

106.8

181.6

187.3

16.4

132.4

1469.6

1998

-

87.6

193.4

116.0

174.7

99.7

1999

18.8

87.2

50.7

185.4

78.0

171.3

94.3

35.3

111.1

-

-

133.7

1045.8

106.7

300.5

114.1

222.9

154.9

116.0

2000

160.1

43.9

70.8

47.8

133.6

91.0

35.3

1606.5

77.3

102.6

52.1

20.4

61.5

896.4

2001

47.0

123.6

128.7

126.7

175.7

123.7

2002

135.1

96.0

118.6

119.4

85.6

262.3

177.3

75.7

141.1

62.9

129.0

215.2

1526.6

176.3

124.3

220.3

182.4

41.5

77.7

1639.5

2003

143.4

116.3

58.2

147.9

118.0

2004

53.2

123.8

191.7

175.6

143.7

40.6

283.8

139.4

82.0

209.9

63.4

67.9

1470.8

271.2

68.0

209.4

57.9

125.3

124.1

78.8

1622.7

2005

34.8

110.7

312.8

259.0

111.1

2006

56.4

181.5

165.2

151.8

139.1

210.5

183.0

205.6

109.6

223.5

66.7

117.7

1945.0

144.7

113.6

59.3

121.1

113.6

146.6

50.1

1443.0

2008

74.3

91.0

174.0

89.2

2009

156.2

80.9

174.0

48.6

215.7

97.8

194.1

88.8

185.3

80.6

75.7

63.4

1429.9

143.0

180.1

150.7

90.1

240.0

23.4

153.6

98.3

1538.9

2010

215.9

148.6

312.6

საშ

74.3

91.0

174.0

97.4

94.8

299.8

113.9

51.6

157.6

288.7

57.8

35.3

1874.0

89.2

215.7

97.8

194.1

88.8

185.3

80.6

75.7

63.4

1304.3

2007

ლენტეხისა და ლუჯის მეტეო-სადგურების ნალექების სრული წლიური მონაცემების
ცვალებადობა 1955-2006 წლების პერიოდისთვის მოცემულია ნახაზზე 4.22.
ნახაზი 4.2.4.5.2.2. ლენტეხისა და ლუჯის მეტეო-სადგურების ნალექების სრული წლიური
მონაცემების წლიური ცვალებადობა

4.2.4.5.3

ტენიანობა

ლენტეხის მეტეოროლოგიური სადგურის მონაცემების მიხედვით, საშუალო წლიური
ფარდობითი ტენიანობა არის 81%. მაქსიმალური ფარდობითი ტენიანობა ფიქსირდება
გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP
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ზამთარში (91%); მინიმალური - გაზაფხულს (74%) (ცხრილი 4.2.4.5.3.1.).
ცხრილი 4.2.4.5.3.1. ფარდობითი ტენიანობა (%)
სადგური
ლენტეხი

4.2.4.6
4.2.4.6.1

იან. თებ.
89

86

მარ

აპრ.

მაი.

ივნ.

ივლ.

აგვ.

სექ.

ოქტ.

80

74

74

75

76

77

81

84

ნოე. დეკ. საშუალო
88

91

81

წყლის რესურსები
ხარჯის მონაცემები

აღსანიშნავია, რომ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს აუზის ჰიდროლოგიურ
შეფასებაზე, რათა ზუსტად განისაზღვროს პროექტის ენერგო პოტენციალი. ენერგო
გამომუშავება უმეტესწილად დამოკიდებულია მდინარის ჰიდროლოგიურ პოტენციალზე,
შესაბამისად, უმნიშვნელოვანესია ჰიდროლოგიური მონაცემების ზუსტი შეფასება.
საპროექტო არეალის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ჰიდროპოსტებზე აღრიცხული
ჰიდროლოგიური მონაცემების ანალიზი მოხდება ერთდროულად, რათა განისაზღვროს ორი
მნიშვნელოვანი ასპექტი - საპროექტო ხარჯი და მოსალოდნელი წყალდიდობის მაჩვენებელი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ვარაუდი, რომელსაც ფაქტიურად თავს ვერ ავარიდებთ, არის ხარჯის
ისტორიული მონაცემების (მაგ. ისტორიული ჰიდროლოგიური მონაცემები) თანმიმდევრობა,
რომელიც სავარაუდოდ მომავალშიც მეტნაკლებად მსგავსად გაგრძელდება. ამის საფუძველზე,
შემოდინების მონაცემები საპროექტო უბანზე გაანგარიშებულია ამჟამინდელი და მომავალი
წყლის ხარჯვის, მოხმარების და წყლის ხვედრითი წილის გათვალისწინებით, რაც, თავის
მხრივ, გამოიყენება პროექტის ენერგო გამომუშავების შესაფასებლად, რომელიც ეფუძნება
ვარაუდს იმის შესახებ, რომ შემოდინების გაანგარიშებული მონაცემები დარჩება უცვლელი
ექსპლოატაციის ფაზაზე.
საპროექტო არეალის წყალშემკრებ ტერიტორიაზე არსებული ჰიდრომეტრული სადგურების
ნუსხა და ადგილმდებარეობა მოცემულია ცხრილში 4.2.4.6.1.1.
ცხრილი 4.2.4.6.1.1. ჰიდრომეტრული სადგურები საპროექტო არეალის სიახლოვეს
სადგურის
№

მდინარე

სადგური

210

ცხენისწყალი

211

ექსპლოატაციის პერიოდი
დასაწყისი

დასასრული

ლუჯი

1932

1993

ცხენისწყალი

ლეკსური

1934

1941

212

ცხენისწყალი

ლენტეხი

1955

1965

213

ცხენისწყალი

რცხმელური

1935

1990

222

ლეუშერისწყალი

ლეუშერი

1946

1952

223

ლასკადურა

ლენტეხი

უცნობია

უცნობია

224

ხელედულა

ხელედი

1967

1968

225

ხელედულა

ლეკსური

1933

1938

164

ლაჯანური

ორბელი

1960

1990

ჩამონადენის რიგები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ზემოთხსენებულ სადგურებზე და
გამოყენებულია შემდგომი ანალიზისთვის, წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში
4.2.4.6.1.2.
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ცხრილი 4.2.4.6.1.2. ჰიდროპოსტების მონაცემები გარკვეულ წლებში

N

სახელი

ექსპლოატაციის პერიოდი

წყალშემკრები
აუზი
კმ²

მდინარე

დასაწყისი

დასასრული

1

ლეკსური ჰპ.

ხელედულა

305

1933
(1933 წლის ივლ-სექ.
გამოკლებით)

1938
(1938 წლის აპრ-დეკ.
გამოკლებით)

2

ლუჯი ჰპ.*

ცხენისწყალი

506

1932

1993

*გამოტოვებულია შემდეგი წლების მონაცემები: 1932, 1933, 1943, 1947, 1948, 1951, 1953, 1954 და
არ არსებობს 1944, 1945, 1946 და 1952 წლების ჩანაწერები.
საარქივო მასალები საკმარისია დაგეგმილი ჰიდროელექტროსადგურის ჰიდროლოგიური
რეჟიმის და პარამეტრების შესაფასებლად.
ლეკსურის ჰიდროპოსტზე დაკვირვებები განხორციელდა 1933-1938 წლებში. საშუალო თვიური
ხარჯის შეფასების შედეგად გაირკვა, რომ წლიური საშუალო ხარჯი არის 15.11 მ3/წმ და
წლიური მთლიანი ხარჯი - 385.07 მ3/სთ. ლეკსურის ჰიდროპოსტის მონაცემები წლიური
საშუალო ხარჯის და წლიური სრული ხარჯის შესახებ წარმოდგენილია ცხრილებში 4.2.4.6.1.3.
და 4.2.4.6.1.4..
ლუჯის ჰიდროპოსტის 58 წლიანი მონაცემების შეფასების შედეგად, წლიური საშუალო და
წლიური სრული ხარჯი არის 24.30 მ3/წმ (ცხრილი 4.2.4.6.1.5.) და 763.90 მ3/სთ (ცხრილი
4.2.4.6.1.6.).
ცხრილი 4.2.4.6.1.3. მდ. ხელედულა - ლეკსურის ჰიდრო პოსტი, თვიური საშუალო ხარჯის
მნიშვნელობები (მ3/წმ)
ჰიდრო პოსტის სახელი: 225 მდ. ხელედულა - ლეკსური ჰპ.
წყალშემკრები აუზი: 305 კმ2
თვე
წელი
1933
1934
1935
1936
1937
1938

საშ.
(მ3/წმ)

ოქტ.

ნოემ.

დეკ.

იანვ.

თებ.

მარ.

აპრ.

მაის.

ივნ

ივლ

აგვ.

სექ.

3

2.83
6.10
3.32
3.80
4.90
6.10

2.40
3.95
5.12
4.00
5.40
5.40

4.62
11.40
7.86
6.10
9.20
6.10

11.10
18.50
24.90
24.70
23.10

55.40
30.10
36.80
28.90
35.60

(მ /წმ)
34.30
22.30 26.00 12.20
27.80 23.20 12.70 10.50 12.20 8.05 4.71
23.60 15.00 7.32 5.34
4.10 7.44 5.54
28.20 21.70 9.50 13.60 26.00 13.40 6.90
28.70 21.90 21.10 6.70 12.30 9.80 10.80

4.51

4.38

7.55

20.46

37.36

28.52

20.45

12.66

9.04

15.38

12.94

საშ
(მ3/წმ)
19.02
14.10
12.20
15.57
15.79
5.87

8.03
15.105

15.11

ცხრილი 4.2.4.6.1.4. მდ. ხელედულა - ლეკსური ჰპ. თვიური სრული ხარჯის მნიშვნელობები
(მ3/სთ)
ჰიდროპოსტის სახელი: 225 მდ. ხელედულა - ლეკსურის ჰპ.
წყალშემკრები აუზი - 305 კმ2
თვე

ოქტ.

ნოემ..

დეკ.

იან.

თებ.

წელი
1933

მარ.

აპრ.

მაი.

ივნ.

ივლ.

აგვ.

სექ.

(სთ/მ3)
7.58

6.22

12.37

29.73

138.81

91.87

0.00

გამა კონსალტინგი

ჯამი
(სთ/მ3)

0.00

0.00

59.73

69.64

31.62

447.57

EIA Kheledula 3 HPP

1934

გვ 195 / 567

16.34

10.24

30.53

49.55

75.42

74.46

60.13

34.02

27.22

32.68

21.56

12.21

444.35

1935

8.89

13.27

21.05

66.69

92.21

63.21

38.88

19.61

13.84

10.98

19.93

14.36

382.92

1936

10.18

10.37

16.34

66.16

72.41

75.53

56.25

25.44

35.25

69.64

35.89

17.88

491.34

1937

13.12

14.00

24.64

61.87

89.20

76.87

56.76

56.51

17.37

32.94

26.25

27.99

497.53

1938

16.34

14.00

16.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46.67

საშ.
(სთ/მ3)

12.08

11.35

20.21

45.67

78.01

63.66

35.34

22.60

15.61

34.33

28.88

17.34
385.065

385.07

ცხრილი 4.2.4.6.1.5. მდ. ცხენისწყალი - ლუჯის ჰიდრო პოსტის საშუალო თვიური ხარჯის
მნიშვნელობები (მ3/წმ)
ჰიდრო პოსტის სახელი: 210 მდინარე ცხენისწყალი - ლუჯი ჰპ.
წყალშემკრები აუზი - 506 კმ2
თვე

ოქტ.

ნოემბ.

დეკ

იანვ

თებ

მარტ.

წელი

აპრ.

მაის

ივნ

ივლ

აგვ.

სექტ. საშუალო

(მ /წმ)

(მ3/წმ)

3

1932

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.2

12.7

9.30

11.40

1933

-

-

-

-

53.6

47.7

35.8

27.8

19.9

18.5

12.1

8.60

28.00

1934

6.80

6.10

9.00

17.9

46.7

50.7

44.9

31.4

21.1

15.5

12.1

6.70

22.41

1935

5.50

5.50

6.20

18.9

38.8

37.4

32.4

20.9

12.3

9.20

7.90

5.20

16.68

1936

3.40

3.70

5.50

26.5

44.4

51.3

42.3

22.3

18.9

37.0

15.3

9.80

23.37

1937

7.00

6.70

9.10

22.3

46.4

50.5

48.4

52.7

18.6

15.4

13.4

11.4

25.16

1938

8.40

5.60

5.80

26.1

69.1

57.1

35.2

18.9

14.3

9.40

8.00

5.70

21.97

1939

4.90

4.40

5.10

21.2

48.6

39.4

29.3

32.0

25.1

41.3

15.3

10.0

23.05

1940

9.20

6.50

6.40

46.0

50.1

62.7

44.3

25.1

16.1

16.9

20.9

9.70

26.16

1941

5.90

5.98

9.20

34.8

75.9

64.6

34.1

11.6

17.1

26.5

43.9

22.7

29.36

1942

19.9

18.0

18.6

41.1

91.5

74.6

60.1

28.6

17.7

13.5

15.9

12.5

34.33

1943

6.26

5.86

6.07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.06

1947

5.66

7.47

18.5

25.5

31.6

47.8

66.0

62.3

-

-

-

-

33.11

1948

-

-

-

52.8

69.4

31.0

18.5

18.7

16.4

12.2

9.30

28.53

1949

8.09

6.14

8.38

14.5

50.8

49.6

28.4

35.7

19.4

16.1

11.5

8.80

21.45

1950

7.06

5.92

7.84

33.4

35.5

24.2

24.6

14.8

10.1

19.5

13.0

9.26

17.09

1951

7.85

7.29

9.45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.20

1953

-

-

-

-

62.4

54.9

32.1

-

-

-

-

-

49.78

1954

-

-

-

-

-

-

-

`

15.7

15.2

6.69

5.43

10.75

1955

5.00

5.34

6.68

28.5

58.0

49.1

28.5

19.4

15.1

13.9

9.69

8.41

20.64

1956

7.10

6.60

6.65

30.3

46.3

121

54.7

31.3

23.7

16.0

13.8

10.2

30.64

1957

7.38

7.31

9.64

35.1

60.0

53.4

33.1

21.6

14.2

10.6

6.81

6.73

22.16

1958

6.14

5.60

7.92

32.6

72.9

84.5

53.3

34.9

20.1

15.1

10.4

8.40

29.33

1959

6.92

6.32

7.18

28.1

50.6

39.0

28.2

23.8

21.5

22.3

17.5

8.62

21.67

1960

8.72

9.58

10.09

28.5

52.6

49.5

31.2

17.2

10.6

9.6

7.89

7.48

20.25

1961

5.03

4.50

4.54

26.2

58.6

31.1

35.9

22.8

12.7

12.2

10.0

8.55

19.34

1962

6.25

5.36

8.21

17.4

39.6

35.4

27.7

18.7

14.0

11.6

10.3

7.96

16.88

1963

8.13

8.06

8.45

26.7

48.7

63.4

58.8

25.0

16.1

14.0

11.8

7.69

24.73

1964

6.22

5.54

6.22

15.5

47.0

57.6

26.9

19.2

20.4

14.2

10.1

8.38

19.77

1965

7.55

7.55

8.51

18.2

48.8

51.2

41.0

19.0

8.4

9.9

7.21

7.60

19.58

1966

7.03

7.27

9.69

23.7

33.3

52.2

45.9

26.9

18.0

9.9

7.95

7.55

20.78

1967

6.20

5.59

6.09

13.3

47.5

45.9

52.9

36.1

19.2

12.1

10.7

9.49

22.09

1968

8.00

7.21

8.00

33.8

61.0

48.2

35.9

28.1

16.0

17.1

12.6

8.35

23.69

1969

7.62

6.90

7.33

16.3

48.8

36.7

20.2

15.1

10.4

9.9

8.5

8.03

16.32

1970

6.63

6.72

9.09

35.3

52.7

48.2

36.6

30.7

24.0

20.2

17.6

13.9

25.14

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP
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1971

10.50

8.99

10.55

21.1

54.0

56.1

42.2

26.6

22.2

13.6

13.2

13.2

24.34

1972

7.94

6.45

7.08

27.5

38.8

59.6

54.8

27.8

32.7

33.8

20.5

10.6

27.29

1973

8.45

7.98

7.89

17.0

31.0

36.0

35.4

27.4

13.4

15.6

13.6

9.93

18.64

1974

7.39

6.59

10.90

14.4

55.3

56.1

33.4

21.3

17.9

12.9

11.3

8.58

21.33

1975

7.79

7.59

7.87

36.8

40.0

49.4

40.0

21.8

13.3

13.3

9.3

7.79

21.24

1976

7.55

7.45

8.17

28.0

60.2

59.1

44.9

28.9

16.4

13.1

10.4

7.15

24.28

1977

5.92

5.45

6.83

21.0

44.9

53.1

31.8

35.0

27.7

27.9

18.6

14.4

24.38

1978

11.74

10.73

14.11

24.6

65.8

74.8

64.1

58.4

27.1

16.1

14.5

10.6

32.72

1979

10.10

10.11

11.34

39.8

70.5

62.6

50.9

30.0

15.9

12.6

23.5

10.4

28.97

1980

8.03

7.73

8.21

29.8

69.0

52.8

37.7

25.1

17.5

22.3

14.9

11.1

25.35

1981

6.87

6.56

6.89

14.9

38.0

63.2

45.4

23.9

25.1

12.7

12.1

9.72

22.11

1982

8.18

7.48

7.97

31.8

64.5

59.5

69.1

29.2

18.0

11.6

9.8

8.04

27.09

1983

7.57

7.47

8.21

24.8

42.9

47.7

44.6

35.9

28.7

34.1

34.1

30.91

28.90

1984

17.71

15.19

23.57

76.4

83.5

60.0

44.5

26.0

17.1

12.7

10.9

9.09

33.05

1985

8.64

8.41

9.05

29.5

56.8

51.4

27.8

21.0

24.1

23.8

17.1

9.40

23.91

1986

8.15

6.54

10.53

31.3

33.0

54.8

38.8

21.3

17.0

12.3

11.9

8.31

21.16

1987

7.57

7.66

7.99

26.0

51.6

73.4

36.4

17.0

13.6

10.4

10.0

8.93

22.55

1988

7.42

6.79

7.45

35.5

73.7

122.8

121.6

72.5

29.7

19.0

24.0

17.48

44.83

1989

13.09

10.62

15.64

43.1

48.5

94.9

47.1

52.9

24.4

31.7

21.6

14.06

34.80

1990

9.78

8.77

13.79

33.2

72.5

54.3

30.2

27.1

15.3

12.1

14.6

8.33

24.99

1991

6.27

4.35

8.75

31.1

36.0

36.7

56.2

51.4

38.8

23.9

14.4

10.53

26.54

1992

8.29

7.11

8.55

10.6

11.8

21.3

54.8

43.4

22.3

20.5

21.3

11.03

20.07

1993

8.81

8.27

9.12

19.9

48.3

61.3

41.8

34.5

23.0

16.8

14.0

10.22

24.67

42.47

29.26

19.07

17.11

14.06

7.92

საშ.
(მ3/წმ)

7.26

9.05

27.56

52.13

55.73

10.03
24.30

24.30

ცხრილი 4.2.4.6.1.5. მდ. ცხენისწყალი - ლუჯის ჰიდროპოსტის სრული თვიური ხარჯის
მნიშვნელობები (მ3/სთ)
ჰიდრო პოსტის სახელი: 210 მდ ცხენისწყალი - ლუჯის ჰპ.
წყალშემკრები აუზი - 506 კმ2
თვე

ოქტ.

ნოემბ.

დეკ

იანვ

თებ

მარტ.

წელი
1932

აპრ.

მაის

ივნ

ივლ

აგვ.

სექტ. საშუალო

(სთ/ მ )

(სთ/ მ3)

3

-

-

-

-

1933

-

-

-

-

1934

18.21

15.81

24.11

47.94

1935

14.73

14.26

16.61

1936

9.11

9.59

14.73

1937

18.75

17.37

1938

22.50

1939

13.12

1940
1941

-

-

134.30 127.76

-

-

-

32.68

34.02

24.11

90.80

92.79

74.46

51.58

49.55

32.41

22.29

585.14

117.01 135.79 116.38

84.10

54.69

41.52

32.41

17.37

705.34

50.62

97.22

83.98

55.98

31.88

24.64

21.16

13.48

524.72

70.98

111.25 137.40 109.64

59.73

48.99

99.10

40.98

25.40

736.90

24.37

59.73

116.26 135.26 125.45 141.15

48.21

41.25

35.89

29.55

793.24

14.52

15.53

69.91

173.14 152.94

91.24

50.62

37.07

25.18

21.43

14.77

688.83

11.40

13.66

56.78

121.77 105.53

75.95

85.71

65.06

110.62

40.98

25.92

726.50

24.64

16.85

17.14

123.21 125.53 167.94 114.83

67.23

41.73

45.26

55.98

25.14

825.47

15.80

15.50

24.64

93.21

88.39

31.07

44.32

70.98

117.58

58.84

923.53

1942

53.30

46.66

49.82

110.08 229.26 199.81 155.78

76.60

45.88

36.16

42.59

32.40

1078.33

1943

16.77

15.19

16.26

-

-

-

-

-

-

-

48.21

1947

15.16

19.35

49.65

68.33

79.23

-

-

-

-

697.72

100.17

190.18 173.02
-

-

127.99 171.14 166.86

1948

-

-

-

0.00

132.34 185.82

80.39

49.55

48.45

43.89

32.64

24.10

597.19

1949

21.67

15.91

22.44

38.96

127.25 132.85

73.61

95.65

50.35

43.04

30.80

22.81

675.35
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1950

18.91

15.34

21.00

89.55

1951

21.03

18.90

25.31

-

1953

-

-

-

-

1954

-

-

-

-

1955

13.39

13.85

17.89

76.44

1956

19.01

17.10

17.82

81.2

1957

19.78

18.94

25.83

1958

16.45

14.53

21.21

1959

18.54

16.38

1960

23.35

24.84

1961

13.47

1962
1963

88.87

64.83

-

-

63.67

39.61

26.21

52.20

34.77

24.01

538.97

-

-

-

-

-

-

65.23

83.17

-

-

-

-

-

386.48

-

-

40.63

40.71

17.92

14.07

113.34

145.37 131.51

73.87

52.06

39.24

37.13

25.94

21.80

648.49

115.9

325

141.7

83.8

61.5

42.7

36.9

26.5

968.71

94.1

150.3

143.1

85.7

57.8

36.8

28.4

18.23

17.46

696.45

87.3

182.8

226.4

138.2

93.6

52.1

40.4

27.8

21.77

922.54

19.24

75.4

126.7

104.4

73.2

63.6

55.8

59.7

46.9

22.34

682.18

27.02

76.3

131.8

132.5

80.8

46.2

27.6

25.8

21.13

19.38

636.74

11.66

12.16

70.1

146.9

83.2

93.0

61.1

32.9

32.7

26.9

22.15

606.31

16.74

13.89

21.99

46.7

99.2

94.8

71.9

50.0

36.4

31.1

27.5

20.64

530.84

21.78

20.88

22.62

71.6

122.1

169.8

152.3

66.9

41.7

37.4

31.7

19.92

778.62

1964

16.65

14.37

16.66

41.5

117.8

154.3

69.7

51.4

52.9

38.0

27.1

21.72

622.06

1965

20.22

19.57

22.80

48.7

122.2

137.2

106.3

50.8

21.8

26.6

19.30

19.70

615.16

1966

18.82

18.83

25.96

63.4

83.5

139.8

118.9

72.1

46.7

26.5

21.30

19.58

655.42

1967

16.60

14.49

16.32

35.5

119.1

123.0

137.2

96.6

49.7

32.4

28.7

24.59

694.15

1968

21.43

18.70

21.43

90.5

152.9

129.1

93.1

75.4

41.5

45.8

33.7

21.65

745.17

1969

20.41

17.87

19.63

43.7

122.3

98.3

52.4

40.3

26.9

26.5

22.9

20.80

512.06

1970

17.77

17.43

24.34

94.4

132.1

129.2

95.0

82.1

62.1

54.2

47.2

36.0

791.96

1971

28.11

23.31

28.26

56.4

135.2

150.1

109.5

71.2

57.5

36.4

35.4

34.2

765.53

1972

21.28

16.71

18.95

73.6

97.2

159.7

142.0

74.6

84.7

90.4

54.9

27.4

861.50

1973

22.63

20.68

21.12

45.5

77.7

96.4

91.8

73.3

34.7

41.9

36.4

25.74

587.96

1974

19.78

17.08

29.19

38.6

138.5

150.3

86.5

57.2

46.3

34.5

30.2

22.25

670.31

1975

20.87

19.68

21.08

98.5

100.2

132.2

103.6

58.4

34.4

35.5

25.0

20.18

669.72

1976

20.23

19.30

21.87

75.0

150.9

158.4

116.3

77.3

42.5

35.1

27.9

18.54

763.31

1977

15.87

14.12

18.28

56.3

112.6

142.2

82.3

93.7

71.8

74.6

49.9

37.3

768.94

1978

31.45

27.82

37.80

65.9

165.0

200.4

166.1

156.3

70.1

43.2

38.8

27.6

1030.40

1979

27.04

26.21

30.37

106.5

176.6

167.6

132.0

80.4

41.1

33.9

62.8

26.9

911.42

1980

21.51

20.05

22.00

79.8

172.9

141.4

97.6

67.3

45.4

59.7

39.9

28.8

796.38

1981

18.41

17.01

18.44

39.9

95.1

169.2

117.7

64.0

65.2

33.9

32.4

25.18

696.61

1982

21.91

19.38

21.34

85.1

161.6

159.3

179.0

78.1

46.8

31.1

26.2

20.84

850.63

1983

20.29

19.36

21.98

66.4

107.4

127.6

115.5

96.3

74.4

91.2

91.2

80.11

911.74

1984

47.43

39.36

63.14

204.7

209.2

160.7

115.3

69.7

44.3

34.0

29.2

23.56

1040.54

1985

23.14

21.81

24.23

78.9

142.2

137.7

72.1

56.3

62.5

63.7

45.8

24.37

752.75

1986

21.83

16.94

28.21

83.8

82.8

146.8

100.5

57.1

44.1

33.0

31.8

21.53

668.33

1987

20.27

19.85

21.40

69.8

129.2

196.7

94.4

45.4

35.3

27.8

26.8

23.15

710.05

1988

19.87

17.60

19.96

95.1

184.7

328.9

315.3

194.1

77.0

51.0

64.3

45.30

1413.06

1989

35.07

27.54

41.90

115.3

121.5

254.2

122.2

141.8

63.1

85.0

57.7

36.44

1101.76

1990

26.18

22.72

36.92

88.8

181.7

145.4

78.4

72.5

39.6

32.4

39.0

21.60

785.26

1991

16.80

11.28

23.42

83.3

90.3

98.4

145.7

137.7

100.6

64.0

38.6

27.28

837.33

1992

22.20

18.43

22.89

28.3

29.5

57.0

141.9

116.3

57.7

54.9

57.1

28.60

634.88

1993

23.59

21.43

24.44

53.2

121.0

164.3

108.3

92.4

59.7

44.9

37.4

26.48

777.27

45.82

37.66

25.99

საშ.(სთ/
მ3)

21.20

18.82

24.25

156.30 147.01
-

-

72.40 130.63 149.26 110.07 78.37

49.42

763.90

763.90
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ჩამონადენის დროის რიგები
ჩამონადენის დროის რიგების გაერთიანება

ჩამონადენის გრძელვადიანი ცვალებადობის შესასწავლად და ენერგო გამომუშავებისა და
წყლის რესურსების სანდო ანალიზის გასაკეთებლად რეკომენდირებულია უწყვეტი 40 წლიანი
მონაცემების გამოყენება.
დროის რიგების გაერთიანება დასრულებული სახით არის წარმოდგენილი წინამდებარე
ანგარიშში.
იდეალურ შემთხვევაში მონაცემების შევსება უნდა მოხდეს ახლომახლო არსებული სადგურის
ხარჯის სანდო მონაცემებთან ურთიერთკავშირის საფუძველზე. ლეკსურის და ლუჯის
ჰიდროპოსტების ჩამონადენის დროის რიგები ერთმანეთთან მჭიდრო ურთიერთკავშირშია და
შესაძლებელია წინასწარ განისაზღვროს უდიდესი წრფივი კორელაციის კოეფიციენტი და
მიღებულ იქნას სწორი და სანდო გრძელვადიანი ხარჯის რიგები.
სიდიდე R-ს ეწოდება წრფივი კორელაციის კოეფიციენტი და ზომავს ორ ცვლად სიდიდეს
შორის წრფივი ურთიერთმიმართებას სიძლიერესა და მიმართულებას. სიდიდე R - 1 < R < +1.
პლუსი და მინუსი გამოიყენება დადებითი წრფივი კორელაციისა და შესაბამისად, უარყოფითი
კორელაციის აღსანიშნავად. კორელაცია, რომელიც მეტია 0.8-ზე, მოიაზრება როგორც მძლავრი
კორელაცია, ხოლო 0.5-ზე ნაკლები - როგორც სუსტი კორელაცია.
ლეკსურისა და ლუჯის ჰიდროპოსტებს შორის კორელაცია მოცემულია სურათზე.
ნახაზი 4.2.4.7.1.1. კორელაცია ლეკსურისა და ლუჯის ჰიდროპოსტებს შორის

ლუჯის ჰიდრო პოსტი ფუნქციონირებდა 1932 და 1993 წლებს შორის პერიოდში, არ არსებობს
შემდეგი წლების მონაცემები 1932, 1933, 1943, 1947, 1948, 1951, 1953 და 1954, ასევე არ არსებობს
1944, 1945, 1946 და 1952 ჩანაწერები, შესაბამისად ხელედულა-3 ჰესის პროექტისთვის
გამოყენებულ იქნა 1955-1993 წლის მონაცემები.
1934-1938 წლების საშუალო თვიური ხარჯის მონაცემების გამოყენებით, განხორციელდა
რეგრესიული ანალიზი, რომელიც ეხება ლეკსურის და ლუჯის სადგურების საერთო წლების
მონაცემებს. რეგრესიული ანალიზი გამოისახება შემდეგი ფორმულით:
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საშუალო წლიური და სრული წლიური ხარჯები ლეკსურის ჰიდროპოსტის 1955 და 1993
წლების მონაცემების შევსების პროცედურის შემდეგ, მოცემულია ცხრილებში 4.2.4.7.1.1. და
4.2.4.7.1.2.
ცხრილი 4.2.4.7.1.1. მდ. ხელედულა - ლეკსურის ჰიდროპოსტის თვიური საშუალო ხარჯის
მნიშვნელობები (მ3/წმ - შევსებული)
ჰიდროპოსტის სახელი: 225 მდ. ხელედულა - ლეკსურის ჰპ.
წყალშემკრები აუზი - 305 კმ2
თვე
წელი
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
საშ.

4.21
5.88
6.11
5.13
5.74
7.13
4.24
5.21
6.69
5.19
6.23
5.83
5.17
6.59
6.29
5.52
8.47
6.54
6.93
6.11
6.42
6.24
4.96
9.38
8.17
6.61
5.71
6.72
6.25
13.46
7.07
6.70
6.25
6.13
10.34
7.93
5.23
6.81
7.20

ნოემ.

დეკ

იანვ.

თებ.

4.49
5.49
6.05
4.70
5.27
7.79
3.81
4.50
6.63
4.65
6.23
6.01
4.69
5.97
5.72
5.59
7.34
5.37
6.57
5.48
6.27
6.16
4.57
8.64
8.18
6.38
5.46
6.18
6.17
11.79
6.90
5.44
6.32
5.64
8.56
7.17
3.68
5.89
6.79

5.55
5.53
7.83
6.52
5.95
8.16
3.84
6.75
6.93
5.19
6.98
7.87
5.09
6.59
6.06
7.42
8.51
5.87
6.50
8.76
6.48
6.71
5.67
11.05
9.09
6.75
5.72
6.56
6.74
17.01
7.38
8.50
6.58
6.16
12.10
10.83
7.15
7.00
7.44

19.68
20.54
22.72
21.62
19.47
19.65
18.46
13.27
18.74
12.00
13.75
17.06
10.47
22.14
12.55
22.77
15.54
19.14
13.00
11.25
23.38
19.40
15.51
17.58
24.52
20.30
11.58
21.23
17.70
28.91
20.14
21.01
18.38
22.88
25.63
21.87
20.93
8.51
14.81

28.89
26.57
29.10
29.24
27.62
28.04
28.96
24.46
27.20
26.77
27.21
21.94
26.90
29.19
27.22
28.06
28.29
24.16
20.89
28.51
24.60
29.12
26.19
29.43
29.38
29.43
23.85
29.40
25.56
27.74
28.72
21.82
27.83
29.18
27.15
29.27
23.09
9.41
27.10

6.585

6.117

7.354

მარტ.
აპრ
(მ3/წმ)
27.29 19.66
10.60 28.41
28.19 21.83
27.52 28.17
24.23 19.53
27.38 20.97
20.91 23.02
22.83 19.27
29.35 28.97
28.83 18.83
27.76 24.96
27.96 26.46
26.48 28.10
27.07 23.04
23.35 15.04
27.08 23.34
28.62 25.36
29.07 28.43
23.07 22.84
28.63 21.96
27.36 24.59
29.01 26.17
28.13 21.24
29.08 29.38
29.30 27.70
28.08 23.73
29.34 26.33
29.05 29.43
26.94 26.08
29.10 26.06
27.80 19.32
28.43 24.15
29.20 23.25
9.43
10.26
24.49 26.80
28.35 20.51
23.37 28.65
15.67 28.42
29.22 25.22

მაის

ივნ

ივლ

აგვ

14.55
21.02
15.85
22.64
17.12
13.16
16.58
14.07
17.79
14.40
14.26
18.85
23.10
19.48
11.70
20.72
18.66
19.32
19.07
15.71
16.00
19.84
22.65
28.93
20.41
17.87
17.21
19.99
23.05
18.37
15.52
15.70
12.97
29.27
28.10
18.93
27.81
25.74
22.46

11.76
17.10
11.12
14.96
15.83
8.58
10.07
11.00
12.38
15.14
6.90
13.66
14.39
12.34
8.39
17.23
16.21
21.65
10.56
13.56
10.46
12.61
19.25
18.91
12.25
13.33
17.89
13.67
19.75
13.05
17.32
13.00
10.72
20.25
17.45
11.84
24.17
16.26
16.71

10.88
12.31
8.56
11.73
16.26
7.84
9.72
9.29
10.95
11.11
8.05
8.03
9.62
13.05
8.03
15.04
10.70
22.13
12.09
10.20
10.45
10.36
19.34
12.42
10.02
16.27
10.05
9.29
22.26
10.06
17.13
9.80
8.38
14.30
21.22
9.63
17.19
15.21
12.84

7.87
10.81
5.65
8.38
13.34
6.50
8.13
8.31
9.44
8.17
5.97
6.55
8.63
9.99
7.00
13.41
10.42
15.21
10.69
9.04
7.60
8.42
14.04
11.31
16.95
11.59
9.65
7.93
22.26
8.76
13.06
9.46
8.11
17.25
15.84
11.37
11.26
15.71
10.96

18.413 26.602 26.092 23.987 19.202 14.403 12.354 10.641
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სექტ საშუალო
(მ3/წმ)
6.90
13.48
8.28
14.38
5.60
14.05
6.89
15.62
7.06
14.79
6.18
13.45
7.00
12.89
6.55
12.13
6.34
15.12
6.88
13.10
6.27
12.88
6.24
13.87
7.71
14.20
6.85
15.19
6.60
11.50
10.91
16.42
10.40
15.71
8.52
17.12
8.05
13.35
7.03
13.85
6.42
14.17
5.92
15.00
11.24
16.07
8.58
17.89
8.38
17.03
8.93
15.77
7.89
14.22
6.61
15.50
20.83
18.63
7.42
17.64
7.65
15.67
6.82
14.24
7.30
13.77
13.31
15.34
11.02
19.06
6.84
15.38
8.49
16.75
8.86
13.62
8.26
15.75
8.130

14.99

EIA Kheledula 3 HPP
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(მ3/წმ)

14.990

ცხრილი 4.2.4.7.1.2. მდ. ხელედულა - ლეკსურის ჰიდროპოსტის სრული თვიური ხარჯის
მნიშვნელობები (მ3/სთ - შევსებული)
ჰიდრო პოსტის სახელი: 225 მდ. ხელედულა - ლეკსურის ჰიდრო პოსტი
წყალშემკრები აუზი 305 კმ2
თვე

ოქტ.

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

11.28
15.76
16.36
13.74
15.39
19.11
11.35
13.96
17.91
13.90
16.70
15.61
13.86
17.64
16.85
14.78
22.68
17.52
18.56
16.36
17.21
16.71
13.27
25.12
21.89
17.70
15.29
18.01
16.75
36.04
18.95
17.95
16.74
16.43
27.70
21.25
14.01
18.23
19.29

საშ.
(მ3/სთ)

ნოემბ.
წელი
11.64
14.23
15.67
12.18
13.66
20.19
9.86
11.67
17.18
12.05
16.16
15.59
12.15
15.48
14.84
14.49
19.03
13.92
17.02
14.21
16.25
15.95
11.85
22.40
21.21
16.53
14.16
16.02
16.00
30.56
17.89
14.10
16.38
14.63
22.19
18.59
9.55
15.28
17.60

დეკ.

იან.

თებ.

14.88
14.82
20.98
17.47
15.94
21.87
10.28
18.07
18.55
13.90
18.69
21.08
13.63
17.64
16.24
19.86
22.79
15.71
17.40
23.47
17.37
17.98
15.19
29.61
24.34
18.07
15.31
17.57
18.06
45.57
19.77
22.75
17.61
16.50
32.40
29.00
19.16
18.76
19.93

52.71
55.03
60.86
57.91
52.15
52.63
49.43
35.55
50.20
32.14
36.83
45.71
28.03
59.31
33.60
60.98
41.63
51.26
34.81
30.13
62.62
51.95
41.55
47.10
65.67
54.38
31.02
56.87
47.41
77.43
53.93
56.27
49.23
61.27
68.64
58.58
56.06
22.80
39.67

72.38
66.56
72.91
73.26
69.22
70.26
72.56
61.28
68.16
67.07
68.18
54.97
67.41
73.14
68.20
70.32
70.88
60.53
52.34
71.42
61.65
72.96
65.63
73.75
73.62
73.74
59.77
73.66
64.05
69.51
71.97
54.66
69.74
73.11
68.02
73.34
57.85
23.59
67.90

მარ.
აპრ.
(სთ/მ3)
73.10
50.95
28.38
73.64
75.51
56.58
73.71
73.02
64.90
50.62
73.32
54.35
56.01
59.68
61.14
49.94
78.61
75.10
77.23
48.82
74.37
64.68
74.89
68.59
70.91
72.84
72.51
59.71
62.55
38.99
72.54
60.49
76.67
65.74
77.85
73.69
61.80
59.21
76.69
56.91
73.27
63.75
77.70
67.84
75.35
55.04
77.89
76.15
78.48
71.80
75.21
61.52
78.58
68.25
77.80
76.27
72.15
67.61
77.94
67.54
74.47
50.07
76.15
62.61
78.22
60.26
25.26
26.58
65.60
69.46
75.92
53.17
62.59
74.25
41.98
73.67
78.25
65.36

მაი.

ივნ

ივლ

38.97
56.30
42.46
60.63
45.85
35.24
44.40
37.68
47.66
38.58
38.19
50.48
61.86
52.17
31.34
55.50
49.99
51.76
51.08
42.08
42.85
53.15
60.66
77.48
54.66
47.88
46.09
53.53
61.74
49.21
41.57
42.05
34.73
78.41
75.28
50.70
74.48
68.93
60.14

30.48
44.32
28.81
38.76
41.03
22.24
26.09
28.50
32.10
39.26
17.89
35.41
37.30
31.98
21.74
44.67
42.03
56.12
27.37
35.14
27.12
32.68
49.90
49.02
31.76
34.55
46.38
35.43
51.20
33.83
44.88
33.70
27.79
52.49
45.24
30.70
62.65
42.14
43.32

29.14
32.97
22.92
31.42
43.56
20.99
26.04
24.89
29.33
29.77
21.57
21.51
25.78
34.96
21.52
40.30
28.65
59.28
32.39
27.31
28.00
27.74
51.79
33.26
26.85
43.58
26.91
24.88
59.62
26.94
45.89
26.24
22.44
38.30
56.83
25.79
46.04
40.74
34.40

აგვ.
(სთ/მ3)
21.07
28.96
15.14
22.45
35.72
17.41
21.77
22.25
25.28
21.89
15.98
17.53
23.13
26.75
18.74
35.91
27.90
40.73
28.63
24.20
20.35
22.56
37.61
30.30
45.39
31.04
25.83
21.24
59.63
23.46
34.97
25.34
21.72
46.21
42.42
30.44
30.16
42.07
29.36

სექ.

ჯამი

17.88
21.46
14.51
17.86
18.29
16.02
18.15
16.99
16.43
17.82
16.26
16.17
20.00
17.77
17.12
28.28
26.96
22.08
20.86
18.22
16.64
15.36
29.14
22.23
21.72
23.14
20.45
17.14
54.00
19.22
19.84
17.68
18.91
34.49
28.56
17.73
22.01
22.98
21.41

424.47
452.43
442.71
492.41
466.32
423.62
405.61
381.92
476.49
412.43
405.50
437.53
446.90
479.07
361.73
518.12
494.95
540.45
421.47
436.17
447.08
472.57
507.00
564.30
537.37
497.34
448.01
488.42
588.21
557.25
494.21
449.50
433.78
483.67
602.34
485.20
528.81
431.14
496.63

17.636 15.855 19.698 49.316 66.655 69.884 62.173 51.429 37.334 33.090 28.502 21.072

472.64

გამა კონსალტინგი

472.64
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თვიური ჩამონადენის დროის რიგები საპროექტო უბანზე

მთავარ უბნებზე (მაგ: დამბა-1, დამბა-2 და ძალური კვანძის განთავსების უბნები) თვიური
ჩამონადენის დროის რიგების განსაზღვრისთვის ნედლი მონაცემების დამუშავების პროცესში,
მნიშვნელოვანი საკითხია ზუსტად შეფასდეს შესაბამისი წყალშემკრები აუზები. ხელედულა
ჰესის პროექტის წყალშემკრები აუზები დატანილია გლობალური სიმაღლის ციფრულ რუკაზე
(GDEM). წყალშემკრები აუზები წარმოდგენილია ქვემოთ მოყვანილ ნახაზზე 4.2.4.7.2.1.
ნახაზი 4.2.4.7.2.1. საპროექტო ხელედულა ჰესის კომპონენტების წყალშემკრები აუზები
დამბა-1
ჰესის შენობა

დამბა-2

თვიური ჩამონადენის დროის რიგების გაანგარიშება ნებისმიერ უბანზე
წყალშემკრების ფართობების თანაფარდობას, როგორც ეს ქვემოთ არის მოცემული.

ეფუძნება

გაზომილი წყალშემკრების ფართობის დამბა-1 სთვის არის 300 კმ², დამბა-2 სთვის - 64.64 კმ².
თვიური ჩამონადენის რიგები დამბა-1 და დამბა-2 -ის უბნებზე წინასწარ განისაზღვრა
ლეკსურის ჰიდრო პოსტის თვიური ხარჯის მნიშვნელობების გამრავლებით წყალშემკრები
აუზის ფართობის კოეფიციენტზე.
Qხელედულა-3 დამბა-1 = (Qლეკსურის სადგური ×Aხელედულა-3 დამბა-1/ Aლეკსურის სადგური)
Q ხელედულა-3 დამბა-1 = (Qლეკსურის სადგური× 300 / 305)
Q ხელედულა-3 დამბა-1 ≅Qლეკსურის სადგური × 0.983
Qხელედულა-3 დამბა-2 = (Qლეკსურის სადგური × Aხელედულა-3 დამბა-2/ Aლეკსურის სადგური)
Q ხელედულა-3 დამბა-2 = (Qლეკსურის სადგური × 64.64 / 305)
Q ხელედულა-3 დამბა-2≅Qლეკსურის სადგური × 0.212
საშუალო თვიური და სრული თვიური ხარჯების მონაცემები, რომელიც მოპოვებულია დამბა1-ის უბანზე , წარმოდგენილია ცხრილებში 4.2.4.7.2.1. და 4.2.4.7.2.2.
ეკოლოგიური და სანიტარული მიზნებისთვის მინიმალური ხარჯი დაკვირვების წლების
მიხედვით შეადგენს 10%.
საშუალო თვიური და სრული თვიური ხარჯების მონაცემები, რომელიც მოპოვებულია დამბა2-ის უბანზე, წარმოდგენილია ცხრილებში 4.2.4.7.2.3.და 4.2.4.7.2.4.
ცხრილი 4.2.4.7.2.1. დამბა -1 საშუალო თვიური ხარჯის მნიშვნელობები (მ3/წმ)
ხელედულა 3 ჰესი დამბა - 1
გამა კონსალტინგი
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წყალშემკრები აუზის ფართობი - 300 კმ 2
თვე

ოქტ

ნოემ.

დეკ

იან.

თებ.

წელი

მარ.

აპრ.

მაი.

ივნ.

ივლ.

აგვ..

სექ.

(მ /წმ)

საშუალო
(მ3/წმ)

3

1955

4.14

4.42

5.46

19.36

28.41

26.84

19.34

14.31

11.56

10.70

7.74

6.78

13.26

1956

5.79

5.40

5.44

20.21

26.13

10.42

27.95

20.67

16.82

12.11

10.63

8.14

14.14

1957

6.01

5.95

7.70

22.35

28.62

27.73

21.47

15.59

10.93

8.42

5.56

5.51

13.82

1958

5.05

4.62

6.42

21.27

28.76

27.07

27.71

22.26

14.71

11.54

8.24

6.78

15.37

1959

5.65

5.18

5.85

19.15

27.17

23.83

19.21

16.84

15.57

16.00

13.12

6.94

14.54

1960

7.02

7.66

8.03

19.33

27.58

26.93

20.62

12.94

8.44

7.71

6.39

6.08

13.23

1961

4.17

3.74

3.77

18.15

28.48

20.57

22.65

16.31

9.90

9.56

7.99

6.89

12.68

1962

5.13

4.43

6.64

13.05

24.05

22.45

18.95

13.84

10.82

9.14

8.17

6.45

11.93

1963

6.58

6.52

6.81

18.43

26.76

28.87

28.50

17.50

12.18

10.77

9.28

6.24

14.87

1964

5.10

4.57

5.11

11.80

26.33

28.36

18.53

14.17

14.90

10.93

8.04

6.76

12.88

1965

6.13

6.13

6.86

13.53

26.77

27.31

24.55

14.02

6.79

7.92

5.87

6.17

12.67

1966

5.73

5.92

7.74

16.78

21.58

27.50

26.03

18.54

13.44

7.90

6.44

6.14

13.64

1967

5.09

4.61

5.01

10.30

26.46

26.04

27.64

22.72

14.16

9.47

8.49

7.59

13.96

1968

6.48

5.88

6.48

21.78

28.71

26.63

22.66

19.16

12.14

12.84

9.82

6.74

14.94

1969

6.19

5.63

5.97

12.34

26.77

22.97

14.80

11.51

8.25

7.90

6.88

6.50

11.31

1970

5.43

5.50

7.29

22.40

27.60

26.64

22.95

20.38

16.95

14.80

13.19 10.73

16.16

1971

8.33

7.22

8.37

15.29

27.82

28.16

24.95

18.36

15.95

10.52

10.25 10.23

15.45

1972

6.43

5.28

5.77

18.82

23.76

28.59

27.96

19.01

21.30

21.77

14.96

8.38

16.84

1973

6.82

6.46

6.39

12.78

20.55

22.69

22.47

18.76

10.39

11.90

10.52

7.92

13.14

1974

6.01

5.39

8.62

11.07

28.04

28.16

21.60

15.45

13.34

10.03

8.89

6.92

13.63

1975

6.32

6.17

6.38

23.00

24.20

26.91

24.19

15.74

10.29

10.28

7.47

6.31

13.94

1976

6.13

6.05

6.60

19.08

28.64

28.54

25.74

19.52

12.40

10.19

8.28

5.83

14.75

1977

4.87

4.50

5.58

15.26

25.77

27.67

20.89

22.28

18.93

19.02

13.81 11.06

15.80

1978

9.22

8.50

10.87

17.30

28.95

28.60

28.90

28.45

18.60

12.21

11.13

8.44

17.60

1979

8.04

8.05

8.94

24.12

28.90

28.82

27.25

20.07

12.05

9.86

16.67

8.24

16.75

1980

6.50

6.27

6.64

19.97

28.95

27.62

23.35

17.58

13.11

16.01

11.40

8.78

15.51

1981

5.61

5.37

5.62

11.39

23.46

28.86

25.90

16.92

17.60

9.88

9.49

7.76

13.99

1982

6.61

6.08

6.45

20.89

28.91

28.57

28.94

19.66

13.44

9.14

7.80

6.51

15.25

1983

6.15

6.07

6.63

17.41

25.14

26.49

25.66

22.67

19.43

21.89

21.90 20.49

18.33

1984

13.24

11.60

16.74

28.43

27.29

28.62

25.63

18.07

12.84

9.89

8.62

7.30

17.35

1985

6.96

6.79

7.26

19.81

28.25

27.35

19.00

15.27

17.03

16.85

12.84

7.53

15.41

1986

6.59

5.35

8.36

20.66

21.46

27.97

23.76

15.44

12.79

9.64

9.31

6.71

14.00

1987

6.15

6.22

6.47

18.08

27.38

28.72

22.87

12.75

10.55

8.24

7.98

7.18

13.55

1988

6.03

5.55

6.06

22.50

28.70

9.28

10.09

28.79

19.92

14.06

16.97 13.09

15.09

1989

10.17

8.42

11.90

25.21

26.70

24.09

26.36

27.64

17.17

20.87

15.58 10.84

18.75

1990

7.80

7.05

10.65

21.51

28.79

27.88

20.18

18.62

11.65

9.47

11.18

6.73

15.13

1991

5.15

3.62

7.04

20.59

22.71

22.99

28.18

27.35

23.77

16.91

11.08

8.35

16.48

1992

6.69

5.80

6.89

8.37

9.26

15.42

27.96

25.31

15.99

14.96

15.45

8.72

13.40

1993

7.08

6.68

7.32

14.57

26.65

28.74

24.80

22.09

16.44

12.63

10.78

8.13

15.49

საშ. 6.477 6.017 7.234 18.111 26.166 25.664 23.593 18.887 14.167 12.152 10.467 7.996
14.74
(მ3/წმ)
14.744
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ცხრილი 4.2.4.7.2.2. დამბა 1 თვიური სრული ხარჯის მნიშვნელობები (მ3/სთ)
ხელედულა-3 ჰესი, დამბა 1
წყალშემკრები აუზის ფართობი - 300 კმ2
თვე
წელი
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

საშ.
(მ3/სთ)

ოქტ

ნოემ.

დეკ

იან.

თებ.

11.10
15.50
16.09
13.51
15.13
18.79
11.16
13.74
17.62
13.67
16.42
15.35
13.63
17.35
16.57
14.54
22.31
17.23
18.25
16.09
16.93
16.43
13.06
24.71
21.53
17.41
15.04
17.71
16.48
35.45
18.64
17.65
16.46
16.16
27.25
20.90
13.78
17.93
18.97

11.45
14.00
15.41
11.98
13.44
19.86
9.70
11.48
16.90
11.86
15.89
15.33
11.95
15.23
14.59
14.25
18.72
13.69
16.74
13.98
15.98
15.69
11.66
22.03
20.86
16.26
13.92
15.76
15.74
30.06
17.60
13.87
16.11
14.39
21.83
18.28
9.39
15.02
17.31

14.63
14.58
20.64
17.18
15.68
21.51
10.11
17.77
18.25
13.68
18.38
20.73
13.41
17.35
15.98
19.54
22.41
15.45
17.11
23.09
17.08
17.68
14.94
29.12
23.94
17.78
15.06
17.28
17.76
44.83
19.45
22.38
17.32
16.23
31.87
28.52
18.85
18.45
19.61

51.84
54.13
59.86
56.96
51.30
51.77
48.62
34.97
49.37
31.62
36.23
44.96
27.57
58.34
33.05
59.98
40.95
50.42
34.24
29.64
61.60
51.10
40.87
46.33
64.59
53.49
30.51
55.94
46.63
76.16
53.05
55.34
48.42
60.26
67.51
57.62
55.14
22.42
39.02

71.19
65.47
71.71
72.06
68.08
69.11
71.37
60.27
67.05
65.97
67.06
54.07
66.31
71.94
67.08
69.17
69.72
59.54
51.48
70.25
60.64
71.77
64.56
72.54
72.41
72.53
58.79
72.45
63.00
68.37
70.79
53.76
68.60
71.92
66.90
72.14
56.90
23.20
66.79

მარ. აპრ.
(მ3/სთ)
71.90 50.12
27.92 72.44
74.27 55.65
72.50 71.82
63.83 49.79
72.12 53.45
55.09 58.70
60.14 49.12
77.32 73.87
75.96 48.02
73.15 63.62
73.66 67.47
69.75 71.64
71.33 58.73
61.53 38.35
71.35 59.50
75.41 64.67
76.57 72.48
60.78 58.24
75.44 55.98
72.07 62.70
76.43 66.72
74.12 54.14
76.61 74.90
77.19 70.62
73.97 60.51
77.29 67.13
76.52 75.02
70.96 66.50
76.66 66.44
73.25 49.25
74.91 61.58
76.94 59.27
24.85 26.15
64.53 68.33
74.67 52.30
61.57 73.03
41.29 72.47
76.97 64.29

მაი.

ივნ.

38.33
55.38
41.76
59.63
45.10
34.66
43.68
37.06
46.88
37.95
37.56
49.65
60.85
51.32
30.82
54.59
49.17
50.91
50.24
41.39
42.15
52.28
59.67
76.21
53.76
47.09
45.33
52.65
60.73
48.40
40.89
41.36
34.16
77.12
74.04
49.87
73.26
67.80
59.16

29.98
43.59
28.34
38.13
40.35
21.88
25.66
28.04
31.57
38.61
17.60
34.83
36.69
31.46
21.39
43.94
41.34
55.20
26.92
34.57
26.68
32.14
49.08
48.22
31.24
33.99
45.62
34.85
50.36
33.28
44.15
33.15
27.34
51.63
44.50
30.19
61.62
41.45
42.61

ივლ.
28.66
32.43
22.55
30.90
42.85
20.65
25.61
24.48
28.85
29.28
21.22
21.15
25.36
34.38
21.16
39.63
28.18
58.31
31.86
26.86
27.54
27.28
50.95
32.71
26.41
42.87
26.47
24.47
58.64
26.50
45.13
25.81
22.07
37.67
55.90
25.36
45.28
40.07
33.83

აგვ.. სექ.
20.72
28.48
14.89
22.08
35.14
17.12
21.41
21.88
24.86
21.54
15.72
17.25
22.75
26.31
18.44
35.32
27.44
40.07
28.16
23.80
20.02
22.19
37.00
29.80
44.64
30.53
25.41
20.89
58.65
23.08
34.40
24.92
21.36
45.45
41.73
29.94
29.67
41.38
28.88

17.59
21.11
14.27
17.57
17.99
15.75
17.85
16.71
16.17
17.53
16.00
15.91
19.67
17.48
16.84
27.82
26.52
21.72
20.52
17.93
16.37
15.11
28.66
21.87
21.37
22.76
20.11
16.86
53.12
18.91
19.51
17.39
18.60
33.93
28.09
17.44
21.65
22.60
21.06

ჯამი
(მ3/სთ)
417.51
445.01
435.45
484.34
458.68
416.67
398.96
375.65
468.68
405.67
398.86
430.36
439.57
471.22
355.80
509.62
486.83
531.59
414.56
429.02
439.75
464.82
498.69
555.05
528.56
489.19
440.67
480.41
578.57
548.12
486.10
442.13
426.67
475.74
592.47
477.24
520.14
424.08
488.49

17.347 15.595 19.375 48.508 65.562 68.739 61.154 50.586 36.722 32.547 28.035 20.726
464.90

464.90
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ცხრილი 4.2.4.7.2.3. დამბა-1 თვიური საშუალო ხარჯის მნიშვნელობები (ეკოლოგიური ხარჯის
გატარების შემდეგ) (მ3/წმ)
ხელედულა 3 ჰესი დამბა 1 (ეკოლოგიური ხარჯის გატარების შემდეგ)
წყალშემკრები აუზის ფართობი - 300 კმ 2
ოქტ

ნოემ.

დეკ

იან.

თებ.

მარ.

წელი
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

აპრ.

მაი.

ივნ.

ივლ.

აგვ..

სექ.

(მ3/წმ)
2.67
2.94
4.31
3.93
4.53
4.47
3.57
3.15
4.18
3.71
5.54
6.19
2.69
2.27
3.65
2.96
5.10
5.04
3.63
3.10
4.66
4.66
4.26
4.44
3.61
3.14
5.00
4.40
4.71
4.16
3.95
4.02
6.86
5.75
4.96
3.81
5.34
4.98
4.53
3.92
4.84
4.69
4.66
4.58
3.40
3.02
7.75
7.03
6.56
6.57
5.02
4.80
4.14
3.90
5.14
4.60
4.68
4.60
11.76 10.12
5.48
5.31
5.12
3.88
4.67
4.74
4.56
4.08
8.70
6.95
6.33
5.58
3.67
2.15
5.22
4.32
5.61
5.20

3.99
3.97
6.23
4.94
4.38
6.56
2.30
5.16
5.34
3.63
5.39
6.27
3.53
5.00
4.49
5.82
6.89
4.30
4.92
7.15
4.90
5.13
4.10
9.40
7.46
5.16
4.15
4.98
5.16
15.26
5.79
6.88
4.99
4.58
10.42
9.18
5.56
5.41
5.85

17.88
18.73
20.87
19.79
17.68
17.85
16.68
11.58
16.96
10.33
12.05
15.31
8.82
20.31
10.87
20.92
13.81
17.35
11.31
9.59
21.52
17.60
13.78
15.82
22.64
18.50
9.92
19.41
15.94
26.96
18.33
19.19
16.60
21.03
23.73
20.04
19.11
6.90
13.09

26.94
24.66
27.15
27.29
25.70
26.11
27.01
22.58
25.28
24.85
25.29
20.11
24.99
27.24
25.30
26.13
26.35
22.29
19.07
26.56
22.73
27.17
24.29
27.48
27.43
27.47
21.99
27.44
23.67
25.81
26.78
19.98
25.90
27.23
25.23
27.32
21.23
7.78
25.18

25.37
8.95
26.26
25.59
22.36
25.45
19.09
20.98
27.39
26.89
25.84
26.03
24.57
25.16
21.50
25.16
26.68
27.11
21.22
26.69
25.43
27.06
26.20
27.13
27.35
26.14
27.38
27.10
25.02
27.15
25.87
26.49
27.25
7.80
22.62
26.41
21.51
13.94
27.26

17.86
26.47
20.00
26.24
17.74
19.15
21.17
17.48
27.02
17.05
23.07
24.55
26.17
21.18
13.32
21.48
23.47
26.49
20.99
20.12
22.72
24.27
19.41
27.42
25.77
21.87
24.42
27.47
24.18
24.16
17.53
22.28
21.39
8.61
24.89
18.70
26.70
26.48
23.33

საშუალო
(მ3/წმ)

12.84
19.20
14.12
20.79
15.36
11.47
14.83
12.36
16.03
12.69
12.55
17.06
21.24
17.69
10.03
18.91
16.88
17.53
17.28
13.98
14.26
18.04
20.80
26.98
18.60
16.11
15.45
18.18
21.20
16.60
13.79
13.97
11.28
27.32
26.17
17.14
25.88
23.84
20.61

10.09
15.34
9.46
13.24
14.09
6.97
8.43
9.34
10.71
13.42
5.32
11.96
12.68
10.66
6.78
15.48
14.47
19.82
8.91
11.86
8.82
10.93
17.46
17.13
10.58
11.64
16.13
11.97
17.95
11.36
15.56
11.31
9.07
18.44
15.69
10.17
22.30
14.52
14.96

9.23
10.63
6.94
10.06
14.52
6.23
8.09
7.66
9.30
9.46
6.45
6.42
7.99
11.36
6.43
13.32
9.05
20.30
10.42
8.56
8.81
8.71
17.55
10.74
8.38
14.53
8.41
7.66
20.42
8.42
15.38
8.16
6.77
12.59
19.40
8.00
15.43
13.49
11.16

6.26
9.16
4.09
6.77
11.64
4.92
6.52
6.70
7.81
6.57
4.39
4.96
7.02
8.35
5.41
11.71
8.77
13.48
9.04
7.41
6.00
6.81
12.34
9.65
15.19
9.93
8.01
6.33
20.42
7.14
11.37
7.83
6.50
15.50
14.11
9.71
9.60
13.97
9.31

5.31
6.67
4.03
5.30
5.47
4.60
5.41
4.97
4.76
5.29
4.70
4.66
6.11
5.27
5.02
9.26
8.76
6.91
6.44
5.44
4.84
4.35
9.58
6.96
6.77
7.31
6.28
5.03
19.02
5.82
6.05
5.23
5.70
11.61
9.36
5.25
6.88
7.24
6.65

11.78
12.67
12.35
13.89
13.07
11.75
11.21
10.45
13.40
11.41
11.20
12.17
12.49
13.47
9.83
14.68
13.98
15.36
11.66
12.15
12.46
13.28
14.33
16.12
15.28
14.04
12.51
13.78
16.85
15.88
13.94
12.53
12.07
13.61
17.27
13.65
15.00
11.93
14.02

საშ. 5.002 4.542 5.759 16.636 24.692 24.190 22.119 17.412 12.693 10.677 8.992 6.522
13.27
(მ3/წმ)
13.270

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 205 / 567

ცხრილი 4.2.4.7.2.4. დამბა-1 თვიური სრული ხარჯის მნიშვნელობები (ეკოლოგიური ხარჯის
გატარების შემდეგ) (მ3/სთ)
ხელედულა-3 ჰესი, დამბა 1 (ეკოლოგიური ხარჯის გატარების შემდეგ)
წყალშემკრები აუზის ფართობი - 300 კმ2
თვე
წელი
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

ოქტ

ნოემ.

დეკ

იან.

თებ.

7.15
11.55
12.14
9.56
11.18
14.84
7.21
9.79
13.67
9.72
12.48
11.40
9.68
13.40
12.62
10.59
18.36
13.28
14.31
12.14
12.98
12.48
9.11
20.76
17.58
13.46
11.09
13.76
12.53
31.50
14.69
13.70
12.51
12.21
23.30
16.95
9.83
13.98
15.02

7.63
10.17
11.59
8.16
9.61
16.04
5.88
7.66
13.07
8.03
12.07
11.51
8.13
11.41
10.77
10.43
14.90
9.87
12.92
10.16
12.16
11.87
7.84
18.21
17.04
12.44
10.10
11.93
11.92
26.23
13.78
10.05
12.29
10.56
18.01
14.46
5.57
11.20
13.49

10.68
10.63
16.69
13.23
11.73
17.56
6.16
13.82
14.30
9.73
14.43
16.78
9.46
13.40
12.03
15.59
18.47
11.50
13.17
19.14
13.13
13.74
10.99
25.17
19.99
13.83
11.11
13.33
13.82
40.88
15.50
18.43
13.38
12.28
27.92
24.58
14.90
14.50
15.66

47.89
50.18
55.91
53.01
47.35
47.82
44.67
31.02
45.42
27.67
32.28
41.01
23.63
54.39
29.10
56.03
37.00
46.47
30.29
25.69
57.65
47.15
36.92
42.38
60.64
49.54
26.56
51.99
42.68
72.21
49.10
51.39
44.47
56.31
63.56
53.67
51.20
18.47
35.07

67.50
61.78
68.02
68.37
64.39
65.42
67.67
56.58
63.35
62.27
63.37
50.38
62.61
68.25
63.39
65.47
66.02
55.85
47.78
66.56
56.94
68.07
60.86
68.84
68.72
68.83
55.09
68.75
59.31
64.67
67.09
50.07
64.90
68.22
63.21
68.44
53.20
19.50
63.09

მარ.
აპრ.
(მ3/სთ)
67.95 46.30
23.97 68.61
70.32 51.83
68.55 68.00
59.88 45.97
68.17 49.63
51.14 54.88
56.19 45.30
73.37 70.05
72.02 44.20
69.20 59.80
69.71 63.65
65.80 67.82
67.38 54.91
57.58 34.53
67.40 55.67
71.46 60.84
72.62 68.66
56.83 54.42
71.49 52.16
68.12 58.88
72.48 62.90
70.17 50.32
72.66 71.08
73.24 66.80
70.02 56.69
73.34 63.31
72.57 71.20
67.01 62.68
72.71 62.61
69.30 45.43
70.96 57.76
72.99 55.45
20.90 22.32
60.58 64.50
70.73 48.47
57.62 69.21
37.34 68.64
73.02 60.47

მაი.

ივნ.

34.38
51.43
37.81
55.68
41.15
30.71
39.73
33.11
42.93
34.00
33.61
45.70
56.90
47.37
26.87
50.64
45.22
46.96
46.29
37.44
38.20
48.33
55.72
72.26
49.82
43.14
41.38
48.70
56.78
44.45
36.94
37.41
30.21
73.17
70.09
45.92
69.31
63.85
55.21

26.15
39.77
24.52
34.31
36.53
18.06
21.84
24.21
27.75
34.79
13.78
31.01
32.87
27.63
17.57
40.12
37.52
51.38
23.10
30.75
22.86
28.32
45.26
44.40
27.41
30.16
41.80
31.02
46.54
29.46
40.33
29.32
23.52
47.81
40.68
26.37
57.80
37.62
38.78

ივლ.
24.71
28.48
18.60
26.95
38.90
16.70
21.66
20.53
24.90
25.33
17.27
17.21
21.41
30.43
17.22
35.69
24.23
54.36
27.91
22.91
23.59
23.33
47.00
28.77
22.46
38.92
22.52
20.52
54.69
22.55
41.19
21.86
18.12
33.72
51.95
21.41
41.33
36.12
29.88

აგვ..

სექ.

16.77
24.53
10.95
18.13
31.19
13.17
17.46
17.93
20.92
17.59
11.77
13.30
18.80
22.37
14.49
31.37
23.50
36.12
24.22
19.86
16.07
18.24
33.05
25.85
40.70
26.58
21.46
16.94
54.70
19.13
30.45
20.97
17.42
41.50
37.78
25.99
25.72
37.43
24.93

13.76
17.29
10.45
13.75
14.17
11.93
14.03
12.89
12.34
13.71
12.18
12.09
15.85
13.65
13.02
24.00
22.70
17.90
16.70
14.10
12.55
11.28
24.84
18.05
17.54
18.93
16.29
13.04
49.30
15.09
15.69
13.57
14.78
30.11
24.27
13.62
17.82
18.78
17.24

ჯამი
(მ3/სთ)
370.89
398.38
388.82
437.72
412.05
370.05
352.33
329.03
422.06
359.05
352.23
383.74
392.95
424.59
309.18
463.00
440.21
484.97
367.94
382.39
393.13
418.20
452.06
508.42
481.94
442.56
394.04
433.78
531.95
501.49
439.48
395.50
380.04
429.12
545.84
430.62
473.51
377.45
441.86

13.398 11.774 15.426 44.559 61.868 64.789 57.332 46.637 32.900 28.598 24.086 16.905
საშ.
(მ3/სთ)

418.27

418.27

თვიური საშუალო და სრული ხარჯების მონაცემები დამბა 2-ის უბნისთვის წარმოდგენილია
ცხრილებში 4.2.4.7.2.5. და 4.2.4.7.2.6. თვიური საშუალო და თვიური სრული ხარჯების
მონაცემები დამბა 2-ის უბნისთვის ეკოლოგიური ხარჯის გაშვების შემდეგ მოცემულია
ცხრილებში 4.2.4.7.2.7. და 4.2.4.7.2.8.
გამა კონსალტინგი
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ცხრილი 4.2.4.7.2.5. დამბა-2 თვიური საშუალო ხარჯის მნიშვნელობები (მ3/წმ)
ხელედულა-3 ჰესი, დამბა 2.
წყალშემკრები აუზის ფართობი - 64.64 კმ 2
თვე

ოქტ.

ნოე..

დეკ.

იან.

თებ

წელი

მარ.

აპრ.

მაი.

ივნ

ივლ.

აგვ.

სექ.

(მ /წმ)

1955

0.89

საშუალო
(მ3/წმ)

3

0.95

1.18

4.17

6.12

5.78

4.17

3.08

2.49

2.31

1.67

1.46

2.86

1956

1.25

1.16

1.17

4.35

5.63

2.25

6.02

4.45

3.62

2.61

2.29

1.75

3.05

1957

1.29

1.28

1.66

4.82

6.17

5.97

4.63

3.36

2.36

1.81

1.20

1.19

2.98

1958

1.09

1.00

1.38

4.58

6.20

5.83

5.97

4.80

3.17

2.49

1.78

1.46

3.31

1959

1.22

1.12

1.26

4.13

5.85

5.14

4.14

3.63

3.35

3.45

2.83

1.50

3.13

1960

1.51

1.65

1.73

4.16

5.94

5.80

4.44

2.79

1.82

1.66

1.38

1.31

2.85

1961

0.90

0.81

0.81

3.91

6.14

4.43

4.88

3.51

2.13

2.06

1.72

1.48

2.73

1962

1.10

0.95

1.43

2.81

5.18

4.84

4.08

2.98

2.33

1.97

1.76

1.39

2.57

1963

1.42

1.40

1.47

3.97

5.77

6.22

6.14

3.77

2.62

2.32

2.00

1.34

3.20

1964

1.10

0.99

1.10

2.54

5.67

6.11

3.99

3.05

3.21

2.36

1.73

1.46

2.78

1965

1.32

1.32

1.48

2.91

5.77

5.88

5.29

3.02

1.46

1.71

1.26

1.33

2.73

1966

1.23

1.27

1.67

3.62

4.65

5.93

5.61

3.99

2.90

1.70

1.39

1.32

2.94

1967

1.10

0.99

1.08

2.22

5.70

5.61

5.96

4.90

3.05

2.04

1.83

1.64

3.01

1968

1.40

1.27

1.40

4.69

6.19

5.74

4.88

4.13

2.61

2.77

2.12

1.45

3.22

1969

1.33

1.21

1.29

2.66

5.77

4.95

3.19

2.48

1.78

1.70

1.48

1.40

2.44

1970

1.17

1.18

1.57

4.83

5.95

5.74

4.95

4.39

3.65

3.19

2.84

2.31

3.48

1971

1.79

1.56

1.80

3.29

6.00

6.07

5.38

3.96

3.44

2.27

2.21

2.20

3.33

1972

1.39

1.14

1.24

4.06

5.12

6.16

6.02

4.10

4.59

4.69

3.22

1.81

3.63

1973

1.47

1.39

1.38

2.75

4.43

4.89

4.84

4.04

2.24

2.56

2.27

1.71

2.83

1974

1.29

1.16

1.86

2.38

6.04

6.07

4.65

3.33

2.87

2.16

1.91

1.49

2.94

1975

1.36

1.33

1.37

4.96

5.21

5.80

5.21

3.39

2.22

2.22

1.61

1.36

3.00

1976

1.32

1.30

1.42

4.11

6.17

6.15

5.55

4.21

2.67

2.19

1.78

1.26

3.18

1977

1.05

0.97

1.20

3.29

5.55

5.96

4.50

4.80

4.08

4.10

2.98

2.38

3.41

1978

1.99

1.83

2.34

3.73

6.24

6.16

6.23

6.13

4.01

2.63

2.40

1.82

3.79

1979

1.73

1.73

1.93

5.20

6.23

6.21

5.87

4.33

2.60

2.12

3.59

1.78

3.61

1980

1.40

1.35

1.43

4.30

6.24

5.95

5.03

3.79

2.83

3.45

2.46

1.89

3.34

1981

1.21

1.16

1.21

2.45

5.06

6.22

5.58

3.65

3.79

2.13

2.04

1.67

3.01

1982

1.42

1.31

1.39

4.50

6.23

6.16

6.24

4.24

2.90

1.97

1.68

1.40

3.29

1983

1.33

1.31

1.43

3.75

5.42

5.71

5.53

4.89

4.19

4.72

4.72

4.42

3.95

1984

2.85

2.50

3.61

6.13

5.88

6.17

5.52

3.89

2.77

2.13

1.86

1.57

3.74

1985

1.50

1.46

1.56

4.27

6.09

5.89

4.09

3.29

3.67

3.63

2.77

1.62

3.32

1986

1.42

1.15

1.80

4.45

4.62

6.03

5.12

3.33

2.76

2.08

2.00

1.45

3.02

1987

1.32

1.34

1.39

3.90

5.90

6.19

4.93

2.75

2.27

1.78

1.72

1.55

2.92

1988

1.30

1.20

1.31

4.85

6.18

2.00

2.17

6.20

4.29

3.03

3.66

2.82

3.25

1989

2.19

1.81

2.56

5.43

5.75

5.19

5.68

5.96

3.70

4.50

3.36

2.33

4.04

1990

1.68

1.52

2.29

4.64

6.20

6.01

4.35

4.01

2.51

2.04

2.41

1.45

3.26

1991

1.11

0.78

1.52

4.44

4.89

4.95

6.07

5.89

5.12

3.64

2.39

1.80

3.55

1992

1.44

1.25

1.48

1.80

1.99

3.32

6.02

5.45

3.45

3.22

3.33

1.88

2.89

1993

1.53

1.44

1.58

3.14

5.74

6.19

5.34

4.76

3.54

2.72

2.32

1.75

3.34

3.902

5.638

5.530

5.084

4.069

საშ.
(მ3/წმ)

1.395

1.296

1.559

3.177

გამა კონსალტინგი
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ცხრილი 4.2.4.7.2.6. დამბა-2-ის ყოველთვიური სრული ხარჯის მონაცემები (მ3/სთ)
ხელედულა-3 ჰესის დამბა-2
წყალშემკრები ფართობი 64.64 კმ2
თვე

ოქტ.

ნოემბ

დეკ.

იანვ

თებ

წელი
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

აპრ

მაის

ივნ ივლ აგვ. სექტ.

(მ3/სთ)
2.39
3.34
3.47
2.91
3.26
4.05
2.40
2.96
3.80
2.94
3.54
3.31
2.94
3.74
3.57
3.13
4.81
3.71
3.93
3.47
3.65
3.54
2.81
5.32
4.64
3.75
3.24
3.82
3.55
7.64
4.02
3.80
3.55
3.48
5.87
4.50
2.97
3.86
4.09

საშ.

მარტ

2.47
3.02
3.32
2.58
2.89
4.28
2.09
2.47
3.64
2.55
3.42
3.30
2.58
3.28
3.14
3.07
4.03
2.95
3.61
3.01
3.44
3.38
2.51
4.75
4.49
3.50
3.00
3.40
3.39
6.48
3.79
2.99
3.47
3.10
4.70
3.94
2.02
3.24
3.73

3.15
3.14
4.45
3.70
3.38
4.63
2.18
3.83
3.93
2.95
3.96
4.47
2.89
3.74
3.44
4.21
4.83
3.33
3.69
4.98
3.68
3.81
3.22
6.27
5.16
3.83
3.24
3.72
3.83
9.66
4.19
4.82
3.73
3.50
6.87
6.15
4.06
3.98
4.22

11.17
11.66
12.90
12.27
11.05
11.15
10.48
7.53
10.64
6.81
7.81
9.69
5.94
12.57
7.12
12.92
8.82
10.86
7.38
6.39
13.27
11.01
8.81
9.98
13.92
11.53
6.57
12.05
10.05
16.41
11.43
11.92
10.43
12.98
14.55
12.42
11.88
4.83
8.41

15.34
14.11
15.45
15.53
14.67
14.89
15.38
12.99
14.45
14.21
14.45
11.65
14.29
15.50
14.45
14.90
15.02
12.83
11.09
15.14
13.06
15.46
13.91
15.63
15.60
15.63
12.67
15.61
13.57
14.73
15.25
11.58
14.78
15.50
14.41
15.54
12.26
5.00
14.39

15.49
6.02
16.00
15.62
13.75
15.54
11.87
12.96
16.66
16.37
15.76
15.87
15.03
15.37
13.26
15.37
16.25
16.50
13.10
16.25
15.53
16.47
15.97
16.51
16.63
15.94
16.65
16.49
15.29
16.52
15.78
16.14
16.58
5.35
13.90
16.09
13.27
8.90
16.58

ჯამი
(მ3/სთ)

10.80
15.61
11.99
15.48
10.73
11.52
12.65
10.58
15.92
10.35
13.71
14.54
15.44
12.65
8.26
12.82
13.93
15.62
12.55
12.06
13.51
14.38
11.67
16.14
15.22
13.04
14.46
16.17
14.33
14.31
10.61
13.27
12.77
5.63
14.72
11.27
15.74
15.61
13.85

8.26
11.93
9.00
12.85
9.72
7.47
9.41
7.99
10.10
8.18
8.09
10.70
13.11
11.06
6.64
11.76
10.59
10.97
10.83
8.92
9.08
11.26
12.86
16.42
11.58
10.15
9.77
11.34
13.09
10.43
8.81
8.91
7.36
16.62
15.95
10.74
15.78
14.61
12.75

6.46 6.18 4.47 3.79
9.39 6.99 6.14 4.55
6.11 4.86 3.21 3.08
8.22 6.66 4.76 3.79
8.69 9.23 7.57 3.88
4.71 4.45 3.69 3.39
5.53 5.52 4.61 3.85
6.04 5.27 4.71 3.60
6.80 6.22 5.36 3.48
8.32 6.31 4.64 3.78
3.79 4.57 3.39 3.45
7.50 4.56 3.72 3.43
7.91 5.46 4.90 4.24
6.78 7.41 5.67 3.77
4.61 4.56 3.97 3.63
9.47 8.54 7.61 5.99
8.91 6.07 5.91 5.71
11.89 12.56 8.63 4.68
5.80 6.87 6.07 4.42
7.45 5.79 5.13 3.86
5.75 5.93 4.31 3.53
6.92 5.88 4.78 3.25
10.57 10.98 7.97 6.18
10.39 7.05 6.42 4.71
6.73 5.69 9.62 4.60
7.32 9.24 6.58 4.90
9.83 5.70 5.48 4.33
7.51 5.27 4.50 3.63
10.85 12.63 12.64 11.44
7.17 5.71 4.97 4.07
9.51 9.73 7.41 4.20
7.14 5.56 5.37 3.75
5.89 4.76 4.60 4.01
11.12 8.12 9.79 7.31
9.59 12.04 8.99 6.05
6.51 5.47 6.45 3.76
13.28 9.76 6.39 4.66
8.93 8.63 8.92 4.87
9.18 7.29 6.22 4.54

89.96
95.88
93.82
104.36
98.83
89.78
85.96
80.94
100.99
87.41
85.94
92.73
94.71
101.53
76.66
109.81
104.90
114.54
89.32
92.44
94.75
100.15
107.45
119.59
113.89
105.40
94.95
103.51
124.66
118.10
104.74
95.26
91.93
102.51
127.66
102.83
112.07
91.37
105.25

3.738 3.360 4.175 10.452 14.126 14.811 13.177 10.900 7.912 7.013 6.041 4.466 100.17

(მ3/სთ) 100.17

ცხრილი 4.2.4.7.2.7. დამბა-1 ყოველთვიური საშუალო ხარჯის მონაცემები (ეკოლოგიური
ხარჯის გატარების შემდეგ) (მ3/წმ)
ხელედულა-3 ჰესის დამბა-2 (ეკოლოგიური ხარჯის გატარების შემდეგ)
ფართობი 64.64 კმ2
თვე

ოქტ.

ნოემბ დეკ.

იანვ

თებ

წელი

მარტ

აპრ

მაის

ივნ

ივლ

აგვ.

წყალშემკრები
სექტ.

(მ /წმ)

საშ
(მ3/წმ)

3

1955

0.58

0.63

0.86

3.85

5.80

5.47

3.85

2.77

2.17

1.99

1.35

1.14

2.54

1956

0.93

0.85

0.85

4.04

5.31

1.93

5.70

4.14

3.31

2.29

1.97

1.44

2.73

1957

0.98

0.96

1.34

4.50

5.85

5.66

4.31

3.04

2.04

1.50

0.88

0.87

2.66

1958

0.77

0.68

1.06

4.26

5.88

5.51

5.65

4.48

2.85

2.17

1.46

1.14

2.99

1959

0.90

0.80

0.94

3.81

5.54

4.82

3.82

3.31

3.04

3.13

2.51

1.18

2.82

გამა კონსალტინგი
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1960

1.19

1.33

1.41

3.85

5.63

5.48

4.13

2.47

1.50

1.34

1.06

0.99

2.53

1961

0.58

0.49

0.50

3.59

5.82

4.11

4.56

3.20

1.82

1.74

1.40

1.17

2.41

1962

0.79

0.64

1.11

2.50

4.87

4.52

3.77

2.66

2.01

1.65

1.44

1.07

2.25

1963

1.10

1.09

1.15

3.65

5.45

5.90

5.82

3.45

2.31

2.00

1.68

1.03

2.89

1964

0.78

0.67

0.78

2.23

5.36

5.79

3.67

2.73

2.89

2.04

1.41

1.14

2.46

1965

1.00

1.00

1.16

2.60

5.45

5.57

4.97

2.70

1.15

1.39

0.95

1.01

2.41

1966

0.92

0.96

1.35

3.30

4.33

5.61

5.29

3.68

2.58

1.38

1.07

1.00

2.62

1967

0.78

0.68

0.76

1.90

5.38

5.29

5.64

4.58

2.73

1.72

1.51

1.32

2.69

1968

1.08

0.95

1.08

4.38

5.87

5.42

4.56

3.81

2.30

2.45

1.80

1.13

2.90

1969

1.02

0.90

0.97

2.34

5.45

4.63

2.87

2.16

1.46

1.38

1.17

1.08

2.12

1970

0.85

0.87

1.25

4.51

5.63

5.42

4.63

4.07

3.33

2.87

2.52

1.99

3.16

1971

1.48

1.24

1.49

2.98

5.68

5.75

5.06

3.64

3.12

1.95

1.89

1.89

3.01

1972

1.07

0.82

0.93

3.74

4.80

5.84

5.71

3.78

4.27

4.37

2.91

1.49

3.31

1973

1.15

1.07

1.06

2.44

4.11

4.57

4.52

3.72

1.92

2.25

1.95

1.39

2.51

1974

0.98

0.84

1.54

2.07

5.72

5.75

4.34

3.01

2.56

1.84

1.60

1.17

2.62

1975

1.04

1.01

1.06

4.64

4.90

5.48

4.89

3.07

1.90

1.90

1.29

1.04

2.69

1976

1.00

0.99

1.10

3.79

5.85

5.83

5.23

3.89

2.35

1.88

1.47

0.94

2.86

1977

0.73

0.65

0.88

2.97

5.23

5.64

4.18

4.48

3.76

3.78

2.66

2.07

3.09

1978

1.67

1.51

2.03

3.41

5.92

5.85

5.91

5.81

3.69

2.31

2.08

1.50

3.47

1979

1.41

1.42

1.61

4.88

5.91

5.89

5.55

4.01

2.28

1.81

3.27

1.46

3.29

1980

1.08

1.03

1.11

3.99

5.92

5.63

4.71

3.47

2.51

3.13

2.14

1.57

3.03

1981

0.89

0.84

0.89

2.14

4.74

5.90

5.26

3.33

3.47

1.81

1.73

1.35

2.70

1982

1.11

0.99

1.07

4.18

5.91

5.84

5.92

3.92

2.58

1.65

1.36

1.08

2.97

1983

1.01

0.99

1.11

3.43

5.10

5.39

5.21

4.57

3.87

4.40

4.40

4.10

3.63

1984

2.53

2.18

3.29

5.81

5.56

5.85

5.20

3.58

2.45

1.81

1.54

1.25

3.42

1985

1.18

1.15

1.25

3.95

5.77

5.58

3.78

2.97

3.35

3.31

2.45

1.30

3.00

1986

1.10

0.84

1.48

4.13

4.31

5.71

4.80

3.01

2.44

1.76

1.69

1.13

2.70

1987

1.01

1.02

1.08

3.58

5.58

5.87

4.61

2.43

1.95

1.46

1.40

1.23

2.60

1988

0.98

0.88

0.99

4.53

5.87

1.68

1.86

5.89

3.97

2.71

3.34

2.50

2.93

1989

1.87

1.50

2.25

5.11

5.44

4.87

5.36

5.64

3.38

4.18

3.04

2.02

3.72

1990

1.36

1.20

1.98

4.32

5.89

5.69

4.03

3.69

2.19

1.72

2.09

1.13

2.94

1991

0.79

0.46

1.20

4.12

4.58

4.64

5.75

5.58

4.80

3.33

2.07

1.48

3.23

1992

1.12

0.93

1.17

1.49

1.68

3.00

5.71

5.14

3.13

2.91

3.01

1.56

2.57

1993

1.21

1.12

1.26

2.82

5.43

5.87

5.03

4.44

3.22

2.40

2.01

1.43

3.02

საშ.
(მ3/წმ)

1.078 0.979 1.241 3.585 5.320 5.212 4.766 3.752 2.735 2.301 1.938 1.405
2.86

2.859

ცხრილი 4.2.4.7.2.8. დამბა-2 ხარჯის ჯამური ყოველთვიური მონაცემები (ეკოლოგიური ხარჯის
გატარების შემდეგ) (მ3/სთ)
ხელედულა-3 ჰესის დამბა-2 (ეკოლოგიური ხარჯის გატარების შემდეგ) წყალშემკრები
ფართობი 64.64 კმ2
თვე

ოქტ.

ნოემბ

დეკ.

იანვ

თებ

წელი
1955
1956
1957
1958
1959

მარტ

აპრ

მაის

ივნ

ივლ

აგვ.

სექტ.

(მ3/სთ)
1.54
2.49
2.62
2.06
2.41

1.64
2.19
2.50
1.76
2.07

2.30
2.29
3.60
2.85
2.53

10.32
10.81
12.05
11.42
10.20

14.54
13.31
14.66
14.73
13.87

14.64
5.16
15.15
14.77
12.90

9.98
14.78
11.17
14.65
9.91

გამა კონსალტინგი

ჯამი
(მ3/სთ)

7.41
11.08
8.15
12.00
8.87

5.64
8.57
5.28
7.39
7.87

5.32
6.14
4.01
5.81
8.38

3.61
5.29
2.36
3.91
6.72

2.97
3.73
2.25
2.96
3.05

79.91
85.84
83.78
94.31
88.78

EIA Kheledula 3 HPP

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

3.20
1.55
2.11
2.94
2.09
2.69
2.46
2.09
2.89
2.72
2.28
3.96
2.86
3.08
2.62
2.80
2.69
1.96
4.47
3.79
2.90
2.39
2.97
2.70
6.79
3.16
2.95
2.70
2.63
5.02
3.65
2.12
3.01
3.24

3.46
1.27
1.65
2.82
1.73
2.60
2.48
1.75
2.46
2.32
2.25
3.21
2.13
2.78
2.19
2.62
2.56
1.69
3.92
3.67
2.68
2.18
2.57
2.57
5.65
2.97
2.17
2.65
2.28
3.88
3.12
1.20
2.41
2.91

3.78
1.33
2.98
3.08
2.10
3.11
3.62
2.04
2.89
2.59
3.36
3.98
2.48
2.84
4.12
2.83
2.96
2.37
5.42
4.31
2.98
2.39
2.87
2.98
8.81
3.34
3.97
2.88
2.65
6.02
5.30
3.21
3.12
3.37
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10.30
9.63
6.68
9.79
5.96
6.95
8.84
5.09
11.72
6.27
12.07
7.97
10.01
6.53
5.54
12.42
10.16
7.96
9.13
13.07
10.67
5.72
11.20
9.20
15.56
10.58
11.07
9.58
12.13
13.70
11.56
11.03
3.98
7.56

14.09
14.58
12.19
13.65
13.42
13.65
10.85
13.49
14.71
13.66
14.11
14.23
12.03
10.30
14.34
12.27
14.67
13.11
14.83
14.81
14.83
11.87
14.81
12.78
13.93
14.46
10.79
13.98
14.70
13.62
14.75
11.46
4.20
13.59

14.69
11.02
12.11
15.81
15.52
14.91
15.02
14.18
14.52
12.41
14.52
15.40
15.65
12.25
15.40
14.68
15.62
15.12
15.66
15.78
15.09
15.80
15.64
14.44
15.67
14.93
15.29
15.73
4.50
13.05
15.24
12.41
8.05
15.73

10.69
11.82
9.76
15.09
9.52
12.89
13.71
14.61
11.83
7.44
12.00
13.11
14.79
11.72
11.24
12.69
13.55
10.84
15.32
14.39
12.21
13.64
15.34
13.51
13.49
9.79
12.44
11.95
4.81
13.90
10.44
14.91
14.79
13.03

6.62
8.56
7.13
9.25
7.33
7.24
9.85
12.26
10.21
5.79
10.91
9.74
10.12
9.98
8.07
8.23
10.41
12.01
15.57
10.73
9.30
8.92
10.49
12.23
9.58
7.96
8.06
6.51
15.77
15.10
9.89
14.93
13.76
11.90

3.89
4.71
5.22
5.98
7.50
2.97
6.68
7.08
5.95
3.78
8.64
8.08
11.07
4.98
6.62
4.92
6.10
9.75
9.57
5.91
6.50
9.01
6.68
10.03
6.35
8.69
6.32
5.07
10.30
8.76
5.68
12.45
8.11
8.36

3.60
4.67
4.42
5.36
5.46
3.72
3.71
4.61
6.56
3.71
7.69
5.22
11.71
6.01
4.94
5.08
5.03
10.13
6.20
4.84
8.39
4.85
4.42
11.78
4.86
8.87
4.71
3.90
7.27
11.19
4.61
8.91
7.78
6.44

2.84
3.76
3.86
4.51
3.79
2.54
2.86
4.05
4.82
3.12
6.76
5.06
7.78
5.22
4.28
3.46
3.93
7.12
5.57
8.77
5.73
4.62
3.65
11.79
4.12
6.56
4.52
3.75
8.94
8.14
5.60
5.54
8.06
5.37

2.57 79.73
3.02 75.92
2.78 70.89
2.66 90.94
2.95 77.36
2.62 75.89
2.60 82.68
3.41 84.67
2.94 91.49
2.80 66.62
5.17 99.76
4.89 94.85
3.86 104.49
3.60 79.28
3.04 82.39
2.70 84.71
2.43 90.11
5.35 97.40
3.89 109.55
3.78 103.84
4.08 95.36
3.51 84.90
2.81 93.47
10.62 114.62
3.25 108.06
3.38 94.69
2.92 85.22
3.18 81.89
6.49 92.46
5.23 117.61
2.93 92.78
3.84 102.03
4.05 81.33
3.71 95.21

საშ. 2.887 2.537 3.324 9.601 13.330 13.960 12.353 10.049 7.089 6.162 5.190 3.642
(მ /სთ)
3

90.12

90.12

ყოველთვიური საშუალო და თვიური ჯამური ხარჯის მონაცემები მოპოვებულია ძალური
კვანძის უბნისთვის, რომელიც მოცემულია ცხრილში 4.17 და 4.18, შესაბამისად.

4.2.4.8
4.2.4.8.1

წყალდიდობების შეფასება
ზოგადი ნაწილი

სხვადასხვა განმეორებადობის პიკური ხარჯის შეფასება არის ერთ-ერთი იმ პრობლემაა,
რომელთა წინაშეც დგანან დღეს ინჟინრები ჰიდროტექნიკური ნაგებობების პროექტირებისას.
საკვლევი ტერიტორიები საზომ სადგურებთან ახლოს მდებარეობენ. ასეთ შემთხვევაში, საზომ
სადგურებზე მოპოვებული მონაცემების ანალიზი მიჩნეულია საუკეთესო მეთოდად.
მონაცემების ანალიზი პიკური ხარჯის შეფასების საშუალებას იძლევა, მოცემულ
ტერიტორიაზე მისი ალბათობის ან ზღვრის გადალახვის თვალსაზრისით. ასეთი ანალიზი
აუცილებელია
არა
მხოლოდ
მშენებლობის
დროს
საევაკუაციო
სტრუქტურის
პროექტირებისთვის, არამედ ასევე პროექტის განხორციელების დროს. მშენებლობის დროს
სადერივაციო სისტემა და ნაგებობების დასრულების შემდეგ წყალსაგდებისა და სხვ.
განთავსების სამუშაოები მეტწილად არის დამოკიდებული წყალდიდობების პიკურ ხარჯზე.

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP
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წყალდიდობების ანალიზისთვის შეირჩა სამი ჰიდრომეტრიული სადგური. ანალიზისთვის
გამოყენებული ჰიდრომეტრიული სადგურები ჩამოთვლილია ცხრილში 4.2.4.8.1.1.
ცხრილი 4.2.4.8.1.1. ხარჯის საზომი ჰიდრომეტრიული სადგურები
N

სადგური

მდინარე

1

ლუჯი (210)

ცხენისწყალი

2

რცხმელური (213)

3

ორბელი (164)

წყალშემკრების ფართობი
კმ²

ექსპლუატაციის პერიოდი
დასაწყისი

დასასრული

506

1948

1993

ცხენისწყალი

1450

1935

1990

ლაჯანური

231

1960

1990

წყალდიდობის ხარჯის შეფასებისთვის გამოყენებულ იქნა სტატისტიკური მიდგომები,
რომელთა მიხედვითაც ხდება მაქსიმალური წლიური ჩამონადენის მონაცემების გაანგარიშება
და სინთეტიკური მეთოდი, რომლის მიხედვით გამოითვლება ექსტრემალური წლიური
ატმოსფერული ნალექის მონაცემები.
წყალდიდობის სიხშირის ანალიზი არის სტატისტიკური მიდგომა, რომელიც გამოიყენება
წყალდიდობის
სიდიდის
დასადგენად
კონკრეტული
მოხდენის
ალბათობით
ან
განმეორებადობით. წყალდიდობის სიხშირის სტატისტიკური ანალიზი დაფუძნებულია
ვარაუდზე, რომლის მიხედვითაც დაკვირვებული წყალდიდობის რიგების ყველა შემთხვევა
წარმოადგენს პროცესს, რომელიც შესაძლებელია აღწერილ იქნას როგორც ერთ-სიხშირიანი
წყალდიდობის განაწილება. მათემატიკური ფუნქცია იქნა გამოყენებული მოვლენათა
აღსაწერად, და შემდგომ, მოხდა ამ ფუნქციის ექსტრაპოლირება იმ მნიშვნელობათა მისაღებად,
რომლებიც შეესაბამება განმეორებადობის პერიოდებს დაკვირვების ჩანაწერების მანძილზე.
წყალდიდობის სიხშირის ანალიზის გამოყენება პირდაპირ შეიძლება, იმ შემთხვევაში, თუ
განმეორებადობა მნიშვნელოვნად არ სცილდება დაკვირვების პერიოდს და ყველა
დაკვირვებული მოვლენა წარმოშობილია წყალდიდობის წარმომქმნელი ერთი და იმავე
მექანიზმიდან. თუმცა, უზუსტობა იზრდება განმეორებადობის გაზრდასთან ერთად და
ამიტომ, რამდენადაც შესაძლებელია, თავი უნდა ავარიდოთ ექსტრაპოლაციას.
სტატისტიკური მიდგომების გარდა, მეთოდი „ნიადაგის კონსერვაციის სამსახური - მრუდის
ნომერი“ (SCS-CN) არის გამოყენებული საპროექტო წყალდიდობის ხარჯის შესაფასებლად. SCSCN მიდგომა ფართოდ არის გავრცელებული, როგორც მარტივი მეთოდი პირდაპირი
ჩამონადენის მოცულობის პროგნოზირების მიზნით მოცემული ატმოსფერული ნალექის
მოვლენისთვის. თავდაპირველად ეს მეთოდი შემუშავდა აშშ-ს სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს მიერ და ის მოცემულია ეროვნულ საინჟინრო სახელმძღვანელოში.

4.2.4.8.2

ჰიდრომეტრიული სადგურების ერთ-სიხშირიანი ანალიზი

ჩამონადენის სტატისტიკური მონაცემების მისაღებად ყველაზე ფართოდ გავრცელებული
ხერხია - ადგილზე ჩატარებული ანალიზი. გრძელვადიანი ხარჯის რიგების მქონე საკვლევ
ტერიტორიაზე, წყალდიდობის ხარჯის შეფასებები შესაძლებელია მიღებულ იქნას
გაანგარიშებული წყალდიდობების სტატისტიკური ანალიზების მიხედვით. ჰიდრომეტრიული
სადგურების წყალდიდობის მაქსიმალური წლიური მონაცემთა რიგები შეირჩა ანალიზისთვის.
ერთ-სიხშირიანი წყალდიდობის ანალიზი გამოყენებულ იქნა თითოეული ჰიდრომეტრიული
სადგურისათვის ცალ-ცალკე და შედეგები შეფასდა ერთად.
სიხშირის ანალიზი ადგენს, თუ რამდენად ხშირად აქვს ადგილი კონკრეტულ მოვლენას.
საპროექტო წყალდიდობის ხარჯის შესაფასებლად გამოყენებულ იქნა ლუჯის, რცხმელურისა
და ორბელის ჰიდრომეტრიული სადგურების მაქსიმალური წლიური ხარჯები.
შესაბამისი

განაწილების

შერჩევას

უდიდესი
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დაპროექტებისათვის. ზოგადად, შესაბამისი ალბათობის განაწილების შერჩევა დაფუძნებულია
შესაბამისობის შემოწმებაზე, რომელიც არის გადამწყვეტი მეთოდი იმის დასადგენად, თუ
რამდენად კარგად შეესაბამება ნიმუშის მონაცემები მის პოპულაციას მოცემული ალბათობის
განაწილებისთვის. რამდენიმე მეთოდი არსებობს საუკეთესო განაწილების რიგებისთვის. მათში
შედის კრიტერიუმი - Chi-squared test, ხოლმოგოროვ-სმირნოვის ცდის კრიტერიუმი, ალბათური
განაწილების გრაფიკის შესაბამისობის კოეფიციენტის (PPCC) კრიტერიუმი, მომენტის
თანაფარდობის დიაგრამის კრიტერიუმი (L-მომენტი და P-მომენტი).
წყალდიდობის სიხშირის მრუდის არჩევა სუბიექტური გადაწყვეტილებაა და შერჩეული
მრუდის მიხედვით უნდა დადგინდეს, მოხდა თუ არა სხვადასხვა ანალიტიკოსის მიერ ერთი
და იმავე ანალიზის გამოყენება. რამდენიმე ფორმალური ფართოდ გავრცელებული მეთოდი
არსებობს დროის რიგების მონაცემების შესაბამისობის შესამოწმებლად დადგენილი
თეორიული ალბათური განაწილების მიმართ. წინამდებარე კვლევაში, L-მომენტის
თანაფარდობის დიაგრამის კრიტერიუმი გამოყენებულია და შედეგები შემოწმებულია
ხოლმოგოროვ-სმირნოვის ცდის მიხედვით.
შესწავლილ იქნა ხუთი სხვადასხვა განაწილება საუკეთესო შესაბამისობის მქონე ტიპის არჩევის
მიზნით. ეს განაწილებები მოცემულია ცხრილში ცხრილში 4.2.4.8.2.1.
ცხრილი 4.2.4.8.2.1. ანალიზში გამოყენებული განაწილების ტიპები
განაწილება
განზოგადებული ლოგისტიკური
განზოგადებული ექსტრემალური სიდიდე
განზოგადებული პარეტო
განზოგადებული ნორმალური
პირსონის ტიპი 3

სიმბოლო
GLO
GEV
GPA
GNO
P3

განაწილების ტიპების დიაგრამები მოცემულია ქვემოთ ლუჯის, რცხმელურისა და ორბელის
ჰიდრომეტრიული სადგურების მაქსიმალური წლიური ხარჯის რიგებისთვის.
ნახაზი 4.2.4.8.2.1. ლუჯისთვის შესაბამისი განაწილების ტიპის არჩევა

როგორც ზემოთ არის მოცემული, განაწილების ტიპი - პირსონის ტიპი 3 (PE3) შერჩეულ იქნა
როგორც ლუჯისთვის შესაფერისი.
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ნახაზი 4.2.4.8.2.2. რცხმელურისთვის შესაბამისი განაწილების ტიპის არჩევა

როგორც ზემოთ არის მოცემული, განაწილების ტიპი - პირსონის ტიპი 3 (PE3) შერჩეულ იქნა
როგორც რცხმელურისთვის შესაფერისი.
ნახაზი 4.2.4.8.2.3. ორბელისთვის შესაბამისი განაწილების ტიპის არჩევა

როგორც ზემოთ არის მოცემული, განაწილების ტიპი - განზოგადებული ლოგისტიკური (GLO)
იქნა შერჩეული ორბელისთვის. განაწილების შერჩეული ტიპების შემოწმება მოხდა
ხოლმოგოროვ-სმირნოვის ცდის მიხედვით.
წყალდიდობის ხარჯები დაანგარიშდა ჰიდრომეტრიული სადგურების მოცემული განაწილების
ტიპებისთვის, რომლებიც მოცემულია ცხრილში 4.2.4.8.2.2.
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ცხრილი 4.2.4.8.2.2. ჰიდრომეტრიული სადგურების წყალდიდობის ხარჯის მონაცემები
ჰიდრომეტრიული
სადგური
ლუჯი
რცხმელური
ორბელი

შერჩეული
განაწილება
PE3
PE3
GLO

Q2
100.19
330.32
42.01

Q5
132.08
442.71
56.26

წყალდიდობის ხარჯი
Q10
Q25
Q50
153.29 179.59 198.66
517.23 609.4 676.16
67.97
86.76 104.58

Q100
217.25
741.16
126.51

Q500
259.13
887.46
199.78

Q1000
276.77
949.02
244.59

საპროექტო ნაგებობების წყალდიდობის ხარჯის გამოსათვლელად, A-Q2 კონვერტი მრუდი იქნა
შედგენილი ჰიდრომეტრიული სადგურების ხელმისაწვდომი სიდიდეების გამოყენებით
(წყალშემკრების ფართობი - წყალდიდობის ხარჯი). საკვლევი ტერიტორია წარმოდგენილია
ლოგარითმული დიაგრამის საშუალებით, რომელიც მოცემულია ქვემოთ ნახაზზე 4.2.4.8.2.2.
ნახაზი 4.2.4.8.2.4. A-Q2 კონვერტი მრუდი

საპროექტო
ნაგებობებისთვის
საპროექტო
წყალდიდობის
ხარჯის
მისაღებად,
ჰიდრომეტრიული სადგურების წყალდიდობის განმეორებადობის მაჩვენებლები გაიყო Q2, ისე
რომ დადგენილ იქნა უგანზომილებო სკალარის მაჩვენებელი. ამ უგანზომილებო სკალარის
მაჩვენებლების საშუალო სიდიდეები აღებულია და გამრავლებული Q2 მაჩვენებლებზე.
შედეგები მოცემულია ცხრილში 4.2.4.8.2.3.
ცხრილი 4.2.4.8.2.3 წყალდიდობის ხარჯის მონაცემები საპროექტო ნაგებობებისთვის (3
ჰიდრომეტრიული სადგურის მონაცემებით)
ჰიდრომეტრიული
სადგური
ლუჯი
რცხმელური
ორბელი
საშუალო

უგანზომილებო სკალარი
Q2/Q2 Q5/Q2
Q10/Q2
1.00
1.32
1.53
1.00
1.34
1.57
1.00
1.34
1.62
1.00
1.33
1.57

Q25/Q2
1.79
1.84
2.07
1.90

Q50/Q2
1.98
2.05
2.49
2.17

Q100/Q2
2.17
2.24
3.01
2.47

Q500/Q2
2.59
2.69
4.76
3.34

Q1000/Q2
2.76
2.87
5.82
3.82

დამბა-1
დამბა-2
ძალური კვანძი

55.96
9.50
287.87

106.37
18.06
547.20

121.61
20.64
625.56

138.47
23.51
712.34

187.07
31.76
962.31

213.72
36.28
1099.44

74.57
12.66
383.61

87.93
14.93
452.32
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როგორც ცხრილში 4.55. არის მოცემული, უგანზომილებო სკალარის მაჩვენებლის საშუალო
სიდიდეები მკვეთრად იზრდება ორბელის ჰიდრომეტრიული სადგურის მონაცემებით
დანარჩენ ორ სადგურთან შედარებით. საპროექტო ტერიტორიის კვლევის შედეგად,
შესაძლებელია დადგინდეს, რომ საპროექტო ნაგებობების წყალშემკრები ფართობები და ლუჯი
წარმოადგენს რცხმელურის წყალშემკრების ქვე-აუზებს. ამდენად, რცხმელურისა და ლუჯის
ჰიდრომეტრიული სადგურების მაჩვენებლები უფრო მიახლოებულია საპროექტო ნაგებობების
მაჩვენებლებთან. წყალდიდობის ხარჯის მაჩვენებლების გაანგარიშებაც მოხდა მხოლოდ ორი
სადგურის მონაცემების გამოყენებით. მართალია, A-Q2 დიაგრამა არ იცვლება, მაგრამ
უგანზომილებო სკალარის მაჩვენებლების საშუალო სიდიდეები შეცვლილია და მოცემულია
ცხრილში 4.2.4.8.2.4.
ცხრილში 4.2.4.8.2.4. წყალდიდობის ხარჯის მონაცემები საპროექტო ნაგებობებისთვის (2
ჰიდრომეტრიული სადგურის მონაცემებით)
ჰიდრომეტრიული
სადგური
ლუჯი
რცხმელური
საშუალო
დამბა-1
დამბა-2
ძალური კვანძი

4.2.4.8.3

Q2/Q2
1.00
1.00
1.00
Q2
55.96
9.50
287.87

Q5/Q2
1.32
1.34
1.33
Q5
74.39
12.63
382.66

Q10/Q2
1.53
1.57
1.55
Q10
86.62
14.71
445.60

უგანზომილებო სკალარი
Q25/Q2 Q50/Q2 Q100/Q2
1.79
1.98
2.17
1.84
2.05
2.24
1.82
2.01
2.21
Q25
Q50
Q100
101.77
112.75
123.45
17.28
19.14
20.96
523.55
580.03
635.06

Q500/Q2
2.59
2.69
2.64
Q500
147.54
25.05
758.98

Q1000/Q2
2.76
2.87
2.82
Q1000
157.68
26.77
811.14

წყალდიდობის სიხშირის ანალიზი რეგიონალურ დონეზე

რეგიონალურ დონეზე წყალდიდობის სიხშირის ანალიზის განხორციელება საშუალებას
გვაძლევს შევაფასოთ წყალდიდობის სიდიდე განმეორებადობის სხვადასხვა პერიოდში
წყალდიდობის ხელმისაწვდომი მონაცემების გამოყენებით რეგიონის ფარგლებში და
შევეცადოთ რომ დავაკმაყოფილოთ წყალდიდობის შეფასების საჭიროება ჰიდროლოგიური
სადგურის მიერ გაუზომავ აუზებში.
ამდენად,
ის
შესაძლებლობას
იძლევა
ჩატარდეს
წყალდიდობის
კვანტილური
(თანმიმდევრული) შეფასება ნებისმიერი საკვლევი ტერიტორიისათვის იმავე რეგიონში
არსებული ჰიდრომეტრიული სადგურების წყალდიდობის მონაცემების გამოსახატავად, მათ
შორის კონკრეტული საკვლევი ტერიტორიების.
რეგიონალური წყალდიდობის სიხშირის ანალიზის პროცედურა, რომელიც დაფუძნებულია Lმომენტებზე (იმპულსის მომენტი) არის გამოყენებული რეგიონისათვის არჩეული განაწილების
პარამეტრების შესაფასებლად და წყალდიდობის ხარჯების გასაანგარიშებლად.
მრავალჯერადი რეგრესიული მოდელი შემუშავდა საშუალო წლიური მაქსიმალური
წყალდიდობის პროგნოზირებისთვის ჰიდრომეტრიული სადგურების წყალშემკრებებზე და
გამოყენებულ
ფიზიკო-გეოგრაფიულ
მახასიათებლებზე
დაყრდნობით,
რომლებიც
ხელსაყრელი ტერიტორიის ვარაუდს ეფუძნება. რეგრესიული მოდელის განსაზღვრა
დამოკიდებულია აუზის მახასიათებლებსა და საშუალო წლიური მაქსიმალური
წყალდიდობების მაჩვენებლებზე, რომლებიც მიღებულია შერჩეული ჰიდრომეტრიული
სადგურებისთვის რეგიონის ფარგლებში. წინასწარ განხორციელდა მთელი რიგი
ტრანსფორმაციები რეგრესიული ცვლადების ნორმალურ დაშვებასთან, ვარაუდთან
მისაახლოებლად. გათვალისწინებული სხვაობების ტიპები მოცემულია ცხრილში 4.2.4.8.3.1.
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ცხრილი 4.2.4.8.3.1. გათვალისწინებული ცვლადების ჩამონათვალი ტრანსფორმაციის ტიპის
გასწვრივ
სიმბოლო

ტრანსფორმაცია

აღწერილობა

(როგორც დამოკიდებული ცვლადი)
IF

წყალდიდობის ინდექსი
(საშ. წლიური მაქს. ხარჯები, მ3/წმ)

ლოგარითმი

(როგორც დამოუკიდებული ცვლადი)
A

ლოგარითმი

აუზის ფართობი (კმ2)

DAP

ლოგარითმი

აუზის ფართობის პარამეტრი (კმ)

MEL

ლოგარითმი

აუზის საშუალო სიმაღლე (მ)

MS

ლოგარითმი

აუზის საშუალო ქანობი (გრადუსი)

RND

ლოგარითმი

მდინარის ქსელის სიმჭიდროვე (კმ/კმ2)

LDP

ლოგარითმი

ყველაზე გრძელი სადრენაჟო ტრასა (კმ)

ტრანსფორმირებული ცვლადები, რომლებიც ჰიდრომეტრიული
გამოყენებული, მოცემულია ცხრილში 4.2.4.8.3.2. მატრიცის სახით.

სადგურებისთვის

იქნა

ცხრილში 4.2.4.8.3.2. ტრანსფორმირებული ცვლადების მატრიცა სამი ჰიდრომეტრიული
სადგურისთვის
IF
2.0308
2.5504
1.6701

ლუჯი
რცხმელური
ორბელი

A
2.7042
3.1614
2.3636

DAP
2.1973
2.5113
1.9729

MEL
3.3556
3.3133
3.2064

MS
1.4374
1.4627
1.4495

LDP
-0.0636
-0.0606
-0.0992

RND
1.6539
1.9400
1.4978

წყალდიდობის ინდექსის საპოვნელად, საპროექტო ნაგებობებისთვის წყალშემკრების
ხელმისაწვდომი მაჩვენებლები არის გამოყენებული. ტრანსფორმირებული ცვლადების
მატრიცა საპროექტო ნაგებობებისთვის მოცემულია ცხრილში 4.2.4.8.3.3.
ცხრილი 4.2.4.8.3.3. ტრანსფორმირებული ცვლადების მატრიცა საპროექტო ნაგებობებისთვის
დამბა-1
დამბა-2
ძალური კვანძი

IF
უცნობი
უცნობი
უცნობი

A
2.4813
1.8130
3.1059

DAP
2.0461
1.6971
2.5095

MEL
3.3130
3.3177
3.3266

MS
1.4876
1.4504
1.4616

LDP
-0.0753
0.0060
-0.0629

RND
1.5012
1.2695
1.8584

ცხრილი 4.2.4.8.3.4. წყალდიდობის ინდექსის განტოლების კოეფიციენტები
კვეთა

A

DAP

MEL

MS

LDP

RND

მრავალჯერადი R2

-1.9850

-0.7670

2.7720

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1

მრავალჯერადი რეგრესიული ანალიზის შედეგად, მხოლოდ A (აუზის ფართობი) და DAP-ს
(აუზის ფართობის პერიმეტრი) აქვთ კოეფიციენტები. დანარჩენი პარამეტრები გავლენას არ
ახდენენ განტოლებაზე. ამ ვითარების მიზეზია ის, რომ მხოლოდ სამი ჰიდრომეტრიული
სადგურია და მათი მაჩვენებლები ერთმანეთთან ძალიან ახლოს არიან, ამდენად
მრავალმნიშვნელიანი განტოლების მიღება არ არის შესაძლებელი ყველა ცვლადის
გამოყენებით. გამოყენებული კოეფიციენტები მოცემულია ცხრილში 4.2.4.8.3.4.
ლოგ IF= - 1.9850 – 0.7670 ლოგ A+2.772 ლოგ DAP (1)
წყალდიდობის ინდექსი საპროექტო ნაგებობებისათვის ზემოთ მოცემული განტოლების
გამოყენებით მოცემულია ცხრილში 4.2.4.8.3.5.
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ცხრილი 4.2.4.8.3.5. წყალდიდობის ინდექსი საპროექტო ნაგებობებისთვის
წყალდიდობის ინდექსი
(დამბა-1)

60.77

წყალდიდობის ინდექსი
(დამბა-2)

21.31

წყალდიდობის ინდექსი
(ძალური კვანძი)

388.34

წყალდიდობის ხარჯის მაჩვენებლები გაანგარიშებულია სხვადასხვა განმეორებადობის
ინტერვალებისთვის ზრდის მრუდების შეფასებების და წყალდიდობის ინდექსის გამოყენებით.
შეფასებული კვანტილები მოცემულია ცხრილში 4.2.4.8.3.6.

ცხრილში 4.2.4.8.3.6. შეფასებული კვანტილები სამი ჰიდრომეტრიული სადგურის მონაცემებით
განმეორებადობის ინტერვალი
Q2

Q5

Q10

Q25

Q50

Q100

Q500

Q1000

ზრდის მრუდები

0.929

1.206

1.416

1.731

2.013

2.341

3.345

3.911

შეფასებული
კვანტილები (დამბა-1)

56.44

73.26

86.03

105.21

122.30

142.26

203.27

237.66

შეფასებული
კვანტილები (დამბა-2)

19.80

25.70

30.18

36.90

42.90

49.90

71.30

83.36

შეფასებული
კვანტილები (ძალური
კვანძი)

360.68

468.16

549.78

672.34

781.55

909.15

1299.03

1518.82

იგივე პროცედურა გამოიყენება ლუჯისა და რცხმელურის ჰიდრომეტრიული სადგურების
შემთხვევაში გარდა ორბელის სადგურისა. წყალდიდობის ინდექსის განტოლების კოეფიციენტი
და თვით ფორმულა ქვემოთ არის მოცემული.
ცხრილში 4.2.4.8.3.7. წყალდიდობის ინდექსის განტოლების კოეფიციენტები
კვეთა

A

DAP

MEL

MS

LDP

RND

მრავალჯერადი R2

-1.0420

1.1360

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1

ლოგ IF = −1.042 + 1.136 ლოგ A (2)
საპროექტო ტერიტორიებისათვის წყალდიდობის ინდექსის მაჩვენებლები გაანგარიშებულია
ზემოთ მოყვანილი ფორმულის გამოყენებით და მოცემულია ცხრილში 4.2.4.8.3.7.
ცხრილი 4.2.4.8.3.7. წყალდიდობის ინდექსი საპროექტო ნაგებობებისთვის
წყალდიდობის ინდექსი (დამბა-1)

59.80

წყალდიდობის ინდექსი (დამბა-2)

10.41

წყალდიდობის ინდექსი (ძალური
კვანძი)

306.37
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ცხრილში 4.2.4.8.3.8. შეფასებული კვანტილები ორი ჰიდრომეტრიული სადგურის მონაცემებით
განმეორებადობის ინტერვალი
ზრდის მრუდები
შეფასებული
კვანტილები (დამბა-1)
შეფასებული
კვანტილები (დამბა-2)
შეფასებული
კვანტილები (ძალური
კვანძი)

4.2.4.8.4

Q2

Q5

Q10

Q25

Q50

Q100

Q500

Q1000

0.929

1.206

1.416

1.731

2.013

2.341

3.345

3.911

55.54

72.09

84.66

103.54

120.36

140.01

200.04

233.89

9.67

12.55

14.74

18.03

20.96

24.38

34.83

40.72

284.54 369.33

433.73

530.42

616.58

717.24

1024.83

1198.22

სინთეტიკური მეთოდი

ლენტეხის სადგურის ექსტრემალური წლიური ნალექის შესახებ მონაცემები არის
ხელმისაწვდომი საკვლევ ტერიტორიაზე. SCS-CN მეთოდი იქნა გამოყენებული მონაცემთა
ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით. ამ მეთოდში, მოთხოვნილი პარამეტრი არის აუზის
ფართობის ფიზიკური მაჩვენებლები, ექსტრემალური ნალექის მონაცემები და მრუდის
ნომრები, რომლებიც ეფუძნება ნიადაგის ჰიდროლოგიურ ჯგუფს და მიწათსარგებლობას.
აუზის ფარგლებში ჩამონადენის ტრანსფორმაციის აღწერისთვის შეირჩა SCS ერთეული
ჰიდროგრაფის მეთოდი.

4.2.4.8.5

SCS მრუდის ნომრის მეთოდი

ამ ემპირიული მეთოდის შემუშავება მოხდა ნიადაგის კონსერვაციის სამსახურის მიერ. მისი
საშუალებით შესაძლებელია ნიაღვრის ნალექის მეშვეობით ჩამონადენის შეფასება. მეთოდი
ეფუძნება აშშ-ში განხორციელებულ რამდენიმე საველე გაზომვას, მაგრამ მისი გამოყენება
მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში არის შესაძლებელი. ეს მეთოდი ხელმძღვანელობს რამდენიმე
ვარაუდით, რომლებიც ქვემოთ არის აღწერილი.
Pe ≤ P (3)
Fa ≤ S (4)
სადაც,
Pe : დაგროვილი ნალექის გადაჭარბება ,,t“ დროისთვის (რომელიც პირდაპირი ჩამონადენის
ექვივალენტურია)
P : ნალექის სიღრმე
Fa : წყლის დამატებითი სიღრმე, რომელიც წყალშემკრებშია შეკავებული;
S : სავარაუდო მაქსიმალური შეკავება წყალშემკრების მიერ;
შეგუბებამდე ატმოსფერული ნალექის გარკვეული სიღრმე შეიწოვება წყალშემკრების მიერ
ყოველგვარი ჩამონადენის გარეშე.
Pp = P – Ia (5)
სადაც;
Pp : სავარაუდო ჩამონადენი
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Ia : საწყისი დანაკარგი;
SCS-CN მეთოდის მთავარი ჰიპოთეზა არის ის, რომ:

(6)
ნალექის შესახებ მონაცემების უწყვეტობის შესანარჩუნებლად,
P = Pp + Ia + Fa (7)
ზემოთ მოცემული ფორმულრბის (5,6.7.) მიხედვით

(8)
SCS-ს მიერ შემუშავდა ემპირიული კავშირი საწყისს დანაკარგს Ia და მაქსიმალურ სავარაუდო
შეკავება S -ს შორის, რომელიც ეფუძნება პატარა აუზებში განხორციელებულ გაზომვებს.
კავშირი შესაძლებელია განზოგადდეს.
Ia = 0.2S (9)
ამდენად მე-8 და მე-9 განტოლებების მიხედვით

(10)
წყალშემკრების მაქსიმალური შეკავება დახასიათებულია შემდეგნაირად:

(11)
CN განტოლებაში წარმოადგენს კუმულაციურ ატმოსფერულ ნალექსა „P“ და კუმულაციურ
ჩამონადენს „Pe.“ შორის კავშირს. ნიადაგის კონსერვაციის სამსახურის მიერ მომზადებულია
ნიადაგის ჰიდროლოგიური ჯგუფის კომბინაციების ცხრილი და წყალშემკრები ფართობის
მიწათსარგებლობის ცხრილი, რომელიც საშუალებას იძლევა გაკეთდეს მიახლოებითი შეფასება
მრუდის ნომრების პარამეტრებისა პირდაპირ, გაზომვების გარეშე. წინამდებარე კვლევაში
მრუდის ნომრად შერჩეულია 75.

4.2.4.8.6

SCS ერთეული ჰიდროგრაფი

ატმოსფერული ნალექის განაწილებასა და დროში გამოდინების განაწილებას შორის
ურთიერთკავშირის აღწერისთვის გამოყენებულია SCS ერთეული ჰიდროგრაფის პროცედურა.
ეს მეთოდი იყენებს უგანზომილებო ერთეულ ჰიდროგრაფს, რომელიც შემუშავებულია
ნიადაგის კონსერვაციის სამსახურის მიერ. ერთეულის კოორდინატები დაკავშირებულია T/Tp
და Q/Qp ცხრილის მაჩვენებლებთან, სადაც
Qp : ერთეული ჰიდროგრაფის პიკური ხარჯია (მ3/წმ/მმ);
TP : მაქსიმალურ სიმაღლემდე აწევის დრო (სთ);
Qp = A ∗ qp ∗ 10−3 (12)
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სადაც,
qp : არის ჩამონადენის პიკური მაჩვენებელი თითოეულ კვ. კმ-ზე (ლ/წმ/კმ2/მმ);
A : წყალშემკრები ფართობი (კმ2)

(13)

L : მთავარი არხის სიგრძე (კმ)
Lc : მდინარის სიგრძე წყალგამშვებიდან აუზის ცენტროიდის უახლოეს წერტილამდე;
√S : აუზის სინუსოიდური ქანობი
Tp = 202.78/qp (14)
საპროექტო ნაგებობებისთვის (დამბა-1, დამბა-2 და ძალური კვანძის მდებარეობა), ერთეული
ჰიდროგრაფი ზემოთ მოყვანილი პროცედურის მიერ იქნა გაანგარიშებული. ერთეული
ჰიდროგრაფები მოყვანილია ნახაზებზე 4.2.4.8.6.1., 4.2.4.8.6.2. და 4.2.4.8.6.3.
ნახაზი 4.2.4.8.6.1. დამბა-1-ის ჰიდროგრაფი

ნახაზი 4.2.4.8.6.2. დამბა-2-ის ჰიდროგრაფი
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ნახაზი 4.2.4.8.6.3. ძალური კვანძის ჰიდროგრაფი

4.2.4.8.7

მაქსიმალური ნალექის სიხშირის ანალიზი

იგივე პროცედურა (ანუ მაქსიმალური წლიური ჩამონადენის მონაცემები) არის გამოყენებული
მაქსიმალური დღეღამური ნალექის მონაცემების მიხედვით. ნავარაუდევია, რომ ნალექი
განმეორებადობის ალბათობით გამოიწვევს წყალდიდობას იმავე ალბათობით. ლენტეხის
მეტეოროლოგიური სადგურის (MGS) ექსტრემალური ნალექის სიდიდეები არის გამოყენებული
ანალიზში. ლენტეხის მეტეოროლოგიური სადგურის მაქსიმალური დღეღამური ნალექის
მონაცემები მოცემულია ცხრილში 4.2.4.8.7.1.
ცხრილი 4.2.4.8.7.1. ლენტეხის მეტეოროლოგიური სადგურის (MGS) მაქსიმალური დღეღამური
ნალექის მონაცემები (მმ)
წელი

მმ

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

54.8
59.9
61.0
48.0
54.8
69.7
43.0
79.0
56.6
53.8
54.6
49.9
49.5

წელი
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

მმ

წელი

56.4
34.9
72.3
53.6
48.5
50.9
39.4
61.6
78.9
74.9
68.0
75.9
74.5

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
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54.6
63.2
76.5
45.3
95.4
50.3
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ნახაზი 4.2.4.8.7.1. შესაბამისი განაწილების არჩევა ლენტეხისთვის

როგორც ზემოთ არის მოცემული, GEV განაწილების ტიპი შეირჩა, როგორც ლენტეხისთვის
შესაფერისი.
შედეგად,
ნალექის
ნიშნულები
გაანგარიშებულია
სხვადასხვა
განმეორებადობისთვის GEV განაწილების მიხედვით და მოცემულია ცხრილში 4.2.4.8.7.2.
ცხრილი 4.2.4.8.7.2. კვანტილების შეფასება ლენტეხისთვის
GEV

4.2.4.8.8

განმეორებადობის პერიოდები

2

5

10

25

50

100

ნალექის ნიშნულები (მმ)

61.43

75.33

83.53

92.86

99.11

104.8

ნალექის მონაცემების ანალიზი აუზის ფარგლებში

ნალექის მოცემული ნიშნულების გამოყენებით გამოითვალა აუზის ფარგლებში ნალექის
მაჩვენებლები საპროექტო ნაგებობებისთვის. ნალექი დაანგარიშდა ატმოსფერული ნალექის
სხვადასხვა ხანგრძლივობებისთვის (4 სთ-დან 24 სთ-მდე). დროის განაწილების ფაქტორები,
სივრცული შემცირების ფაქტორები და მაქსიმიზაციის ფაქტორები გამოყენებულია აუზის
ფარგლებში ნალექის შესაფასებლად ატმოსფერული ნალექის სხვადასხვა მნიშვნელოვანი
ხანგრძლივობისთვის და შედეგები მოცემულია ცხრილებში 4.2.4.8.8.1., 4.2.4.8.8.2.და 4.2.4.8.8.3.
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ცხრილი 4.2.4.8.8.1. დამბა-1-თვის გაანგარიშებული ნალექის ნიშნულები
ატმ. ნალექის
მნიშვნელოვანი
ხანგრძლივობა
(სთ)
PLV

4

6

8

12

18

24

0.50

0.59

0.66

0.76

0.88

1.00

302.8
8

1.000

წყალშემკრ
ები
302.8
ფართობი
8
(კმ2)

1.000

ლენტეხი

სივრცული შემცირების ფაქტორი
6
8
12
18
24
0.91
0.850 0.880 0.885 0.895
0.925
0
4

განმეორებადობის პერიოდები
სადგური

განაწ.

ლენტეხი

GEV

2
61.43

CRD
4
6
8
12
18
24

26.08
31.89
35.98
41.98
49.09
56.82

4
6
8
12
18
24

29.47
36.03
40.66
47.44
55.47
64.20

5
75.33

10

25

50

100

83.53

92.86

99.11

104.80

ნალექის მაჩვ. აუზში (მმ)
31.98 35.46 39.42 42.07
44.49
39.10 43.36 48.20 51.45
54.40
44.12 48.92 54.39 58.05
61.38
51.48 57.09 63.46 67.74
71.62
60.19 66.75 74.20 79.20
83.74
69.67 77.26 85.88 91.67
96.93
გამრავლებული მაქსიმიზაციის კოეფ-.ზე (MF = 1.13)
36.14 40.07 44.54 47.54
50.27
44.19 49.00 54.47 58.13
61.47
49.86 55.28 61.46 65.60
69.36
58.18 64.51 71.71 76.54
80.94
68.02 75.42 83.85 89.49
94.63
78.73 87.30 97.05 103.58
109.53

ცხრილი 4.2.4.8.8.2. დამბა-2-თვის გაანგარიშებული ნალექის ნიშნულები
ატმ. ნალექის
მნიშვნელოვანი
ხანგრძლივობა
(სთ)
PLV
ლენტეხი
წყალშემკრე
ბი ფართობი
(კმ2)

4

6

8

12

18

24

0.50

0.59

0.66

0.76

0.88

1.00

65,01

1.000

65,01

1.000

4
0.945

სივრცული შემცირების ფაქტორი
6
8
12
18
24
0.956 0.957 0.960 0.965 0.969

განმეორებადობის პერიოდები
სადგური

განაწ.

ლენტეხი

GEV
CRD
4

2
61.43

5
75.33

10

25

50

83.53

92.86

99.11

100
104.80

ნალექის მაჩვ. აუზში (მმ)
29.03

35.60

39.47

43.88

46.83
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8
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4
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34.65

42.49

47.11

52.38

55.90

59.11

38.82

47.60

52.78

58.68

62.63

66.22

44.83

54.98

60.96

67.77

72.34

76.49

52.15

63.95

70.91

78.83

84.13

88.96

59.53

72.99

80.94

89.98

96.04

101.55

32.80

გამრავლებული მაქსიმიზაციის კოეფ-.ზე (MF =
40.22
44.60
49.59 1.13)
52.92
55.96

39.15

48.01

53.24

59.19

63.17

66.80

43.86

53.79

59.65

66.31

70.77

74.83

50.66

62.13

68.89

76.58

81.74

86.43

58.93

72.26

80.13

89.08

95.07

100.53

67.26

82.48

91.46

101.68

108.52

114.75

ცხრილი 4.2.4.8.8.3. ძალური კვანძისთვის გაანგარიშებული ნალექის ნიშნულები
ატმ. ნალექის
მნიშვნელოვანი
ხანგრძლივობა
(სთ)
PLV
ლენტეხი
წყალშემკრე
ბი ფართობი
(კმ2)

4

6

8

12

18

24

0.50

0.59

0.66

0.76

0.88

1.00

1276.
00

1.000

1276.
00

1.000

სივრცული შემცირების ფაქტორი
6
8
12
18
24

4
0.801

0.836

0.844

0.861

0.885

0.910

განმეორებადობის პერიოდები
სადგური

განაწ.

ლენტეხი

GEV

2
61.43

5
75.33

10

25

50

83.53

92.86

99.11

CRD

100
104.80

ნალექის მაჩვ. აუზში (მმ)

4

24.61

30.18

33.47

37.21

39.71

41.99

6

30.30

37.16

41.20

45.80

48.89

51.69

8

34.23

41.97

46.54

51.74

55.22

58.39

12

40.18

49.27

54.64

60.74

64.83

68.55

18

47.86

58.69

65.08

72.35

77.22

81.65

24

55.90

68.55

76.01

84.50

90.19

95.37

გამრავლებული მაქსიმიზაციის კოეფ-.ზე (MF = 1.13)

4.2.4.8.9

4

27.81

34.11

37.82

42.04

44.87

47.45

6

34.24

41.99

46.56

51.76

55.24

58.41

8

38.68

47.43

52.59

58.47

62.40

65.98

12

45.41

55.68

61.74

68.64

73.26

77.46

18

54.08

66.32

73.54

81.75

87.25

92.26

24

63.17

77.46

85.89

95.49

101.91

107.77

ჩამონადენის მონაცემების გაანგარიშება

ჩამონადენი სხვადასხვა განმეორებადობისათვის გაანგარიშებულია SCS-CN მეთოდის
საშუალებით. მრუდის ნომრად, CN, შერჩეულია 75. ჩამონადენის სიდიდეები გაანგარიშებულია
ატმოსფერული ნალექის სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ხანგრძლივობისთვის. წყალდიდობის
ხარჯის მაჩვენებლები დაანგარიშდა და შედეგები მოცემულია ცხრილში 4.2.4.8.9.1.
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ცხრილი 4.2.4.8.9.1. წყალდიდობის ხარჯები
Q2
დამბა-1
დამბა-2
ძალური
კვანძი

Q5

წყალდიდობის ხარჯები
Q10
Q25
Q50

Q100

Q500

Q1000

100.34
25.14

139.65
37.17

165.97
45.12

197.62
54.67

219.83
61.33

240.77
67.56

293.57
83.29

316.36
90.12

316.56

447.61

532.82

634.78

706.17

773.64

942.96

1016.28

4.2.4.8.10 წყალდიდობის ჰიდროგრაფები
წყალდიდობის დეტალური ჰიდროლოგიური შეფასება განხორციელდა, როგორც ხელედულა-3
ჰესის პროექტის ნაწილი. საერთაშორისო მასშტაბით აღიარებული მეთოდები იქნა
გამოყენებული ჩამონადენისა და ნალექის მონაცემთა ანალიზისთვის, საპროექტო
ნაგებობებისთვის ექსტრემალური ხარჯის შეფასების მიზნით. გარდა ამისა, წყალშემკრებების
ფიზიკო-გეოგრაფიული მახასიათებლების ანალიზი განხორციელდა საპროექტო ტერიტორიის
რელიეფის ციფრული მოდელის გამოყენებით.
წყალდიდობის სიხშირის ანალიზი რეგიონალურ დონეზე და ორი ჰიდრომეტრიული
სადგურის მონაცემები (ლუჯი და რცხმელური) შეირჩა როგორც ყველაზე ხელსაყრელი
საპროექტო გადაწყვეტილება ჩატარებული ხარჯის შეფასების კვლევის შესაბამისად, რომელიც
წინა თავებშია წარმოდგენილი. წყალდიდობის ხარჯის შერჩეული საპროექტო მაჩვენებლები
მოცემულია ცხრილში 4.2.4.8.10.1.
ცხრილი 4.2.4.8.10.1. წყალდიდობის საპროექტო ხარჯები
წყალდიდობის ხარჯები
Q2
Q5
დამბა-1
დამბა-2
ძალური
კვანძი

55.54
9.67
284.54

72.09
12.55
369.33

Q10

Q25

Q50

84.66
14.74
433.73

103.54
18.03
530.42

120.36
20.96
616.58

Q100
140.01
24.38
717.24

Q500
200.04
34.83
1024.83

Q1000
233.89
40.72
1198.22

წყალდიდობის ჰიდროგრაფების გაანგარიშება ასევე განხორციელდა რეგიონალურ დონეზე
წყალდიდობის სიხშირის ანალიზის შესაბამისად ორი ჰიდრომეტრიული სადგურის
მონაცემების მიხედვით. დამბა-1 წყალდიდობის ჰიდროგრაფის კოორდინატები მოცემულია
ცხრილში 4.2.4.8.10.2. და ჰიდროგრაფი მოცემულია ნახაზზე 4.2.4.8.10.1.
ცხრილი 4.2.4.8.10.2. დამბა-1 წყალდიდობის ჰიდროგრაფის კოორდინატები
განმეორებადობის პერიოდი
t (სთ) Q2
Q5
Q10

Q25

Q50

Q100

Q500

Q1000

0.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

0.50

30.10

30.17

30.22

30.29

30.36

30.44

30.68

30.82

1.00

30.52

30.86

31.12

31.50

31.84

32.25

33.47

34.16

1.50

31.22

32.02

32.62

33.52

34.33

35.27

38.15

39.77

2.00

32.07

33.42

34.44

35.97

37.34

38.93

43.81

46.56

2.50

33.27

35.39

37.00

39.42

41.57

44.08

51.77

56.11

3.00

34.96

38.18

40.62

44.29

47.56

51.37

63.04

69.62

3.50

37.08

41.67

45.15

50.38

55.04

60.49

77.13

86.51

4.00

39.42

45.52

50.15

57.11

63.31

70.55

92.68

105.16

4.50

41.92

49.64

55.50

64.31

72.15

81.32

109.33

125.12

5.00

44.38

53.70

60.77

71.40

80.87

91.93

125.73

144.79
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5.50

46.83

57.73

66.01

78.44

89.52

102.47

142.02

164.32

6.00

49.13

61.53

70.95

85.09

97.69

112.41

157.38

182.74

6.50

51.19

64.91

75.34

91.00

104.95

121.24

171.04

199.12

7.00

52.75

67.49

78.69

95.50

110.47

127.98

181.45

211.59

7.50

53.96

69.49

81.28

98.99

114.77

133.20

189.53

221.28

8.00

54.88

71.00

83.25

101.63

118.01

137.15

195.63

228.60

8.50

55.47

71.97

84.50

103.32

120.09

139.68

199.54

233.29

9.00

55.54

72.09

84.66

103.54

120.36

140.01

200.04

233.89

9.50

55.29

71.68

84.13

102.81

119.47

138.92

198.37

231.88

10.00

54.68

70.67

82.82

101.06

117.31

136.30

194.31

227.02

10.50

53.91

69.40

81.16

98.83

114.57

132.96

189.15

220.83

11.00

52.87

67.69

78.94

95.84

110.90

128.49

182.25

212.56

11.50

51.67

65.70

76.37

92.38

106.64

123.31

174.23

202.94

12.00

50.23

63.33

73.29

88.23

101.55

117.11

164.65

191.45

12.50

48.75

60.89

70.12

83.97

96.32

110.74

154.80

179.64

13.00

47.25

58.42

66.91

79.66

91.01

104.28

144.82

167.68

13.50

45.76

55.97

63.72

75.36

85.74

97.86

134.90

155.78

14.00

44.23

53.45

60.45

70.96

80.33

91.28

124.72

143.58

14.50

42.81

51.11

57.41

66.87

75.31

85.16

115.27

132.24

15.00

41.52

48.98

54.65

63.16

70.74

79.60

106.67

121.93

15.50

40.33

47.03

52.12

59.75

66.56

74.51

98.80

112.49

16.00

39.18

45.13

49.64

56.42

62.47

69.53

91.10

103.26

16.50

38.14

43.41

47.42

53.43

58.79

65.05

84.17

94.96

17.00

37.28

42.00

45.58

50.96

55.76

61.36

78.48

88.13

17.50

36.51

40.73

43.94

48.75

53.04

58.05

73.35

81.98

18.00

35.81

39.58

42.44

46.73

50.55

55.02

68.68

76.38

18.50

35.17

38.52

41.07

44.89

48.29

52.27

64.42

71.27

19.00

34.64

37.64

39.93

43.35

46.41

49.98

60.88

67.03

19.50

34.15

36.83

38.87

41.94

44.67

47.86

57.60

63.10

20.00

33.70

36.09

37.91

40.64

43.07

45.92

54.60

59.50

20.50

33.29

35.42

37.04

39.47

41.63

44.16

51.90

56.25

21.00

32.95

34.86

36.31

38.49

40.43

42.70

49.64

53.55

21.50

32.64

34.34

35.64

37.59

39.32

41.35

47.54

51.03

22.00
22.50

32.34
32.08

33.86
33.43

35.01
34.46

36.74
36.00

38.29
37.37

40.09
38.97

45.59
43.86

48.70
46.62

23.00
23.50

31.87
31.68

33.09
32.76

34.01
33.59

35.40
34.83

36.63
35.93

38.07
37.22

42.48
41.17

44.96
43.39

24.00

31.49

32.46

33.20

34.30

35.29

36.44

39.95

41.93

24.50
25.00

31.34
31.20

32.21
31.98

32.86
32.57

33.85
33.46

34.74
34.25

35.77
35.18

38.91
38.01

40.69
39.60

25.50
26.00

31.08
30.96

31.77
31.58

32.30
32.05

33.10
32.76

33.81
33.39

34.64
34.13

37.17
36.38

38.59
37.65

26.50
27.00

30.86
30.77

31.41
31.26

31.83
31.64

32.47
32.21

33.03
32.72

33.69
33.31

35.70
35.11

36.84
36.13

27.50

30.69

31.13

31.47

31.97

32.42

32.95

34.56

35.47

28.00
28.50

30.61
30.54

31.00
30.90

31.30
31.16

31.75
31.57

32.15
31.93

32.62
32.34

34.05
33.62

34.86
34.34

29.00

30.49

30.81

31.05

31.41

31.73

32.11

33.26

33.91
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29.50

30.44

30.72

30.94

31.26

31.55

31.89

32.92

33.50

30.00
30.50

30.39
30.35

30.65
30.58

30.84
30.75

31.13
31.01

31.39
31.24

31.69
31.51

32.61
32.33

33.13
32.79

31.00
31.50

30.31
30.28

30.51
30.46

30.67
30.59

30.90
30.80

31.10
30.98

31.34
31.19

32.08
31.84

32.49
32.21

32.00

30.24

30.40

30.52

30.70

30.86

31.05

31.63

31.95

32.50
33.00

30.21
30.19

30.35
30.31

30.46
30.40

30.62
30.54

30.76
30.66

30.92
30.81

31.43
31.25

31.71
31.50

33.50
34.00

30.16
30.14

30.27
30.23

30.35
30.30

30.47
30.40

30.57
30.49

30.70
30.59

31.08
30.92

31.29
31.10

34.50
35.00

30.11
30.09

30.19
30.15

30.25
30.20

30.33
30.27

30.41
30.33

30.49
30.40

30.76
30.62

30.92
30.75

35.50

30.08

30.13

30.17

30.23

30.28

30.34

30.53

30.63

36.00
36.50

30.07
30.05

30.11
30.08

30.14
30.11

30.19
30.15

30.23
30.18

30.28
30.22

30.43
30.34

30.52
30.41

37.00
37.50

30.04
30.03

30.06
30.05

30.08
30.07

30.11
30.09

30.14
30.11

30.17
30.13

30.26
30.21

30.31
30.25

38.00

30.02

30.04

30.05

30.07

30.09

30.10

30.16

30.19

38.50
39.00

30.02
30.01

30.03
30.02

30.04
30.02

30.05
30.03

30.06
30.04

30.07
30.05

30.11
30.07

30.14
30.09

39.50
40.00

30.01
30.01

30.01
30.01

30.02
30.01

30.02
30.02

30.03
30.02

30.04
30.02

30.05
30.04

30.07
30.04

40.50
41.00

30.00
30.00

30.00
30.00

30.01
30.00

30.01
30.00

30.01
30.00

30.01
30.00

30.02
30.00

30.02
30.00

ნახაზზე 4.2.4.8.10.1. დამბა-1-ის წყალდიდობის ჰიდროგრაფები

დამბა-1 წყალდიდობის ჰიდროგრაფის კოორდინატები მოცემულია ცხრილში 4.2.4.8.10.3.,
ხოლო თვით ჰიდროგრაფი მოცემულია ნახაზზე 4.2.4.8.10.2.
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ცხრილი 4.2.4.8.10.3. დამბა 2-ის წყალდიდობის ჰიდროგრაფების კოორდინატები
t (სთ)

განმეორებადობის პერიოდი
Q2

Q5

Q10

Q25

Q50

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

0.50

5.13

5.21

5.27

5.37

5.45

5.54

5.84

6.00

1.00

5.54

5.87

6.12

6.50

6.84

7.24

8.44

9.12

1.50

6.17

6.90

7.45

8.28

9.01

9.87

12.50

13.98

2.00

7.02

8.26

9.21

10.63

11.89

13.37

17.88

20.43

2.50

7.95

9.77

11.15

13.22

15.07

17.23

23.82

27.54

3.00

8.70

10.98

12.71

15.31

17.62

20.33

28.60

33.26

3.50

9.26

11.88

13.87

16.87

19.54

22.65

32.18

37.55

4.00

9.56

12.37

14.51

17.72

20.58

23.91

34.12

39.87

4.50

9.67

12.55

14.74

18.03

20.96

24.38

34.83

40.72

5.00

9.50

12.28

14.39

17.56

20.39

23.69

33.77

39.45

5.50

9.11

11.65

13.58

16.47

19.05

22.06

31.27

36.46

6.00

8.61

10.84

12.53

15.07

17.33

19.97

28.05

32.60

6.50

8.09

10.00

11.45

13.62

15.56

17.82

24.74

28.64

7.00

7.57

9.16

10.36

12.17

13.78

15.67

21.42

24.66

7.50

7.07

8.34

9.31

10.76

12.06

13.57

18.20

20.81

8.00

6.67

7.70

8.48

9.66

10.71

11.93

15.67

17.78

8.50

6.37

7.21

7.85

8.81

9.66

10.66

13.72

15.44

9.00

6.10

6.78

7.29

8.06

8.75

9.56

12.02

13.40

9.50

5.89

6.44

6.86

7.49

8.05

8.70

10.69

11.82

10.00

5.73

6.17

6.51

7.02

7.48

8.01

9.63

10.55

10.50

5.59

5.96

6.23

6.65

7.02

7.45

8.78

9.53

11.00

5.47

5.77

5.99

6.32

6.62

6.97

8.03

8.63

11.50

5.39

5.62

5.81

6.08

6.32

6.60

7.47

7.95

12.00

5.31

5.50

5.65

5.86

6.06

6.29

6.98

7.37

12.50

5.26

5.42

5.54

5.72

5.88

6.07

6.64

6.97

13.00

5.21

5.34

5.44

5.59

5.72

5.88

6.35

6.62

13.50

5.17

5.28

5.36

5.48

5.58

5.71

6.09

6.31

14.00

5.14

5.22

5.28

5.38

5.46

5.56

5.87

6.04

14.50

5.11

5.18

5.23

5.31

5.38

5.46

5.71

5.85

15.00

5.09

5.15

5.19

5.26

5.31

5.38

5.59

5.70

15.50

5.07

5.12

5.16

5.21

5.25

5.31

5.48

5.57

16.00

5.06

5.10

5.13

5.17

5.21

5.25

5.39

5.46

16.50

5.05

5.08

5.10

5.14

5.17

5.20

5.31

5.37

17.00

5.04

5.06

5.08

5.11

5.13

5.16

5.25

5.30

17.50

5.03

5.05

5.06

5.09

5.10

5.13

5.19

5.23

18.00

5.02

5.04

5.05

5.06

5.08

5.10

5.15

5.18

18.50

5.02

5.03

5.03

5.04

5.05

5.07

5.10

5.12

19.00

5.01

5.02

5.03

5.04

5.04

5.05

5.08

5.10

19.50

5.01

5.02

5.02

5.03

5.04

5.04

5.07

5.08

20.00

5.01

5.01

5.02

5.02

5.03

5.03

5.05

5.06

20.50

5.01

5.01

5.01

5.02

5.02

5.02

5.04

5.04

21.00

5.01

5.01

5.01

5.02

5.02

5.02

5.04

5.04

21.50
22.00

5.01
5.01

5.01
5.01

5.01
5.01

5.02
5.02

5.02
5.02

5.02
5.02

5.04
5.04

5.04
5.04
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22.50

5.01

5.01

5.01

5.02

5.02

5.02

5.04

5.04

23.00
23.50

5.01
5.01

5.01
5.01

5.01
5.01

5.02
5.02

5.02
5.02

5.02
5.02

5.04
5.04

5.04
5.04

24.00
24.50

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.01
5.01

5.01
5.01

5.01
5.01

5.01
5.01

5.02
5.02

25.00

5.00

5.00

5.00

5.01

5.01

5.01

5.01

5.02

25.50
26.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.01
5.00

5.01
5.00

5.01
5.00

5.01
5.00

5.02
5.00

ნახაზი 4.2.4.8.10.2. დამბა-2-ის წყალდიდობის ჰიდროგრაფები

ძალური კვანძის წყალდიდობის ჰიდროგრაფების კოორდინატები მოცემულია ცხრილში
4.2.4.8.10.4. , ხოლო თვით ჰიდროგრაფი მოცემულია ნახაზზე 4.2.4.8.10.3.
ცხრილი 4.2.4.8.10.4. ძალური კვანძის წყალდიდობის ჰიდროგრაფების კოორდინატები
t (სთ)

განმეორებადობის პერიოდი
Q2

Q5

Q10

Q25

Q50

0.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

0.50

80.16

80.22

80.27

80.34

80.41

80.48

80.72

80.85

1.00

80.62

80.88

81.07

81.37

81.63

81.93

82.86

83.39

1.50

81.64

82.33

82.84

83.62

84.31

85.12

87.59

88.99

2.00

83.14

84.44

85.43

86.92

88.24

89.79

94.51

97.17

2.50

85.10

87.22

88.82

91.23

93.38

95.89

103.57

107.89

3.00

87.57

90.71

93.09

96.67

99.86

103.59

114.97

121.39

3.50

91.12

95.73

99.23

104.49

109.17

114.64

131.36

140.79

4.00

95.53

101.97

106.87

114.21

120.75

128.40

151.76

164.93

4.50

100.77

109.38

115.92

125.74

134.49

144.71

175.95

193.56

5.00

106.87

118.01

126.47

139.17

150.49

163.71

204.12

226.90

5.50

114.33

128.56

139.37

155.59

170.05

186.95

238.57

267.67

6.00

122.82

140.57

154.05

174.30

192.33

213.41

277.80

314.10

6.50

132.23

153.88

170.33

195.01

217.02

242.72

321.26

365.54
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Q100

Q500

Q1000

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 229 / 567

7.00

142.42

168.29

187.94

217.44

243.73

274.45

368.31

421.22

7.50

153.33

183.73

206.81

241.47

272.36

308.45

418.71

480.88

8.00

164.49

199.51

226.11

266.04

301.63

343.21

470.26

541.88

8.50

175.89

215.64

245.84

291.16

331.56

378.75

522.95

604.24

9.00

187.55

232.14

266.00

316.84

362.14

415.07

576.81

667.98

9.50

199.42

248.92

286.52

342.97

393.27

452.04

631.62

732.85

10.00

210.51

264.60

305.69

367.38

422.35

486.58

682.83

793.46

10.50

221.26

279.82

324.29

391.06

450.57

520.09

732.51

852.26

11.00

231.45

294.23

341.91

413.50

477.30

551.83

779.57

907.95

11.50

241.12

307.91

358.63

434.79

502.66

581.95

824.23

960.82

12.00

249.37

319.58

372.90

452.96

524.31

607.66

862.35

1005.92

12.50

256.91

330.25

385.95

469.57

544.10

631.16

897.20

1047.17

13.00

263.53

339.62

397.40

484.15

561.47

651.79

927.78

1083.36

13.50

269.49

348.04

407.70

497.27

577.09

670.34

955.29

1115.92

14.00

274.03

354.46

415.55

507.26

588.99

684.48

976.25

1140.73

14.50

277.86

359.88

422.17

515.69

599.04

696.41

993.94

1161.66

15.00

280.85

364.10

427.34

522.28

606.88

705.72

1007.75

1178.01

15.50

283.22

367.46

431.44

527.49

613.10

713.11

1018.69

1190.96

16.00

284.27

368.95

433.26

529.81

615.86

716.39

1023.55

1196.72

16.50

284.54

369.33

433.73

530.42

616.58

717.24

1024.83

1198.22

17.00

284.35

369.06

433.40

529.99

616.07

716.64

1023.93

1197.16

17.50

283.95

368.49

432.70

529.11

615.02

715.39

1022.07

1194.96

18.00

282.61

366.59

430.38

526.15

611.50

711.21

1015.88

1187.63

18.50

280.73

363.94

427.14

522.02

606.58

705.37

1007.22

1177.38

19.00

278.64

360.99

423.53

517.42

601.10

698.85

997.56

1165.95

19.50

276.55

358.03

419.91

512.81

595.61

692.34

987.90

1154.52

20.00

273.78

354.11

415.13

506.72

588.35

683.72

975.12

1139.39

20.50

270.67

349.72

409.75

499.87

580.19

674.03

960.76

1122.39

21.00

267.46

345.16

404.18

492.79

571.75

945.90

1104.81

21.50

264.42

340.87

398.93

486.10

22.00

260.95

335.96

392.93

478.46

22.50

257.31

330.81

386.64

470.45

23.00

253.66

325.65

380.33

462.42

664.01
654.5
4
643.7
554.68
3
632.4
545.14
1
621.0
535.57

23.50

250.29

320.88

374.49

454.98

526.71

24.00

246.64

315.71

368.18

446.94

517.13

563.78

24.50

242.87

310.39

361.67

438.66

507.26

25.00

239.12

305.08

355.18

430.39

497.42

25.50

235.55

300.03

349.01

422.53

488.05

26.00

231.69

294.57

342.33

414.03

477.93

26.50

227.71

288.93

335.44

405.26

467.47

27.00

223.73

283.31

328.56

396.50

457.05

27.50

219.85

277.82

321.85

387.95

446.86

28.00

215.74

272.01

314.75

378.91

436.09

28.50

211.45

265.94

307.32

369.45

424.82

29.00

207.05

259.72

299.72

359.77

413.29

29.50

202.66

253.51

292.13

350.11

401.78

30.00

198.04

246.98

284.14

339.94

389.67

30.50

193.23

240.17

275.82

329.34
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377.04

931.86

1088.19

915.83

1069.22

899.04

1049.35

882.19

1029.40

4
610.5
2
599.1

866.58

1010.94

849.72

990.98

4
587.4
2
575.7

832.34

970.41

815.00

949.89

3
564.6
1
552.5

798.51

930.38

780.68

909.27

8
540.1
7
527.7

762.28

887.49

743.92

865.76

8
515.6
8
502.8

725.97

844.52

707.01

822.08

9
489.5
1
475.8

687.18

798.60

666.87

774.58

2
462.1
4
447.7

646.60

750.58

625.27

725.34

6
432.7
6

603.03

699.02

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 230 / 567

31.00

188.31

233.20

267.30

318.50

364.12

31.50

183.47

226.37

258.94

307.85

351.44

32.00

178.58

219.44

250.48

297.07

338.60

32.50

173.63

212.45

241.93

286.19

325.63

33.00

168.69

205.45

233.38

275.30

312.66

33.50

163.87

198.64

225.04

264.69

300.01

34.00

159.15

191.96

216.88

254.29

287.63

34.50

154.46

185.33

208.77

243.97

275.34

35.00

149.92

178.91

200.93

233.98

263.43

35.50

145.64

172.85

193.51

224.54

252.19

36.00

141.55

167.07

186.45

215.54

241.47

36.50

137.56

161.42

179.54

206.74

230.99

37.00

133.77

156.06

172.99

198.41

221.06

37.50

130.29

151.14

166.97

190.74

211.92

38.00

127.02

146.51

161.31

183.54

203.35

38.50

123.86

142.04

155.85

176.58

195.05

39.00

120.89

137.85

150.72

170.05

187.28

39.50

118.21

134.04

146.07

164.13

180.23

40.00

115.74

130.55

141.80

158.69

173.75

40.50

113.40

127.25

137.76

153.55

167.62

41.00

111.20

124.13

133.95

148.70

161.84

41.50

109.18

121.28

130.47

144.26

156.56

417.4
2
402.3

580.29

672.10

557.96

645.68

6
387.1
1
371.7

535.34

618.91

512.51

591.89

1
356.3
0
341.2

489.67

564.85

467.41

538.51

9
326.5
8
311.9

445.60

512.70

423.96

487.08

8
297.8
5
284.4

402.99

462.27

383.20

438.84

9
271.7
6
259.3

364.32

416.50

345.87

394.66

2
247.5
3
236.6

328.39

373.97

312.30

354.93

7
226.4
9
216.6

297.19

337.05

282.59

319.77

4
207.4
0
199.0

268.90

303.56

256.48

288.87

3
191.3
3
184.0

245.07

275.37

234.28

262.60

6
177.2
0
170.9

224.11

250.56

214.81

239.54

206.13

229.28

197.84

219.47

42.50

105.51

116.09

124.12

136.18

2
165.0
151.63
7
146.92
159.48

43.00

103.81

113.67

121.17

132.42

142.45

154.17

189.96

210.14

43.50

102.24

111.46

118.46

128.98

138.34

149.29

182.74

201.59

44.00

100.79

109.40

115.95

125.77

134.53

144.76

176.02

193.64

44.50

99.40

107.44

113.55

122.72

130.89

140.44

169.62

186.06

45.00

98.09

105.59

111.29

119.84

127.46

136.37

163.58

178.91

45.50

96.89

103.89

109.21

117.20

124.31

132.63

158.03

172.35

46.00

95.79

102.33

107.30

114.77

121.42

129.19

152.93

166.31

46.50

94.74

100.85

105.49

112.45

118.66

125.92

148.08

160.57

47.00

93.75

99.45

103.78

110.27

116.06

122.83

143.50

155.16

47.50

92.84

98.16

102.20

108.27

113.68

120.00

139.31

150.19

48.00

92.01

96.99

100.77

106.44

111.50

117.41

135.47

145.65

48.50

91.21

95.86

99.39

104.69

109.41

114.93

131.79

141.30

49.00

90.46

94.79

98.09

103.03

107.44

112.58

128.31

137.18

49.50

89.77

93.82

96.90

101.51

105.63

110.44

125.13

133.41

50.00

89.15

92.94

95.82

100.14

104.00

108.50

122.25

130.01

50.50

88.55

92.10

94.79

98.83

102.44

106.65

119.51

126.76

51.00

87.99

91.31

93.83

97.60

100.97

104.91

116.93

123.70

51.50

87.48

90.58

92.94

96.47

99.62

103.31

114.55

120.90

52.00

87.00

89.90

92.10

95.40

98.35

101.79

112.31

118.24

52.50

86.53

89.24

91.30

94.39

97.14

100.36

110.19

115.73

53.00

86.10

88.63

90.55

93.44

96.01

99.01

108.18

113.36

53.50

85.70

88.07

89.86

92.56

94.96

97.77

106.34

111.17

54.00

85.32

87.53

89.20

91.72

93.96

96.58

104.58

109.09

54.50

84.96

87.01

88.57

90.91

93.00

95.44

102.89

107.09

42.00

107.31

118.63

127.22

140.13
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EIA Kheledula 3 HPP

გვ 231 / 567

55.00

84.61

86.52

87.97

90.15

92.09

94.36

101.29

105.20

55.50

84.29

86.07

87.42

89.45

91.25

93.37

99.82

103.45

56.00

83.98

85.64

86.89

88.77

90.45

92.41

98.40

101.78

56.50

83.69

85.22

86.38

88.12

89.68

91.49

97.04

100.16

57.00

83.41

84.82

85.89

87.50

88.94

90.62

95.74

98.63

57.50

83.15

84.46

85.45

86.94

88.26

89.81

94.55

97.22

58.00

82.90

84.11

85.02

86.39

87.62

89.05

93.41

95.87

58.50

82.68

83.79

84.63

85.90

87.03

88.35

92.38

94.65

59.00

82.47

83.49

84.27

85.43

86.47

87.69

91.40

93.49

59.50

82.27

83.22

83.93

85.01

85.97

87.08

90.50

92.43

60.00

82.09

82.96

83.62

84.60

85.49

86.51

89.66

91.43

60.50

81.93

82.73

83.34

84.25

85.07

86.02

88.92

90.56

61.00

81.78

82.51

83.07

83.91

84.66

85.54

88.21

89.72

61.50

81.63

82.30

82.82

83.59

84.27

85.08

87.53

88.91

62.00

81.49

82.11

82.58

83.28

83.91

84.64

86.89

88.15

62.50

81.37

81.94

82.37

83.02

83.60

84.28

86.34

87.51

63.00

81.26

81.78

82.18

82.78

83.31

83.93

85.82

86.89

63.50

81.15

81.63

81.99

82.54

83.02

83.59

85.32

86.30

64.00

81.05

81.49

81.82

82.32

82.76

83.28

84.86

85.75

64.50

80.97

81.37

81.67

82.13

82.53

83.01

84.46

85.28

65.00

80.88

81.25

81.53

81.95

82.32

82.75

84.08

84.83

65.50

80.80

81.14

81.39

81.77

82.11

82.51

83.72

84.40

66.00

80.73

81.03

81.26

81.61

81.92

82.28

83.38

84.00

66.50

80.67

80.95

81.16

81.47

81.76

82.09

83.09

83.66

67.00

80.61

80.86

81.06

81.34

81.60

81.90

82.82

83.34

67.50

80.55

80.78

80.96

81.22

81.45

81.72

82.55

83.02

68.00

80.50

80.71

80.86

81.10

81.31

81.56

82.31

82.73

68.50

80.46

80.64

80.79

81.00

81.20

81.42

82.11

82.49

69.00

80.41

80.58

80.71

80.91

81.08

81.29

81.91

82.26

69.50

80.37

80.53

80.64

80.82

80.97

81.16

81.72

82.03

70.00

80.33

80.47

80.57

80.73

80.87

81.04

81.54

81.82

70.50

80.30

80.43

80.52

80.66

80.79

80.94

81.39

81.65

71.00

80.27

80.38

80.47

80.59

80.71

80.84

81.25

81.48

71.50

80.24

80.34

80.41

80.53

80.63

80.75

81.11

81.31

72.00

80.21

80.30

80.36

80.46

80.55

80.65

80.97

81.15

72.50

80.19

80.26

80.32

80.41

80.49

80.58

80.86

81.02

73.00

80.16

80.23

80.28

80.36

80.43

80.51

80.76

80.90

73.50

80.14

80.20

80.25

80.31

80.37

80.44

80.66

80.78

74.00

80.12

80.17

80.21

80.27

80.32

80.38

80.56

80.66

74.50

80.10

80.15

80.18

80.23

80.27

80.33

80.48

80.57

75.00

80.09

80.13

80.15

80.19

80.23

80.28

80.41

80.48

75.50

80.07

80.10

80.13

80.16

80.19

80.23

80.34

80.40

76.00

80.06

80.08

80.10

80.13

80.15

80.18

80.27

80.32

76.50

80.05

80.07

80.08

80.11

80.13

80.15

80.22

80.26

77.00

80.04

80.05

80.07

80.08

80.10

80.12

80.17

80.21

77.50

80.03

80.04

80.05

80.06

80.07

80.09

80.13

80.15

78.00

80.02

80.03

80.03

80.04

80.05

80.06

80.09

80.10

78.50

80.01

80.02

80.02

80.03

80.04

80.04

80.06

80.07
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79.00

80.01

80.01

80.02

80.02

80.02

80.03

80.04

80.05

79.50

80.00

80.01

80.01

80.01

80.01

80.01

80.02

80.02

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

ნახაზი 4.2.4.8.10.3. ძალური კვანძის წყალდიდობის ჰიდროგრაფები

4.2.4.9

მყარი ნატანის მოცულობის შეფასება

საკვლევი ტერიტორიის ატმოსფერული ნალექის რაოდენობის საპროექტო პარამეტრების
განსაზღვრის მიზნით, მიღებული იქნა ორი მიდგომა.
პირველ მიდგომაში გ.ნ. ხმალაძეს მოდელი იქნა გამოყენებული; ეს მეთოდი ითვალისწინებს
საქართველოს ტერიტორიის დარაიონებას წყლის სიმღვრივის მიხედვით (ნახაზი 4.2.4.9.1.).
წყლის სიმღვრივის მსგავსად, არსებობს ეროზიის კოეფიციენტის განაწილების რუკაც
საქართველოს ტერიტორიისთვის (ნახაზი 4.2.4.9.2.).
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ნახაზი 4.2.4.9.1. ნიადაგ წარმომქმნელი ქანების გავრცელების რუკა

ნახაზი 4.2.4.9.2. ეროზიის კოეფიციენტის განაწილების რუკა

მოცემული მოდელის მიხედვით, ნალექის შემოდინება და წყლის სიმღვრივე წერტილზე
დამოკიდებულია წყლის ხარჯზე, აუზის დაქანებაზე, საშუალო სიმაღლესა და საკვლევი
აუზის ფართობზე.
მოდელი ითვალისწინებს შემდეგ ეტაპებს:
1. Pსაშუალო=103α√𝐽სსსსსსს
სადაც,
Pსაშუალო: შეწონილი ნალექის საშუალო წონა მოცულობაში (გრ/მ3);
α:

ეროზიის კოეფიციენტი, რომელიც ნახ. 6.2-ის მიხედვით განისაზღვრა;

J:

მდინარის წყალშემკრები ფართობის საშუალო ქანობი საპროექტო მონაკვეთში;

2. R=Pსაშუალო xQ/1000
სადაც,
R:

შეწონილი ნალექის საშუალო წლიური ხარჯი (კგ/წმ);
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საშუალო წლიური ხარჯი (მ3/წამ).

3. S=0.30xR
სადაც,
S: ფსკერული ნალექის საშუალო წლიური ხარჯი (კგ/წმ). შეწონილი ნალექისგან ფსკერული
ნალექის შესაფასებლად აღებულია თანაფარდობა 0.30.
𝑆+𝑅

4. სულ წლიური ნალექის წონა მლნ. ტ წელიწადში; M= 1000 ×

(365×25×60×60)
1000000

აღწერილი მიდგომა გამოყენებულ იქნა ნალექის მოცულობის შესაფასებლად დამბა-1-ზე, მდ.
ხელედულაზე და დამბა-2-ზე მდ. დევაშზე. მიღებული შედეგები მოცემულია ქვემოთ.
ცხრილი 4.2.4.9.1.
საშუალო წლიური ხარჯი
წყალშემკრები ფართობის საშუალო ქანობი
წყალშემკრები ფართობი
წამის T-რიცხვი წელიწადში

ეროზიული ზონა 1
პროცენტულობის ზონა 1
ეროზიული ზონა 2
პროცენტულობის ზონა 2
ეროზიის კოეფიციენტი (a)
Pსაშ=1000 x a x √საშ
R=Pსაშ x*Q - საშ. წლიური შეწონილი ნალექის ხარჯი
S= 0.3 x R საშ. წლიური ფსკერული ნალექის ხარჯი
M სულ წლიური ნალექის წონა
V სულ წლიური ნალექის მოცულობა
საშ. წლიური შეწონილი ნალექის ერთეული
ფართობის ხარჯი [R/1000xA/T]
საშ. წლიური ფსკერული ნალექის ხარჯი
სულ ნალექის ხარჯი
წლიური შეწონილი წონა
წლიური შეწონილი მოცულობა

დამბა-1
14.744
0.05242
300
31536000

დამბა-2
3.177
0.09855
64.64
31536000

1
50%
2
50%

1
70%
2
30%

გრ/მ³
კგ/წმ
კგ/წმ
მლნ. ტ/წ
მლნ მ³/წ
ტ/კმ²

0.115
26.33
0.388
0.116
0.016
0.012
40.81

0.089
27.94
0.089
0.027
0.004
0.003
43.30

ტ/კმ²
ტ/კმ²
მგტ
მლნ მ3

12.24
53.05
0.016
0.012

12.99
56.30
0.004
0.002

მ³/წმ
კმ²
წმ
ზონა-1
განაწილება
ზონა-2
განაწილება

მოპოვებულ მასალაზე დაყრდნობით მდ. ხელედულას საშუალო წლიური ნალექის
ჩამონადენის მოცულობა დამბა-1-ის საპროექტო მონაკვეთზე არის 12,000 მ3/წ და მდ. დევაშის
საშუალო წლიური ნალექის ჩამონადენის მოცულობა დამბა-2-ის საპროექტო მონაკვეთზე
არის 2,500 მ3/წ.
სხვადასხვა წყალსაცავის ოპერირების გამოცდილებიდან გამომდინარე (გუმათი, ვარციხე,
ლაჯანური, ზაჰესი) შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ნატანით იმაზე ადრე ივსებოდნენ, ვიდრე ეს
პროექტით იყო გათვალისწინებული. ამ პრაქტიკამ მიგვიყვანა სედიმენტაციის სხვადასხვა
შედეგებამდე და ანალიტიკურ გამოკვლევებამდე, რომლებიც ამტკიცებენ იმას, რომ
მდინარეების ნალექის მოცულობები ხშირ შემთხვევაში გადაჭარბებულად არის შეფასებული
და ყოველთვის მართებულია მაკორექტირებელი ფაქტორის გამოყენება, რომელიც
წარმოადგენს ფაქტიურ და დაკვირვების შედეგად მიღებული მონაცემების თანაფარდობას.
სამწუხაროდ, არ არის ნატანზე დაკვირვების სადგური, სადაც ხელმისაწვდომი იქნებოდა
წყლის სიმღვრივისა და ეროზიის კოეფიციენტის შესახებ მონაცემები ზემო-აღნიშნული
მოდელის კალიბრებისა და დაზუსტებისათვის.
მოცემული ვითარებიდან გამომდინარე, მეორე მიდგომა იქნა შემუშავებული ნალექის იმ
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მონაცემების გამოყენებით, რომელიც გაიზომა რცხმელურის ნალექის საზომ სადგურზე (SGS);
მდ. ხელედულაზე მდებარე ხელედულა ჰესის დამბა 1-ის გასწორის, ისევე როგორც მდ.
დევაშზე მდებარე ხელედულა დამბა 2-ის გასწორის ტერიტორიისთვის, წლიური ნალექის
ეფექტურობა დაანგარიშებულია ისე, როგორც ეს ქვემოთ არის მოცემული - რცხმელურის
ნალექის საზომი სადგურის 1976 - 1980 წლებში გაზომილი ნალექის მონაცემების მიხედვით. ეს
სადგური მდ. ცხენისწყალზე მდებარეობს. ყოველთვიური ნალექის მონაცემები, რომლებიც
რცხმელურის სადგურზე გაიზომა იმ თვეებში, როდესაც ნალექის მნიშვნელოვანი ოდენობა
ფიქსირდება, მოცემულია ცხრილში 6.1. მონაცემები აღებულია ცაგერი ჰესის წინასწარი
ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიშიდან, რომელიც დათარიღებულია 2011 წლის
ივნისით და მომზადებულია USAID-ს მიერ. როგორც ეს ანგარიშში არის აღნიშნული,
მოცემული მონაცემები არ არის გამოქვეყნებული და კონსულტანტის მიერ მიწოდებულია
USAID-ის საპროექტო გუნდისთვის.
გაზომილი ტერიტორიის წყალშემკრები ფართობია 1450 კმ2. დამბა-1-ის წყალშემკრები აუზის
მონაცემებისა
და
რცხმელურის
ნალექის
საზომი
სადგურის
მონაცემების
შესაბამისობა/კორექტირება იქნა გამოყენებული ნალექის ჩანაწერების დასაზუსტებლად
თითოეული დამბის ნაგებობის ტერიტორიისთვის, ასევე გამოყენებულ იქნა დამბა-2-ისა და
რცხმელურის ნალექის საზომი სადგურის მონაცემების კორექტირება. ხელედულას დამბა-1-სა
და დამბა-2-ის გასწორების ტერიტორიისთვის წლიური ნალექის ეფექტურობის გაანგარიშება
მოცემულია ქვემოთ.
ცხრილი 4.2.4.9.2.რცხმელურის ნალექის მზომი სადგურის გაზომვების შედეგები
ნალექის საშ. თვიური ხარჯი (კგ/წმ)
თვეები

ჩანაწერები
წელი
01

02

03

04

1976

0.9

0.5

4.0

1977

0.8

1.1

4.8

1978

2.1

6.5

1979

6.4

1980
საშუალო

05

06

07

50.0

360.0 210.0

110.0

36.0

150.0 200.0

50.0

24.0 110.0 860.0 800.0

5.0

7.1

1.6

0.9

10.0 140.0 350.0

0.9

1.4

3.8

190.0 120.0

მაქსიმალური 6.4

8.0

24.0 140.0 860.0 800.0

120.0 580.0 120.0
55.0

08

09

10

33.0

12.0

8.8

11

2.0

66.17

1500.0 140.0 190.0 28.0

1.5

191.85

280.0

420.0

46.0

52.0

9.0

1.4

217.58

100.0

28.0

24.0

9.5 110.0

7.3

93.11

54.0

55.0

73.0 14.0

2.4

67.33

120.0

130.0

27.0

23.0

8.4

3.0

56.88

450.0

1500.0 140.0 190.0 110.0

32.0

70.0 37.0

მინიმალური 0.050 0.077 0.110 2.100 16.000 15.000 11.000

2.9

12

ნალექის
საშ.
თვიური
ხარჯი
(კგ/წმ)

3.900 1.500 0.510 0.018 0.047

რცხმელურის ნალექის საზომი სადგურის საშ. თვიური მონაცემი = 56.88 კგ/წმ.
დამბა-1-ის საშ. თვიური მონაცემი = 56.88 კგ/წმ x (300 კმ2 / 1 450 კმ2) = 11.77 კგ/წმ
დამბა-1-ის წლიური მონაცემი (მ3/წმ) = (11.77 კგ/წმx 365 x 86 400) / (1500 კგ/მ3) (ნალექის
ერთეული წონა მოცემულია როგორც 1.5 ტ/მ3)
დამბა-1-ის წლიური გაანგარიშებული მონაცემი (მ3/წმ) = 247 416 მ3/წ.
დამბა-2-ის საშ. თვიური მონაცემი = 56.88 კგ/წმ x (64.64 კმ2 / 1 450 კმ2) = 2.54 კგ/წმ
დამბა-2-ის წლიური მონაცემი (მ3/წმ) = (2.54 კგ/წმx 365 x 86 400) / (1500 კგ/მ3) (ნალექის
ერთეული წონა მოცემულია როგორც 1.5 ტ/მ3)
დამბა-2-ის წლიური გაანგარიშებული მონაცემი (მ3/წმ) = 53 310 მ3/წ.
საპროექტო ტერიტორიისთვის შემუშავებულ ორ მიდგომას შორის, უპირატესობა მიენიჭა
გამა კონსალტინგი
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მეორეს, როგორც ყველაზე კონსერვატიული შეფასების მქონე მიდგომის შედეგებს.

4.2.5
4.2.5.1

ბიოლოგიური გარემო
ფლორა და მცენარეული საფარი

ანგარიში მოიცავს ლიტერატურული მიმოხილვის და სამეცნიერო კვლევის შედეგებს, რომლის
მიზანი იყო დაგეგმილი ხელედულა 3 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის დერეფანში
ფლორისა და მცენარეულობის მიმოხილვა, კერძოდ კი სენსიტიური ჰაბიტატებისა და
თანასაზოგადოებების გამოვლენა.
ინტერესების ზონაში ბოტანიკური აღწერილობა გაკეთდა ლიტერატურულ წყაროებზე და
საველე კვლევებზე, აგრეთვე საკუთარ გამოცდილებასა და ცოდნაზე დაყრდნობით. ამასთანავე,
უნდა აღინიშნოს, რომ უფრო დეტალური ინფორმაციის მოსაპოვებლად ჩატარებულმა
ბოტანიკურმა კვლევებმა შესაძლებელი გახადა, როგორც არსებული ხარვეზების შევსება, ისე
დაგეგმვისა და სამშენებლო სამუშაოებისთვის დეტალური მონაცემების მოპოვება, რაც
აუცილებელია ბოტანიკური თვალსაზრისით გარემოსდაცვითი შეფასებისათვის. შესაბამისად,
გამოვლენილია დაგეგმილი პროექტის მშენებლობის და ოპერირების შედეგად მოსალოდნელი
უარყოფითი და ნარჩენი ზემოქმედება მიმდებარე ტერიტორიების ფლორასა და
მცენარეულობაზე.
პროექტის ზემოქმედების ზონაში წარმოდგენილია სხვადასხვა კონსერვაციული ღირებულების
მქონე მცენარეთა თანასაზოგადოებები და სახეობები (წითელი ნუსხის, ენდემური, იშვიათი),
აგრეთვე ეკონომიკური მცენარეები (სამკურნალო, არომატული, ველური ხილი, ბოჭკოვანი,
ძირხვენები, დეკორატიული, სასმელი, სამასალე და სათბობი ხე-ტყე, საფურაჟე, სათიბსაძოვარი, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ველური წინაპრები და ა.შ.).
გადაშენების გზაზე მყოფ სახეობებთან და სენსიტიურ ჰაბიტატებთან ერთად, რომელთაც
სხვადასხვა კონსერვაციული ღირებულება აქვთ, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ტყიან
ადგილებს; მათზე ნარჩენი ზემოქმედების დაფიქსირების შემთხვევაში უნდა განხორციელდეს
ეკო-საკომპენსაციო ღონისძიებები, რაც გულისხმობს ექვივალენტური ტყის ჰაბიტატების
აღდგენას. რაც შეეხება ჭარბტენიან ტერიტორიებს, მათზე ნარჩენი ზემოქმედების დროს
მნიშვნელოვნად მატულობს ზედაპირულწყლიანი სივრცე და ასეთი ტერიტორია სამუდამოდ
აკლდება სასარგებლო მიწების ფონდს. მართალია, ამგვარ ზედაპირულწყლიან ეკოტოპებზე
ხელახლა ვითარდება წყალ-ჭაობის მცენარეულობა და იწყება ტორფდაგროვება, მაგრამ
ორგანული მასით ასეთი ღრმულების ამოვსებისათვის ათასწლეულებია საჭირო.

4.2.5.2

ფლორისა და მცენარეულობის აღწერისა და ეკოსისტემებზე და ჰაბიტატებზე
პროექტის ზემოქმედების განსაზღვრის ზოგიერთი მეთოდოლოგიური და
კონცეპტუალური მიდგომის შესახებ

პროექტის ზემოქმედების ზონის ფარგლებში ეკოსისტემებში მცენარეულობისა და ჰაბიტატების
ტიპები დახასიათებულია კეცხოველის (1960), ქვაჩაკიძის (1996), ნახუცრიშვილის (1999),
მიხედვით, ხოლო სახეობრივი შემადგენლობა მოცემულია ლიტერატურულ წყაროებზე და
საველე კვლევებზე დაყრდნობით.
ჩვენი შეფასებით ინტერესების კორიდორში ჭურჭლოვან მცენარეთა მრავალი სახეობაა
წარმოდგენილი. მაგრამ, როგორც ეს მორისს (1995) აქვს აღნიშნული არსებითად ფლორის
შეფასება უნდა მოიცავდეს ყველა ჭურჭლოვან მცენარეს, ხავსებს, ლიქენებს, წყალმცენარეებს და
სოკოებს. მიუხედავად ამისა, ჭურჭლოვანი მცენარეები მიჩნეულია ძირითად ინდიკატორად
ხმელეთის ეკოსისტემებისა, რომელებიც მოიცავენ მოცემული ლანდშაფტის ყველა
სასიცოცხლო ფორმას.
გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 237 / 567

როგორც ზემოთაა აღნიშნული, სხვადასხვა კონსერვაციული ღირებულების მქონე სახეობებთან
და სენსიტიურ ჰაბიტატებთან ერთად განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ტყიან
ტერიტორიებს ხელოვნური ტყის მასივების ჩათვლით. დასაბუთებულია, რომ ტყეები
მიჩნეულია განსაკუთრებულ გარემოსდაცვით ადგილებად, ეკოლოგიური, ესთეტიური,
კულტურული, ისტორიული და გეოლოგიური თვალსაზრისით უნიკალურ და ყველაზე
მნიშვნელოვან ეკოსისტემებად (Harcharik, 1997; Isik et al., 1997). სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ,
“ტყე, როგორც ტყე გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მიწათსარგებლობის ნებისმიერი
სხვა ფორმა” (Harcharik, 1997), “განსაკუთრებულია მოსახლეობის მოთხოვნები ტყეების მიმართ
რეკრეაციული, სილამაზით ტკობისა და ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის (დაცვის)
თვალსაზრისით” (Lanly, 1997).
არსებითია ის ფაქტი, რომ სხვა პროექტის ზემოქმედების არეებზე, მათ შორის, ტყიან
ტერიტორიებზე პრაქტიკულად შეუძლებელია ადრინდელი ბუნებრივი კორომების აღდგენა და
შენარჩუნება იმ სახით, როგორც იყო მშენებლობამდე. ამიტომ, ასეთ შემთხვევებში
რეკომენდირებულია ოფსეტური ღონისძიებების განხორციელება, რაც გულისხმობს
ექვივალენტური ტყის ჰაბიტატების ან სხვა ტიპის ეკოსისტემების/მცენარეულობის
თანასაზოგადოებების აღდგენას.
რაც შეეხება ჭარბტენიან ტერიტორიებს, მათზე ნარჩენი ზემოქმედების დროს მნიშვნელოვნად
მატულობს ზედაპირულწყლიანი სივრცე და ასეთი ტერიტორია სამუდამოდ აკლდება
სასარგებლო მიწების ფონდს. მართალია, ამგვარ ზედაპირულწყლიან ეკოტოპებზე ხელახლა
ვითარდება წყალ-ჭაობის მცენარეულობა და იწყება ტორფდაგროვება, მაგრამ ორგანული მასით
ასეთი ღრმულების ამოვსებისათვის ათასწლეულებია საჭირო.
ბიომრავალფეროვნებაზე, დაცულ ტერიტორიებსა და ტყეებზე უარყოფითი ზემოქმედება უნდა
შემცირდეს აბსოლუტურ მინიმუმამდე, ხოლო ისეთ შემთხვევებში, როდესაც გარემოს
დაზიანების თავიდან აცილება შეუძლებელია, ზარალის ანაზღაურება უნდა მოხდეს ეკოკომპენსაციის პროგრამის მიხედვით. სახელდობრ, უნდა ჩატარდეს ტყის ეკოსისტემებზე
ზეგავლენის შეფასება და ზარალის ანაზღაურება ადექვატური შემარბილებელი და ეკოსაკომპენსაციო ზომების მისაღებად, რომელთა მიზანია დაკარგული ექვივქლენტური ტყის
ჰაბიტატების აღდგენა.
ამ კონტექსტში პროექტის მშენებლობის პროცესში ტყის ეკოსისტემებისადმი მიყენებული
ზარალის გაანგარიშება რეკომენდირებულია “უდანაკარგო”, “წმინდა მოგების პრინციპისა” და
“ჰაბიტატ - ჰექტრის” მიდგომების მიხედვით, რათა განისაზღვროს ტყის ეკო-კომპენსაციის
ზუსტი პროპორციული თანაფარდობასთან, რომელიც დაფუძნებულია თანამედროვე
მეთოდოლოგიასა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე.
ჰაბიტატ-ჰექტრის შეფასების მეთოდი არის არაფულად ერთეულებში ბუნებრივი
მცენარეულობის ღირებულების განსაზღვრის მიმართ ჩვეულებრივი მიდგომა. გარემოს
საკომპენსაციო მაჩვენებელი (ანუ „ფული”, რომლითაც გამოიხატება მცენარეულობის
ღირებულება) არის “ჰაბიტატ-ჰექტარი”.
ჰაბიტატის ფართობი (ჰა) X ჰაბიტატის ქულა = ჰაბიტატ-ჰექტარი
ეს მეთოდი გამოიყენება ჰაბიტატების უბნებისა და ლანდშაფტის კომპონენტების რაოდენობის
შესაფასებლად მცენარეულობის ტიპის რელევანტურ (შესაბამის) წინასწარგანსაზღვრულ
“ბენჩმარკთან” (benchmark) მიმართებაში. ბენჩმარკები უნდა განისაზღვროს მცენარეულობის
სხვადასხვა ეკოლოგიური კლასისათვის (mek). მცენარეულობის თითოეული ეკოლოგიური
კლასისათვის ბენჩმარკში აღწერილი უნდა იყოს გასაშუალებული თავისებურებები
კლიმაქსური და დიდი ხნის განმავლობაში ხელუხლებელი ბიომრავალფეროვნებისა და
ბუნებრივი მცენარეულობისა, რომელიც იმ ბიორეგიონშია წარმოდგენილი, სადაც ჰაბიტატები
უნდა შეფასდეს. კლიმაქსური და ხელუხლებელი ბენჩმარკის ცნება ახლოა მცენარეულობის
ეკოლოგიურ კლასთან (mek), ანუ ტყის ბენჩმარკი შეიძლება ემყარებოდეს გასაშუალებულ
გამა კონსალტინგი
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მონაცემებს იმ 20 წლიანი ხეების კორომისა, სადაც არ ჩანს მნიშვნელოვანი ანთროპოგენული
ზეგავლენის ნიშნები. თითოეული mek-ი უნდა შეიცავდეს გარკვეულ ინფორმაციას, რომელიც
საჭიროა
ჰაბიტატ-ჰექტრის
შეფასებისათვის.Hჰაბიტატ-ჰექტრული
შეფასებისას
ჰაბიტატისათვის მინიჭებული ქულები, მაჩვენებელია მცენარეულობის ხარისხისა, რომელიც
ახლოა mek-ის ბენჩმარკთან, ვრცელდება თითოეულ შეფასებულ ფართობზე. Hჰაბიტატის
მაჩვენებლის ნამრავლი ჰაბიტატის ფართობზე (ჰექტრებში) იძლევა მცენარეულობის ხარისხის
განსაზღვრის საშუალებას. “ჰაბიტატ-ჰექტრის” ერთეულები გამოყენებულია, როგორც
ჩვეულებრივი საზომი სხვადასხვა ეკოსისტემების შედარებითი ღირებულებისა ერთი mek-ის
ფარგლებში. ჰაბიტატ-ჰექტრის მეთოდით შეიძლება წინასწარი განჭვრეტა ბუნებრივი
მცენარეულობის მდგომარეობისა, ვიზუალურად შეფასებადი ინფორმაციის შეგროვება
მცენარეულობის კომპონენტების შესახებ ჰაბიტატების ზონის გასწვრივ. მცენარეულობის
კომპონენტები, რომლებიც უნდა იქნან ჩართული და შეფასებული, დამოკიდებულია ეკორეგიონის სპეციფიურ ეკოსისტემურ შემადგენლობაზე.
მეორე ნაბიჯია მცენარეულობის კომპონენტების შესახებ ინფორმაციის ვიზუალური შეფასება
და ანალიზი მოცემული ტერიტორიისათვის ჰაბიტატების მდგომარეობის გაანგარიშების
გამოყენებით.
შესაძლებელია ჰაბიტატის კომპონენტის მახასითებლის გაანგარიშება. ავსტრალიის ვიქტორიის
შტატის მთავრობის გარემოს მდგრადი განვითარების დეპარტამენტი, რომელიც მსოფლიო
მასშტაბის წამყვანი დაწესებულებაა ჰაბიტატ-ჰექტრის პრინციპის სფეროში, იყენებს შემდეგ
კომპონენტებსა და მახასიათებლის შეფასებებს:
უბნის მახასიათებლები

ლანდშაფტის კონტექსტი

4.2.5.3

კომპონენტი
დიდი ხეები
ვარჯის შეკრულობა
ქვეტყის (ხეების გარეშე) იარუსი
უსარეველო
აღდგენა
მკვდარი საფარი
მორები
ნაკვეთის ფართობი*
შემოგარენი*
მანძილი უბანსა და ტყის მასივს შორის *
სულ

პროექტის განხორციელების
მიმოხილვა

რაიონის

ფლორისა

და

მაქს. ღირებულება(%)
10
5
25
15
10
5
5
10
10
5
100

მცენარეულობის

ზოგადი

საპროექტო ტერიტორია მოიცავს მდ. ცხენისწყლის ზემო წელისა (სათავეების გარდა) და
ხელედულა-ლასკადურას წყალშემკრები აუზების ბოტანიკურ-გეოგრაფიულ რაიონს, რომლის
აღმოსავლური საზღვარი გადის მ. დადიაშიდან ცანასწყლისა და ლაფურის შესართავის გავლით
ლაფურის მარჯვენა შემდინარის მდ. შუშარას ჩრდილოეთით ლეჩხუმის ქედამდე. სამხრეთით
რაიონს მიკუთვნებულია მდ. მდ. ლეკთარეშის, ალმალაშურის, ლახაშურის, ხოფურის, ლონარას
აუზები. რაიონის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილსა და დანარჩენ სამხრეთ ნაწილებს
შემოსაზღვრავს
ლეჩხუმის
ქედი;
ჩრდილოეთიდან
ესაზღვრება
სვანეთის
ქედი;
დასავლეთიდან-სვანეთისა და ეგრისის ქედი (მარუაშვილი, 1970).
რაიონის მთავარი მდინარეა ცხენისწყალი, რომელიც ქვემო სვანეთის ქვაბულში მრავალჯერ
იცვლის მიმართულებას. იგი სათავეს იღებს კავკასიონის კალთებიდან მაჩხაპარის (შარივცეკი)
გადასასვლელისა და ფასის მთას შუა.
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თანამედროვე ყინვარების რაოდენობა ცხენისწყლის სათავეებში 11 უდრის; მათ შორის ყველაზე
დიდია და ყველაზე დაბალ პუნქტამდე ჩამოდის ყორულდაშის ყინვარი. სათავიდან 9
კილომეტრის მანძილზე, ვიდრე მარცხენა შენაკად მდ. შუშარას შესართავამდე, ხეობას აქვს
სამხრეთ-დასავლეთი მიმართულება, იწოდება ლაფურის ხეობად და ტროგული ხასიათისაა.
უფრო ქვემოთ 22-23 კილომეტრის მანძილზე, სოფელ სასაშანამდე, ხეობა განედური
მიმართულებისაა. მდ. ცხენისწყალი ლაფურის ყინვარული ტროგიდან ლაშხეთის თემის ზემო
სოფლებამდე მიედინება ეროზიულ ხეობაში, რომელიც დასერილია ვიწრო კანიონებით. სოფ.
ჩიხარეშთან და მახაშთან. განსაკუთრებით კი სოფ. მელესთან ხეობა მკვეთრად ფართოვდება და
სოფ. ჭველიერამდე ასეთი ხასიათისაა (მარუაშვილი, 1970).
ამ უკანასკნელიდან მდ. ცხენისწყალი იცვლის მიმართულებას და მიედინება სამხრეთდასავლეთისაკენ ვიწრო ეროზიულ ხეობაში ლენტეხამდე. ლენტეხში იგი იერთებს მარჯვენა
შენაკადებს-ლასკადურასა და ხელედულას და გამოდის ქვემო სვანეთის ქვაბულიდან.
კავკასიონის ძველი კრისტალური კომპლექსის სამხრეთიდან შემომფარგვლელი ტექტონიკური
ხაზი-მთავარი ქედის შეცოცება ცხენისწყლის შემადგენელი მდინარეების სათავეებზე
გადაივლის მთავარი ქედის ფრიალო კედლის ძირში. ამ ხაზის სამხრეთ-დასავლეთით
განვითარებულია ლეიასის ასპიდური ფიქლები, რომელთა გავრცელების არეც გადასერილია
ზედა იურული კარბონატული ზოლით.
ცხენისწყლის განედური უბანი სოფ. მახაშის მიდამოებიდან ლენტეხისა და ჩოლურის
საზოგადოებებს შორის მდებარე ადგილამდე ირიბად კვეთს ლეიასის ასპიდური ფიქლების
წყებას; შემდეგ ლენტეხის საზოგადოების საზღვრებამდე ვრცელდება პალეოზოური
მეტამორფული ქანების ზოლი; თვით ლენტეხის ფარგლებში და მის ქვემოთ (ცხენისწყლის
დაყოლებით) ლეიასური ფიქლები და ქვიშაქვებია განვითარებული, ხოლო კიდევ უფრო
სამხრეთით, ცხენისწყლის მერიდიანული ნაწილი კვეთს შუა იურული პორფირიტული წყების
ზოლს და ბოლოს, ლეჩხუმის ტარიტორიაზე შესვლისას, ცარცული კირქვების ვიწრო ზოლს.
ცხენისწყლის ხეობა თავის როგორც განედურ, ისევე მერიდიანულ მონაკვეთებზეც ტიპობრივ
ეროზიულ ხასიათს ატარებს. ვიწრო კლდეკარის ზოგიერთ ადგილას შედარებით
გაფართოებული ქვაბულები სცვლიან, სადაც მეტად თუ ნაკლებად ვრცელ ტერასებს ვხვდებით.
ცხენისწყალი მხოლოდ სათავეებთან გვევლინება ყინვარული რეჟიმის მდინარედ. ჯერ კიდევ
მანამადე, სანამ ყორულდაშის, ზესხოსა და ხიდურის წყლები ერთად მოიყრიდნენ თავს,
ყინვარების გავლენა ჰიდროლოგიურ რეჟიმზე იჩრდილება სხვა მასაზრდოებელი წყაროების
გავლენით. მიუხედავად ამისა, ცხენისწყალი დიდ მანძილზე ინარჩუნებს ყინვარული
მდინარეებისათვის
დამახასიათებელ
ზოგიერთ
თვისებას-მაგალითად,
სიმღვრივეს,
თიხაფიქლებისაგან მიღებულ მოშავო ფერს და დაბალ ტემპერატურას. ცხენისწყალს მრავალი
მდინარე თუ ნაკადული შეერთვის, რომელთა შორისაც ყველაზე მნიშვნელოვანია მარჯვენა
შემდინარეები ხელედულა და ლასკადურა (მათი შესართავები ლენტეხშია), მუხრა (ჩოლურში),
ხეშკური (ლაშხეთში), მარცხენა შემდინარეები უფრო მცირეა. მათგან შეიძლება დავასახელოთ
ხოფური, რომელიც სოფ, წიფლაკაკიში შეერთვის ცხენისწყალს და ღობიშური (ლაშხეთში).
მთელ რაიონში მდინარისპირულ ტყეს ქმნის მურყანი, აღსანიშნავია მურყნის შემდეგი
დაჯგუფებანი-მურყანი იელით, გვიმრით, მაყვლით, ჭყორით, ნაირბალახებით. წაბლით
შექმნილი ტყეები ძირითადად გავრცელებულია ჩოლურის, რცხმელურისა და ხოფურის
მიდამოებში და გვხვდება შემდეგი დაჯგუფებების სახით-წაბლნარ-წიფლნარი იელით,
წაბლნარ-წიფლნარი ნაირბალახებით, წაბლნარ-სოჭნარი ჭყორით.
მუხნარი ტყე (ჯანდიერი, 1979) ვრცელდება მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა ნაპირის სამხრეთ
ექსპოზიციის ძლიერ დაქანებულ, მშრალ, ხირხატიან ფერდობებზე მდ. ცანასწყლამდე. რაიონის
მუხნარი ტყის ძირითად ნაწილს ქმნის ქართული მუხა, რომლის მნიშვნელოვანი მასივები
მოქცეულია აუზის ცენტრალურ ნაწილში, განსაკუთრებით ჩოლურის, თეკალის, ჭველფისა და
ლუჯის მიდამოებში. მუხნარი ტყის ძირითადი დაჯგუფებებია მთის ყომრალ ნიადაგებზე
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განვითარებული მარცვლოვანი, იელიანი, და თხილიანი მუხნარები. ამათ გარდა, გვხვდება
მუხნარი მოცვით, წივანით, გვიმრით, იელით (როგორც ქართული, ისე მაღალმთის),
მაღალმთის
მუხნარი
მაღალბალახეულობით,
მუხნარი
(ქართული,
მაღალმთის)
ნაირბალახებით, მუხნარი (ქართული) მაყვლით, მუხნარი ჭყორით (თეკარისა და ლეუშერის
მიდამოებში 1459მ, 1859მ სიმაღლეებზე), მუხნარ-წიფლნარი იელით, მუხნარ-რცხილნარი
ნაირბალახებით, მუხნარ-რცხილნარი წივანით. სავალალოა რაიონის მუხნარი ტყის
მდგომარეობა. სოფლებთან სიახლოვის, ფერდობების დაქანების და მერქნის საუკეთესო
სამასალე თვისებების გამო მუხნარმა ყველაზე მეტად განიცადა ანტროპოგენური და
ზოოგენური ფაქტორების გავლენა, რის შედეგადაც მოხდა მუხნარების გადაგვარება, დაკნინება.
ამჟამად, მთელი ქვემო სვანეთის მუხნარი ტყე ისეა სახეშეცვლილი, რომ მათ ბუნებრივ
სტრუქტურაზე ზუსტი წარმოდგენა შეუძლებელია. თითქმის არსად არ შემორჩა ისეთი კორომი,
რომელსაც ადამიანის უარყოფითი გავლენა არ განეცადოს. ამის შედეგია ნიადაგის გაღარიბება,
ჰუმუსისა და მკვდარი საფარის ჩამორეცხვა და ეროზიული კერების წარმოქმნა.
ფიჭვნარის ფორმაციები გავრცელებულია რაიონის შუა ნაწილში, კერძოდ საყდრისა და
ჩოლურის ხეობაში, მუაშის მიდამოებში, ლაშხეთში და წარმოდგენილია წივანით, გვიმრით,
იელით.
რცხილნარი ტყე გავრცელებულია მთელ რაიონში და წარმოდგენილია შემდეგი
დაჯგუფებებით-რცხილნარი შქერით, იელით, ჭყორით, გვიმრით, ნაირბალახებით, მაყვლით,
წივანით, რცხილნარ-მუხნარი, რცხილნარ-წაბლნარი, რცხილნარ-წიფლნარი.
მაღალმთის ტყეები (ქვაჩაკიძე, 1979) ცხენისწყლის ხეობაში, ისევე როგორც კავკასიონის სხვა
მაღალმთიან რეგიონებში, შექმნილია ტიპიური სუბალპური ფორმაციებითა (არყნარი,
ნეკერჩხლიანი, ცირცელიანი) და მთის ტყის ფორმაციათა მაღალმთის ვარიანტები (სუბალპური
წიფლნარი, ფიჭვნარი). აღნიშნულ ფორმაციათა შორის ყველაზე ფართოდაა გავრცელებული და
ტიპოლოგიურადაც მრავალფეროვანია არყნარები და წიფლნარები, ცხენისწყლის ხეობის
ცენტრალურ (ჩოლური) ნაწილში გავრცელებულია არყნარი დეკით, იელით, გვიმრით, წივანით,
მაყვლით, სოჭნარ-არყნარი იელით. მთელი რაიონის ფარგლებში ფართოდაა გავრცელებული
წიფლნარი ტყეები, რომლებიც ხასიათდებიან სხვადასხვა დაჯგუფებებით. წიფლნარი
კოლხური ქვეტყით (ჭყორი, შქერი) ძირითადად გავრცელებულია შუა (ჩოლური) და დასავლურ
ნაწილში. წიფლნარი მოცვით სვანეთისა და ლეჩხუმის ქედებზე გვხვდება. ლეჩხუმის ქედზე,
რაიონის ცენტრალურ ნაწილში კარგადაა გამოსახული წიფლნარი დეკით. მასიურადაა
გავრცელებული წიფლნარი ქრისტეს ბეჭედათი, წიფლნარი ჩიტისთვალათი, წიფლნარი
ნაირბალახებით. წიფლნარი მაღალბალახეულობით კარგადაა განვითარებული ჩოლურის
მიდამოებში. გარდა ამ დაჯგუფებებისა გვხვდება აგრეთვე, წიფლნარი მაყვლით, გვიმრით და
სხვა.
არყნარებსა და წიფლნარებთან შედარებით მაღალმთის ტყეებში ნაკლები ფართობი უჭირავს
სოჭნარებს. სოჭნარები ძირითადად გავრცელებულია ჩოლურის, ხოფურისა და რცხმელურის
მიდამოებში და წარმოდგენილია შემდეგი ფორმაციებით-სოჭნარი მოცვით, ჭყორით, მაყვლით,
იელით, წივანით, გვიმრით, ნაირბალახებით.
ტყის დანარჩენი ფორმაციების ხვედრითი წილი მაღალმთის ტყეებში მცირეა, რიგი მათგანი კი
(მაღალმთის მუხნარი, ცირცელიანი) მხოლოდ ფიტოცენოზთა მცირე ნაკვეთებისა და
ფრაგმენტების სახითაა წარმოდგენილი.
სხვადასხვა ფაქტორების გავლენით (ტყის უსისტემო ჩეხვა, ტყეში საქონლის ძოვება) ტყის ზემო
საზღვარი ძლიერ დაწეულია, საშუალოდ იგი ზღვის დონიდან 200-2100მ სიმაღლეზე გადის
(ქვაჩაკიძე, 1979).
რაიონში ფართოდაა გავრცელებული ნაძვნარი ტყე (ლაშხეთი, ჩოლური): ნაძვნარი მოცვით,
მარადმწვანე ქვეტყით, ნაძვნარი დეკით (ლეუშერი), ნაძვნარი წივანით, გვიმრით, იელით,
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მაღალბალახეულობით, ნაირბალახებით, მაყვლით. ნაძვი შედის ისეთ დაჯგუფებებში,
როგორიცაა ნაძვნარ-წიფლნარ-სოჭნარი, ნაძვნარ-წიფლნარი, ნაძვნარ-სოჭნარი.
მაღალმთის ნეკერჩხალი წივანით გავრცელებულია თეკალის მიდამოებში, ჭყორით თეკალისა
და ლეუშერის მიდამოებში, იელით სვანეთის ქედზე, გვიმრით დურაშის მიდამოებში
(ქვაჩაკიძე, 1979).
მაღალმთის მდელოები (ქიმერიძე, 1979) ლეჩხუმის ქედზე შედარებით კარგადაა გამოხატული
ღობიშურასა და ხოფურის სათავეებში, ხოლო ქედის უმეტეს ნაწილზე მცენარეულობის
კომპლექსების დაქვემდებარებულ კომპონენტს წარმოადგენს. სვანეთის ქედის სამხრეთულ
კალთებზე გვხვდება შედარებით მშრალი მარცვლოვანი მდელოები და კლდენაშალთა
მცენარეულობა. დაბალი სიმაღლეების გამო სუბნივალური სარტყელი ან არ არის საერთოდ
წარმოდგენილი ან არასრული სახით, თითო-ოროლა სახეობითაა წარმოდგენილი.
ხელედულას აუზის მთავარი წყლის არტერია-მდ. ხელედულა-ცხენისწყლის შემდინარეთა
შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია სვანეთის ფარგლებში. ამ რეგიონის სამხრეთ-აღმოსავლეთი
ნაწილი (მ. ცეკური, მ. წალმაკი, მ. საკერია) შედის მომიჯნავე სამეგრელოს რაიონის ფარგლებში,
რომელიც ა. კოლაკოვსკის (Колаковский, 1958) მიხედვით, ეკუთვნის ხმელთაშუაზრვეთის მთის
ოლქს, ევროპულ ქვეოლქს, კოლხეთის ტყის პროვინციასა და ტყის კირქვიან ქვეპროვინციას. მდ.
ხელედულა სათავეს იღებს სამეგრელოს ქედის აღმოსავლეთ ნაწილში მ. ტეხურიშდუდის
კალთებზე. ხელედულას აუზი სიგრძითა და მოცულობით მოიცავს ქვემო სვანეთის ქვაბულის
თითქმის მესამედ ნაწილს. მისი სიგრძე დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ (ე.ი. ხელერდის
უღელტეხილიდან ცხენისწყლის შესართავამდე ლენტეხში) უდრის 30კმ-ს. მაქსიმალურისიგანე
21კმ-ია, ქვემო წელისა 15კმ (შესართავიდან სოფ. ლაჯრესილამდე, რომელიც მდებარეობს ზღვის
დონიდან 1100მ სიმაღლეზე). ხელედულა მიედინება ჭალაში, რომლის სიგანეა 0,5-9,7კმ.
მარცხენა (ჩრდილო) ნაპირი მჭიდროდ დასახლებულია ეროზიული საფეხურებისა და ფართო
გამოტანის კონუსების გამო. ზემოთ, 4კმ-ს მანძილზე (სოფ. ზემო ბავარამდე) ხელედულა
მიედინება ვიწრო ეროზიულ ხეობაში. უფრო ზემოთ, ხელედულა იყოფა მის შემქმნელ
მდინარეებად, რომლებიც მოედინებიან ფართო, ძველი ყინვარების მიერ გაფართოებულ
ხეობებში. ეს ყინვარები ჩამოედინებოდნენ სვანეთის, სამეგრელოსა და ხელერდის ქედების
ფერდობებიდან ზღვის დონიდან 1500მ სიმაღლემდე. ხელედულას შემადგენლობიდან
მნიშვნელოვანია მდ. სკილირი, რომელიც წარმოიშობა სვანეთის ქედის უმაღლეს (ლეშნილლაილის) მონაკვეთზე, და სამხრეთის მიმართულებით მიმდინარე მდ. მანანაური, რომელიც
თავის ზემო და შუა წელში მიედინება ეროზიის კვალდამჩნეულ ტროგულ ხეობაში.
ხელედულას აუზი აგებულია ძირითადად ლეიასური ფიქლებისა და ქვიშაქვების წყებებით.
ხეობის მაჯვენა მხარეზე ამართული სამეგრელოს ქედი ტეხურიშდუდის, ღვირისთავისა დასხვა
მწვერვალებით შუაიურიული პორფირიტული წყებით არის აგებული. საწინააღმდეგო მხარეზე
ამართულ ქედზე, რომელიც ხელედულას მდ. ლასკადურის აუზისა და სვანეთის ქედის
პალეოზოური ზოლისაგან ჰყოფს, გაბატონებული მნიშვნელობა ქვედაიურულ ასპიდური
ფიქლების ერთფეროვან ფორმაციას ენიჭება; ბაიოსის პორფირიტული სერია განვითარებულია,
აგრეთვე, ხელედულის ზემო წელში, მარცხენა სანაპიროზე (მარუაშვილი, 1970).
როგორც ზემოთ აღინიშნა, რელიეფის ეროზიული ფორმები ხელედულას აუზის უმეტეს
ნაწილშია გაბატონებული; მხოლოდ თვით ხელედულისა და მისი უმნიშვნელოვანესი
შენაკადების სათავეებშია, სვანეთისა და სამეგრელოს ქედებისა და მათი შემაერთებელი
ხელერდის ქედის, აგრეთვე ხელედულა-ლასკადურას წყალგამყოფის კალთებზე, ძველი
ყინვარების მორფოლოგიური კვლები. აღნიშნულ ხეობათა ზემო ნაწილები ტროგებს
წარმოადგენენ. თვით ხელედულის ხეობის ძირითადი ნაწილის საკმაო სიფართოვე ყინვარების
მოქმედებასთან კი არ არის დაკავშირებული, რომელსაც აქ ადგილი არ ჰქონია, არამედ
მდინარის გასწვრივ დინებასა და ხეობის ამგები შრეების უმნიშვნელო დენუდაციურ
სიმტკიცესთან. ყინვართა მონაწილეობა ხელედულას საზრდოობაში უმნიშვნელოა. მხოლოდ
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ჯუდარის აუზშია 4-5 პატარა ყინვარი, რომელთაც არ ძალუძთ ჰიდროლოგიურ რეჟიმზე
შესამჩნევი გავლენის მოხდენა.
მდ. ცხენისწყლის ერთ-ერთი მარჯვენა შემდინარეა მდ. ლასკადურა, რომლის შესართავი
მდებარეობს ლენტეხში. მისი შემადგენილი მდინარეებია ლასკადურა და ლონაური, რომლებიც
ერთდებიან ზღვის დონიდან 868 მეტრ სიმაღლეზე. მეტრ სიმაღლეზე. მეთხეული პერიოდის
ყინვარულ ეპოქაში ორივე მდინარის ხეობებში ჩამოედინებოდნენ ყინვარები, რომლებიც
სათავეს იღებდნენ სვანეთის ქედის სამხრეთი ფერდობებიდან. მნიშვნელოვანი მათ შორის იყო
ლასკადურას ყინვარი, რომელიც იკვებებოდა სვანეთის ქედის უმაღლესი მონაკვეთისა (ლაილღვადარაშის) და აცალარის ქედის ფერდობებიდან. მან დატოვა ტროგი, რომელიც ეშვება ზღვის
დონიდან 1400მ სიმაღლეზე. ამ უძველესი ყინვარის სიგრძე უდრიდა 8-9კმ-ს. შედარებით
სუსტად იყო წარმოდგენილი მდ. ლონაურის სათავეების გამყინვარება. რადგან აქ
ოროგრაფიული პირობები ხელს უშლიდა თოვლის დაგროვებას (მარუაშვილი, 1970).
ლასკადურას აუზი ძირითადად ლეიასის ფიქალ-ქვიშაქვებისა და ფიქლების წყებებით არის
აგებული. მხოლოდ ზემო წელის მარცხენა ზედა ნაწილშია განვითარებული პალეოზოური
მეტამორფული ქანები. თავისი დინების ქვემო ორ მესამედში ლასკადურას ტყიანი ეროზიული
ხეობა აქვს. სათავიდან მხოლოდ 5-6 კმ მანძილზე ატარებს ეს ხეობა ტროგულ ხასიათს, რაც,
როგორც ზემოთ აღინიშნა, წარსული გამყინვარების შედეგია.
ხელედულას და ლასკადურას ხეობებში მდინარის პირას განვითარებულია თხმელნარი Alnus
barbata. ზოგიერთ ხეობაში (მაგ. მდ. ლაბუურღუ) მას ალაგ-ალაგ ერევა ნეკერჩხალი (Acer
platanoides). ამავე ხეობისათვის დამახასიათებელია მურყანი ბუერით (Petasites albus),
რომლებიც ფრაგმენტულადაა განვითარებული და საკმაოდ დიდ ფართობებს იჭერს. ალაგ-ალაგ
ბუერას ცვლის სამეფო გვიმრა (Matteuccia struthiopteris), რომელსაც საკმაო სიხშირით ერევა
Pachyphragma macrophyllum. ამ ხეობაში ბუჩქნარი ქვეტყე არ არის განვითარებული. შემდეგ,
უფრო მაღალ ტერასაზე მურყანს ცვლის წიფლნარი როგორც მკვდარი საფრით, ისევე კოლხური
ქვეტყით. საერთოდ, კოლხური ქვეტყე დასავლეთის მიმართულებით მატულობს. ალაგ-ალაგ
ერევა სოჭი და იქმნება სოჭნარ-წიფლნარი, სოჭნარ-ნაძვნარი კოლხური ქვეტყით. საზოგადოდ,
ხელედულას ხეობისათვის დამახასიათებელია კოლხური ელემენტების სიჭარბე ქვემო
სვანეთის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ნაწილისაგან განსხვავებით.
კარგად არის განვითარებული სუბალპური სარტყელი, სადაც გვხვდება, არყნარი დეკით, ხოლო
ნაძვნარ-სოჭნარის გაჩეხილ „ფანჯრებსა“ და მეჩხერ არყნარში კარგადაა განვითარებული
სუბალპური მაღალბალახეულობა. ხელედულას ხეობის შუა წელამდე განვითარებულია
მუხნარი სხვადასხვა ქვეტყით. ხეობის ქვემო წელში (სოფ. ფაყის მიდამოები) ანთროპოგენული
ფაქტორების, კერძოდ, ჩეხვის გამო მურყნარი ტყეები დიდ ფართობზეა განადგურებული. აქ
აღსანიშნავია არყის (Betula litwinowii) „ჩამოსვლა“ გაჩეხილ ადგილებში. ეს შეიმჩნევა მდინარის
მარცხენა სანაპიროს ფერდობებზე, სოფ. ხელედის მიდამოებში. მურყნარს ცვლის წიფლნარი
ტყე, რომელიც ზოგან სამეგრელოს ქედის თხემებამდეც აღწევს. უმეტეს წილად კი მას ცვლის
სოჭნარი და ნაძვნარ-სოჭნარი ტყის ფორმაციები. გარდამავალია წიფლნარ-სოჭნარი ტყე,
რომელიც დაახლოებით 1600-1800მ სიმაღლეზეა გავრცელებული და რომელსაც ერთეულად
ერევა ნაძვი. ქვეტყეში იზრდება Ilex colchica, Rhododendron ponticum, Rh. luteum.
მდ. მდ. დევაშისა და ლახაშურას ხეობები მოთავსებულია 3173 (მ. ცეკური) 700-800 მეტრ
სიმაღლეებს შორის. ამის გამო ნივალური სარტყელი, ისევე როგორც რაიონის სხვა ნაწილებში,
არ არის წარმოდგენილი. გვხვდება სუბნივალური სარტყლის ფლორის ელემენტები, რომლებიც
იჭრებიან ზედა ალპურ სარტყელში.
ისევე როგორც ცხენისწყლისა და ცანასწყლის სათავეებში, ხელედულასა და ლასკადურას
სათავეებშიც, კერძოდ, დევაშისა და ლახაშურას სათავეებში დიდი ადგილი უჭირავს
მაღალმთის მდელოებს. ალპური ხალები სივრცობრივად უკეთაა გამოხატული ხელერდის
ქედზე და ხელედულა-ლასკადურას წყალგამყოფზე. ლაბრახის კლდიანი მასივის მიდამოებში
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დიდი ადგილი უჭირავს მეორად მდელოებს Nardus stricta-ს გაბატონებით, რაც ზოოგენური
ფაქტორის (ძოვება) შედეგია. ეგრისის ქედის ამ მონაკვეთში (მ. ცეკურის მასივი მთლიანად)
განვითარებულია კლდე-ნაშალ-ღორღიანი რელიეფი, რის გამოც შეკრული ცენოზები არ არის
და ალაგ-ალაგაა მცენარეული დაჯგუფებები განვითარებული. კლდის ტენიან უბეებში
იზრდება Viola caucasica (ქიმერიძე, 1979).
უფრო ზემოთ გვხვდება Omphalodes lojkae, ნაშალებზე იზრდება Jurinella subacaulis, ალპურ
მდელოებსა და ხალებზე-Lloydia serotina.
დევაშისა და ლახაშურას სათავეებში სუბალპური სარტყელი დაწელია ანტროპოგენული
ფაქტორების გავლენით (ჩეხვა, ძოვება), მის ხარჯზე განვითარებულია სუბალპური მდელო და
კარგადაა წარმოდგენილი სუბალპური მაღალბალახეულობა, რომელიც იჭრება მაღალმთის
ტყეების სარტყელში და იკავებს გაჩეხვის შედეგად განთავისუფლებულ სივრცეებს სოჭნარებში,
პირველ იარუსში წარმოდგენილია Heracleum mantegazzianum, Pyrethrum macrophyllum, Gadellia
lactiflora, Inula magnifica, Grossheimia polyphylla, Ligusticum alatum, Oberna wallechiana. მეორე
იარუსში Alchimilla caucasica, Trifolium ambiguum და სხვა. მესამე იარუსს შეადგენენ თითქმის
მიწაზე გაკრული მცენარეები, რომელთაგან აღსანიშნავია Veronica filiformis, Clinopodium vulgare,
Trifolium alpestre, Agrostis planifolia და სხვა.
მაღალმთის ტყე შექმნილია სოჭითა და ნეკერჩხლით. აქ გავრცელებულია ასოციაცია სოჭნარგვიმრნარ-მაღალბალახიანი. უფრო დაბლა მცირდება სოჭის მონაწილეობა და ცენოზს ქმნის
წიფელი და სოჭის ახალგაზრდა ხეები. ქვეტყე არ არის განვითარებული; ერთეულადაა
წარმოდგენილი Vaccinium arctostaphylos, Rubus caucasicus, განვითარებულია ბალახეული საფარი,
რომლის საშუალო სიმაღლე 60-70 სმ აღწევს. ხელედულას სათავეებში, კერძოდ ვანისწყლის
ხეობაში, კლდეებზე იზრდება Paederotella pontica, Arabis brachycarpa. ნაშალებზე ფართოდაა
გავრცელებული საქართველოს ენდემი Barbarea ketzkhovelii.
მცენარეული საფარის ფიტოცენოლოგიური შინაარსისა და მცენარეულობის ძირითადი
ტიპების გავრცელების კანონზომიერების საფუძველზე სვანეთის მაღალმთიანეთში
დადგენილია თერთმეტი მიკრორაიონი (ქიმერიძე, 1985). აღნიშნული მაჩვენებლების გარდა
ისინი ერთმანეთისაგან მეტ-ნაკლებად განსხვავდებიან ფლორის შემადგენლობით, მდელოების
დეგრადაციის და მიწების ეროზიულობის ხარისხით. საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს
მერვე და მეცხრე მიკრორაიონებში. ქვემოთ მოყვანილია მერვე და მეცხრე მიკრორაიონების
ტერიტორიალური განლაგების თავისებურება მცენარეული საფარის ძირითადი მაჩვენებლების
აღნიშვნით.
მერვე მიკრორაიონი მოიცავს სვანეთის ქედის სამხრეთ კალთას სოფ. ძუღარეშის თავიდან
მოყოლებული ლასკადურას ხეობის ჩათვლით. მცენარეულ ლანდშაფტში გაბატონებულია
ქსერომეზოფილური მარცვლოვანი მდელოები; სუბალპებში საკმაოდ დიდ ფართობზეა
განვითარებული ქასრიანები, ფართოფოთლიანი ნაირბალახოვანი და პოლიდომინანტური
ნაირბალახოვან-მარცვლოვანი მდელოები. კარგადაა გამოსახული ზედაალპური და
სუბნივალური სარტყლები, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფართობი უკავია ალპურ ხალებს,
განსაკუთრებით ღორღიან ხალებს, ხოლო ალპური ნემსიწვერიანი მეტის-მეტად სუსტადაა
წარმოდგენილი. ზოგან ლანდშაფტური მნიშვნელობა აქვს მეორეულ მდელოებს ტყის შუა
ქვესარტყელიდან მოყოლებული სუბალპური სარტყელის ჩათვლით. მისი დიდი ნაწილი
განვითარებულია ნატყევარზე არსებულ მიტოვებულ სახნავ-სათეს მიწებზე. ლაშხეთის ამგვარ
მიწებზე, საკმაოდ დიდ ფართობზე მოწყობილია კულტურული სათიბები, ძირითადად
იონჯიანი და სამყურიანი. თითქმის მთელ მიკრორაიონში, დადიაშის მთიდან ლასკადურას
ჩათვლით, მძლავრადაა გამოხატული ბუნებრივი ეროზიული პროცესები. მნიშვნელოვანი
ეროზიული კერებია სოფ. ჟახუნდერის თავზე, მდ. ხეშკურის, მუხრას და ლასკადურას
ხეობებში. ამ მდინარეთა აუზებში ხშირად იცის ღვარცოფები-ე. წ. სელური ნაკადები.
ამასთანავე, საკმაოდ თვალშისაცემია ანტროპოგენური ეროზიული მოვლენებიც. ეროზიული
პროცესების შემაკავებელი ღონისძიებების შემუშავებისას ამ მიკრორაიონს განსაკუთრებული
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ყურადღება
სჭირდება.
წესრიგიან
მიწათსარგებლობასთან
ერთად
აუცილებელია
ფიტომელიორაციული და ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება.
მეცხრე მიკრორაიონში განიხილება სვანეთის ქედის დასავლეთი ნაწილი. იგი იწყება
ლასკადურას ხეობიდან და დასავლეთით ემიჯნება კასლეთის სათავეს ე.წ. ხელერდის ქედს,
რომელიც ეგრისისა და სვანეთის ქედებს აერთებს. სუბალპურ სარტყელში ხშირად
ლანდშაფტური მნიშვნელობა აქვს მაღალბალახეულობას, რომელიც ძირითადად მეორეულია
და ზოგან ფართო ვერტიკალური დიაპაზონი აქვს, გავრცელებულია ზღვის დონიდან 1800მ-დან
2500მ-მდე, მაგალითად სკიმერის ხეობაში. მაღალბალახეულობის ასთი დიდფართობიანი
მასივები სხვაგან არსად ას არის აღნიშნული სვანეთში. ალპურ სარტყელში ფიტოლანდშაფტის
არსს განსაზღვრავს პოლიდომინანტური ნაირბალახოვან-მარცვლოვანი მდელოები; საკმაო
ფართობზეა ქასრიანები და ლერწამქუჩიანები, აგრეთვე მთის წივანიანები Festuca djimilensis-ის
დომინანტობით.
კარგადაა
გამოხატული
ალპური
ხალები
და
სუბნივალური
ფლოროცენოტიკური კომპლექსი. ალპურ ნემსიწვერიანებს და განსაკუთრებით ძიგვიანებს და
დეკიანებს ფრიად დაქვემდებარებული მნიშვნელობა აქვს. ალაგ-ალაგ განვითარებულია
ფართოფოთლიანი ნაირბალახოვანი მდელოები; ჭაობის მცენარეულობა აღნიშნული არ არის.
ბუნებრივი ეროზიული პროცესები შედარებით ინტენსიურად ზედაალპებსა და სუბნივალურ
სარტყელებში მიმდინარეობს.

4.2.5.4

საპროექტო ტერიტორიების ფლორისა და მცენარეულობის დეტალური დახასიათება

აღსანიშნავია ის გარემოება, ჩატარდა დეტალური ბოტანიკური დაგეგმილი ხელედულა 3
ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის დერეფანში. შესაბამისად, გამოვლინდა დაგეგმილი
პროექტის მშენებლობით და ოპერირებით გამოწვეული მოსალოდნელი უარყოფითი და
ნარჩენი ზემოქმედება როგორც საპროექტო დერეფანში ისე მიმდებარე ტერიტორიების
ფლორასა და მცენარეულობაზე. გამოვლინდა პროექტის ზემოქმედების ზონაში წარმოდგენილი
სხვადასხვა კონსერვაციული ღირებულების მქონე მცენარეთა თანასაზოგადოებები და
სახეობები (საქართველოს წითელი ნუსხის, ენდემური, იშვიათი), აგრეთვე ეკონომიკური
ღირებულების მქონე მცენარეები. მშენებლობის წინა ბოტანიკური კვლევების დროს მოხდება
არსებული ინფორმაციის შევსება.
ბოტანიკური კვლევისას მცენარეულობის სიხშირე-დაფარულობა შეფასდა დრუდეს შკალის
მიხედვით. დრუდეს შკალის სიმბოლოები აღნიშნავს სახეობათა სიხშირე-დაფარულობას. ეს
სიმბოლოებია: Soc (socialis)-დომინანტი სახეობა, სიხშირე დაფარულობა აღემატება 90%; Cop3
(coptosal)-მაღალი რიცხოვნობის სახეობა, სიხშირე-დაფარულობა 70-90%; Cop2-სახეობა
წარმოდგენილია მრავალრიცხოვანი ინდივიდებით, სიხშირე-დაფარულობა 50-70%; Cop1სიხშირე-დაფარულობა 50-70%; Sp3 (sporsal)-სიხშირე-დაფარულობა დაახლოებით 30%; Sp2
(sporsal)-სიხშირე-დაფარულობა დაახლოებით 20%; Sp1 (sporsal)- სიხშირე-დაფარულობა
დაახლოებით 10%; Sol (solitarie)-მცირერიცხოვანი ინდივიდები, სიხშირე-დაფარულობა 10%მდე; Un (unicum) -ერთი ინდივიდი.
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ნაკვეთი 1. GPS კოორდინატები X0307966/Y4739856. 907მ ზღ. დ. მდ. ხელედულას მარცხენა
ნაპირი. მისასვლელი გზა გაივლის აგროლანდშაფტში-საძოვრები, სათიბები (შემოღობილი).

ნაკვეთი 1. აგროლანდშაფტი

ნაკვეთი 1. აგროლანდშაფტი

ნაკვეთი 2. GPS კოორდინატები X0307730/Y4739730. 927მ ზღ. დ. დამბა 1-ის ადგილი. აქ
მოხდება მცირე შეტბორვა და წყალი წავა გვირაბით მდ. დევაშის ხეობისკენ. მდ. ხელედულას
მარცხენა ნაპირზე წარმოდგენილია აგროლანდშაფტი-სათიბები, საძოვრები, სახნავი
ფართობები. მდინარისკენ ჩამავალ ფერდობებზე მეჩხერად იზრდება ნაძვი, მურყანი.

ნაკვეთი 2. მეჩხერად მოზარდი ნაძვი და მურყანი

ნაკვეთი 2. აგროლანდშაფტი

ნაკვეთი 3. მეჩხერი ნაძვნარი
მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი

მეჩხერი ნაძვნარი

საკონსერვაციო ღირებულება

დაბალი

ადგილმდებარეობა

დამბა 1-ის ადგილი. მდ. ხელედულას მარცხენა
ნაპირი. სოფ. ხელედის ქვემოთ
სანიმუშო ნაკვეთის №
3
2
სანიმუშო ნაკვეთის ფართობი (მ )
100
X 0307637/Y4739746
GPS კოორდინატები
924
სიმაღლე ზ.დ. (მ)
ასპექტი
სამხრეთი
დახრილობა
30
Dთანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები
მაქს. დმს (სმ)
22
საშუალო დმს (სმ)
10
ხის მაქს. სიმაღლე (მ)
10
საშუალო სიმაღლე (მ)
5
ხეების რაოდენობა სანიმუშო ნაკვეთზე
5-6
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ხეების იარუსის დაფარულობა (%)
10-20
ბუჩქების დაფარულობა (%)
3-5
ბუჩქების სიმაღლე (სმ)
400
ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%)
5-8
ბალახოვანი საფარის სიმაღლე (სმ)
30
ხავსების დაფარულობა (%)
3-5
უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა
11
სახეობები
სიმრავლე-დაფარულობა დრუდეს შკალით
ხეების იარუსი
Picea orientalis-კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში
D-18სმ, H-6-7მ (მაქს.) Sp1
ირადიაციით
D-10სმ, H-4-5მ (საშ.)
Salix sp.
D-20სმ, H-7-8მ Sol
Alnus barbata
D-22სმ, H-8-10მ Sol
ბუჩქები
Corylus avellana
H-4მ, Sol
ბალახოვანი საფარი
Asplenium trichomanes
Sol
Viola alba
Sol
Fragaria vesca
Sol
Plantago media
Sol
Taraxacum offininale
Sol
Sedum album
Sol
Dentaria quinquefolia
H-30სმ, Sol
ხავსის საფარი
Sol
ხავსის სახეობები

ნაკვეთი 3. მეჩხერი ნაძვნარი

ნაკვეთი 3. მეჩხერი ნაძვნარი
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ნაკვეთი 3. Asplenium trichomanes

ნაკვეთი 4. მურყნარი
მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი

მურყნარი

საკონსერვაციო ღირებულება

დაბალი

ადგილმდებარეობა

მდ. ხელედულას მარჯვენა ნაპირი. დამბა 1-ის
ადგილი
სანიმუშო ნაკვეთის №
4
სანიმუშო ნაკვეთის ფართობი (მ2)
100
X 0307683/Y4739687
GPS კოორდინატები
923
სიმაღლე ზ.დ. (მ)
ასპექტი
ჩრდილო-აღმოსავლეთი
დახრილობა
20-250
Dთანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები
მაქს. დმს (სმ)
40
საშუალო დმს (სმ)
18
ხის მაქს. სიმაღლე (მ)
12
საშუალო სიმაღლე (მ)
8
ხეების რაოდენობა სანიმუშო ნაკვეთზე
8-10
ხეების იარუსის დაფარულობა (%)
50-60
ბუჩქების დაფარულობა (%)
_
ბუჩქების სიმაღლე (სმ)
_
ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%)
20-25
ბალახოვანი საფარის სიმაღლე (სმ)
40
ხავსების დაფარულობა (%)
20-30
უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა
10
სახეობები
სიმრავლე-დაფარულობა დრუდეს შკალით
ხეების იარუსი
Alnus barbata
D-40სმ, H-12მ (მაქს.) Cop1
D-18სმ, H-8მ (საშ.)
ბუჩქები
_
ბუჩქების სახეობები არ დაფიქსირებულა
ბალახოვანი საფარი
Festuca drimeja
H-40სმ, Sp2
Fragaria vesca
Sol
Taraxacum offininale
Sol
Polypodium vulgare
Sol
Asplenium trichomanes
Sol
Viola alba
Sol
Dentaria quinquefolia
Sol
Cirsium sp.
Sol
Cardamine parviflora
Sol
ხავსის საფარი
Sp3
ხავსის სახეობები
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ნაკვეთი 4. მურყნარი
ნაკვეთი 5. მურყნარი მდინარისპირულ ტერასაზე
მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი

მურყნარი მდინარისპირულ ტერასაზე

საკონსერვაციო ღირებულება

დაბალი

ადგილმდებარეობა

მდ. ხელედულას მარჯვენა ნაპირი. მისასვლელი
გზა
სანიმუშო ნაკვეთის №
5
2
სანიმუშო ნაკვეთის ფართობი (მ )
100
X 0307766/Y4739709
GPS კოორდინატები
919
სიმაღლე ზ.დ. (მ)
ასპექტი
ჩრდილოეთი
დახრილობა
30
Dთანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები
მაქს. დმს (სმ)
40
საშუალო დმს (სმ)
20
ხის მაქს. სიმაღლე (მ)
10
საშუალო სიმაღლე (მ)
8
ხეების რაოდენობა სანიმუშო ნაკვეთზე
4-5
ხეების იარუსის დაფარულობა (%)
20
ბუჩქების დაფარულობა (%)
_
ბუჩქების სიმაღლე (სმ)
_
ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%)
5-7
ბალახოვანი საფარის სიმაღლე (სმ)
30
ხავსების დაფარულობა (%)
10-15
უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა
6
სახეობები
სიმრავლე-დაფარულობა დრუდეს შკალით
ხეების იარუსი
Alnus barbata
D-40სმ, H-10მ (მაქს.) Sp2
D-20სმ, H-8მ (საშ.)
ბუჩქები
_
ბუჩქების სახეობები არ დაფიქსირებულა
ბალახოვანი საფარი
Taraxacum offininale
Sol
Cardamine parviflora
Sol
Viola alba
Sol
Plantago media
Sol
Dentaria quinquefolia
H-30სმ, Sol
ხავსის საფარი
Sp1
ხავსის სახეობები
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ნაკვეთი 5. მურყნარი მდინარისპირულ ტერასაზე

ნაკვეთი 5. მურყნარი მდინარისპირულ ტერასაზე

ნაკვეთი 6. მურყნარი მდინარისპირულ ტერასაზე
მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი

მურყნარი მდინარისპირულ ტერასაზე

საკონსერვაციო ღირებულება

დაბალი

ადგილმდებარეობა

მდ. ხელედულას მარჯვენა ნაპირი. მისასვლელი
გზა
სანიმუშო ნაკვეთის №
6
2
სანიმუშო ნაკვეთის ფართობი (მ )
100
X 0307962/Y 4739745
GPS კოორდინატები
915
სიმაღლე ზ.დ. (მ)
ასპექტი
ჩრდილოეთი
დახრილობა
3-50
Dთანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები
მაქს. დმს (სმ)
60
საშუალო დმს (სმ)
40
ხის მაქს. სიმაღლე (მ)
12
საშუალო სიმაღლე (მ)
10
ხეების რაოდენობა სანიმუშო ნაკვეთზე
3-4
ხეების იარუსის დაფარულობა (%)
20-25
ბუჩქების დაფარულობა (%)
_
ბუჩქების სიმაღლე (სმ)
_
ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%)
5-8
ბალახოვანი საფარის სიმაღლე (სმ)
15
ხავსების დაფარულობა (%)
10-15
უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა
10
სახეობები
სიმრავლე-დაფარულობა დრუდეს შკალით
ხეების იარუსი
Alnus barbata
D-60სმ, H-12მ (მაქს.) Sp2
D-40სმ, H-10მ (საშ.)
ბუჩქები
_
ბუჩქების სახეობები არ დაფიქსირებულა
ბალახოვანი საფარი
Viola alba
Sol
Corydalis caucasica-კავკასიის სუბენდემი
H-15სმ, Sol
ჩრდილოეთ ანატოლიაში ირადიაციით
Fragaria vesca
Sol
Arum albispathum
Sol
Asplenium trichomanes
Sol

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 250 / 567

Oxalis acetosella
Primula woronowii-კავკასიის სუბენდემი მცირე
აზიაში (ართვინი) ირადიაციით
Moehringia trinervia
Scilla caucasica
ხავსის საფარი
ხავსის სახეობები

Sol
Sol
Sol
Sol
Sp1

ნაკვეთი 6. Corydalis caucasica

ნაკვეთი 6. Arum albispathum

ნაკვეთი 6. Scilla caucasica

ნაკვეთი 6. Primula woronowii

ნაკვეთი 6. მურყნარი მდინარისპირულ ტერასაზე

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 251 / 567

ნაკვეთი 7. მურყნარი მდინარისპირულ ტერასაზე
მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი

მურყნარი მდინარისპირულ ტერასაზე

საკონსერვაციო ღირებულება

დაბალი

ადგილმდებარეობა

მდ. ხელედულას მარჯვენა ნაპირი. მისასვლელი
გზა
სანიმუშო ნაკვეთის №
7
2
სანიმუშო ნაკვეთის ფართობი (მ )
100
X 0308238/Y 4739852
GPS კოორდინატები
899
სიმაღლე ზ.დ. (მ)
ასპექტი
ჩრდილო-აღმოსავლეთი
დახრილობა
30
Dთანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები
მაქს. დმს (სმ)
40
საშუალო დმს (სმ)
18
ხის მაქს. სიმაღლე (მ)
14
საშუალო სიმაღლე (მ)
10
ხეების რაოდენობა სანიმუშო ნაკვეთზე
4-5
ხეების იარუსის დაფარულობა (%)
20-25
ბუჩქების დაფარულობა (%)
_
ბუჩქების სიმაღლე (სმ)
_
ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%)
5-7
ბალახოვანი საფარის სიმაღლე (სმ)
15
ხავსების დაფარულობა (%)
20-30
უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა
10
სახეობები
სიმრავლე-დაფარულობა დრუდეს შკალით
ხეების იარუსი
Alnus barbata
D-40სმ, H-14მ (მაქს.) Sp2
D-18სმ, H-10მ (საშ.)
ბუჩქები
_
ბუჩქების სახეობები არ დაფიქსირებულა
ბალახოვანი საფარი
Corydalis caucasica-კავკასიის სუბენდემი
H-15სმ, Sol
ჩრდილოეთ ანატოლიაში ირადიაციით
Oxalis acetosella
Sol
Viola alba
Sol
Sedum album
Sol
Arum albispathum
Sol
Asplenium trichomanes
Sol
Sol
Primula woronowii-კავკასიის სუბენდემი მცირე
აზიაში (ართვინი) ირადიაციით
Phyllitis scolopendrium
Sol
Polystichum braunii
Sol
Cardamine parviflora
Sol
ხავსის საფარი
Sp3
ხავსის სახეობები

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 252 / 567

ნაკვეთი 7. Oxalis acetosella

ნაკვეთი 7. Cardamine parviflora

ნაკვეთი 7. მურყნარი მდინარისპირულ ტერასაზე

ნაკვეთი 7. Arum albispathum

ნაკვეთი 7. Asplenium trichomanes

ნაკვეთი 7. Phyllitis scolopendrium

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 253 / 567

ნაკვეთი 8. GPS კოორდინატები X0308378/Y4739904. 894მ ზღ. დ. მდ. ხელედულას მარჯვენა
ნაპირი. მისასვლელი გზა. მდინარისპირულ ტერასაზე ტყე გაჩეხილია და ამჟამად საძოვარია.

ნაკვეთი 8. დეგრადირებული საძოვარი
ნაკვეთი 9. მეჩხერი ნაძვნარი წაბლის შერევით
მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი

მეჩხერი ნაძვნარი წაბლის შერევით

საკონსერვაციო ღირებულება

საშუალო

ადგილმდებარეობა

მდ. ხელედულას მარჯვენა ნაპირი. მისასვლელი
გზა
სანიმუშო ნაკვეთის №
9
2
სანიმუშო ნაკვეთის ფართობი (მ )
100
X 0308410/Y 4739942
GPS კოორდინატები
892
სიმაღლე ზ.დ. (მ)
ასპექტი
სამხრეთი
დახრილობა
30
Dთანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები
მაქს. დმს (სმ)
55
საშუალო დმს (სმ)
50
ხის მაქს. სიმაღლე (მ)
16
საშუალო სიმაღლე (მ)
10
ხეების რაოდენობა სანიმუშო ნაკვეთზე
4-5
ხეების იარუსის დაფარულობა (%)
10-15
ბუჩქების დაფარულობა (%)
_
ბუჩქების სიმაღლე (სმ)
_
ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%)
10-15
ბალახოვანი საფარის სიმაღლე (სმ)
20
ხავსების დაფარულობა (%)
20-30
უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა
11
სახეობები
სიმრავლე-დაფარულობა დრუდეს შკალით
ხეების იარუსი
Picea orientalis-კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში
D-50სმ, H-16მ (მაქს.) Sp1
ირადიაციით
Castanea sativa (გადაბელილი)-საქართველოს
D-55სმ, H-10მ (საშ.) Sol
წითელი ნუსხის სახეობა
ბუჩქები
_
ბუჩქების სახეობები არ დაფიქსირებულა
ბალახოვანი საფარი
Pulmonaria dacica
H-20სმ, Sp1
Sol
Corydalis caucasica-კავკასიის სუბენდემი

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 254 / 567

ჩრდილოეთ ანატოლიაში ირადიაციით
Cyclamen vernum-CITES
Fragaria vesca
Viola alba
Plantago media
Cardamine parviflora
Asplenium trichomanes
Taraxacum officinale

Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
ხავსის საფარი
Sp3

ხავსის სახეობები

ნაკვეთი 9. მეჩხერი ნაძვნარი წაბლის შერევით

ნაკვეთი 9. Pulmonaria dacica

ნაკვეთი 9. მეჩხერი ნაძვნარი წაბლის შერევით
ნაკვეთი 10. მეჩხერი რცხილნარი მდინარისპირულ ტერასაზე
მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი

მეჩხერი რცხილნარი მდინარისპირულ ტერასაზე

საკონსერვაციო ღირებულება

დაბალი

ადგილმდებარეობა

მდ. ხელედულას მარჯვენა ნაპირი. მისასვლელი
გზა
სანიმუშო ნაკვეთის №
10
2
სანიმუშო ნაკვეთის ფართობი (მ )
100
X 0308366/Y 4739949
GPS კოორდინატები
890
სიმაღლე ზ.დ. (მ)
ასპექტი
აღმოსავლეთი
დახრილობა
30
Dთანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები
მაქს. დმს (სმ)
30
საშუალო დმს (სმ)
20

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 255 / 567

ხის მაქს. სიმაღლე (მ)
14
საშუალო სიმაღლე (მ)
10
ხეების რაოდენობა სანიმუშო ნაკვეთზე
8-9
ხეების იარუსის დაფარულობა (%)
30
ბუჩქების დაფარულობა (%)
_
ბუჩქების სიმაღლე (სმ)
_
ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%)
10-12
ბალახოვანი საფარის სიმაღლე (სმ)
15
ხავსების დაფარულობა (%)
15-20
უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა
8
სახეობები
სიმრავლე-დაფარულობა დრუდეს შკალით
ხეების იარუსი
Carpinus caucasica
D-30სმ, H-14მ (მაქს.) Sp3
D-20სმ, H-10მ (საშ.)
ბუჩქები
_
ბუჩქების სახეობები არ დაფიქსირებულა
ბალახოვანი საფარი
Sedum album
Sp1
Fragaria vesca
Sol
Viola alba
Sol
Plantago media
Sol
Asplenium trichomanes
H-15სმ, Sol
Cyclamen vernum -CITES
Sol
Cardamine parviflora
Sol
ხავსის საფარი
Sp2
ხავსის სახეობები

ნაკვეთი 10. მეჩხერი რცხილნარი მდინარისპირულ ტერასაზე
ნაკვეთი 11. ახალგაზრდა მურყნარი მდინარისპირულ ტერასაზე
მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი
საკონსერვაციო ღირებულება
ადგილმდებარეობა
სანიმუშო ნაკვეთის №
სანიმუშო ნაკვეთის ფართობი (მ2)
GPS კოორდინატები
სიმაღლე ზ.დ. (მ)
ასპექტი
დახრილობა

ახალგაზრდა მურყნარი მდინარისპირულ
ტერასაზე
დაბალი
მდ. ხელედულას მარჯვენა ნაპირი. მისასვლელი
გზა
11
100
X 0308523/Y 4739949
880
ჩრდილოეთი
30

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 256 / 567

Dთანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები
მაქს. დმს (სმ)
16
საშუალო დმს (სმ)
8
ხის მაქს. სიმაღლე (მ)
8
საშუალო სიმაღლე (მ)
6
ხეების რაოდენობა სანიმუშო ნაკვეთზე
7-8
ხეების იარუსის დაფარულობა (%)
30-35
ბუჩქების დაფარულობა (%)
_
ბუჩქების სიმაღლე (სმ)
_
ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%)
5-6
ბალახოვანი საფარის სიმაღლე (სმ)
15
ხავსების დაფარულობა (%)
3-5
უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა
8
სახეობები
სიმრავლე-დაფარულობა დრუდეს შკალით
ხეების იარუსი
Alnus barbata
D-15სმ, H-8მ (მაქს.) Sp3
D-8სმ, H-6მ (საშ.)
Alnus incana
D-8სმ, H-6მ (მაქს.) Sp2
D-7სმ, H-4მ (მაქს.)
ბუჩქები
_
ბუჩქების სახეობები არ დაფიქსირებულა
ბალახოვანი საფარი
Viola alba
Sol
Fragaria vesca
Sol
Corydalis caucasica-კავკასიის სუბენდემი
H-15სმ, Sol
ჩრდილოეთ ანატოლიაში ირადიაციით
Sedum album
Sol
Taraxacum officinale
Sol
Cardamine parviflora
Sol
ხავსის საფარი
Sol
ხავსის სახეობები

ნაკვეთი 11. ახალგაზრდა მურყნარი მდინარისპირულ ტერასაზე
ნაკვეთი 12. ნაძვნარი წაბლის შერევით
მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი

ნაძვნარი წაბლის შერევით

საკონსერვაციო ღირებულება
ადგილმდებარეობა

საშუალო
მდ. ხელედულას მარჯვენა ნაპირი. სანაყაროს
ადგილი

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 257 / 567

სანიმუშო ნაკვეთის №
12
2
სანიმუშო ნაკვეთის ფართობი (მ )
100
X 0308625/Y 4740039
GPS კოორდინატები
881
სიმაღლე ზ.დ. (მ)
ასპექტი
_
დახრილობა
00
Dთანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები
მაქს. დმს (სმ)
50
საშუალო დმს (სმ)
30
ხის მაქს. სიმაღლე (მ)
24
საშუალო სიმაღლე (მ)
10
ხეების რაოდენობა სანიმუშო ნაკვეთზე
3-4
ხეების იარუსის დაფარულობა (%)
50-60
ბუჩქების დაფარულობა (%)
_
ბუჩქების სიმაღლე (სმ)
_
ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%)
5-7
ბალახოვანი საფარის სიმაღლე (სმ)
15
ხავსების დაფარულობა (%)
30-40
უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა
9
სახეობები
სიმრავლე-დაფარულობა დრუდეს შკალით
ხეების იარუსი
Picea orientalis-კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში
D-50სმ, H-24მ (მაქს.) Cop1
ირადიაციით
D-30სმ, H-20მ (საშ.)
Castanea sativa-საქართველოს წითელი ნუსხის
D-45სმ, H-10მ Sol
სახეობა
ბუჩქები
_
ბუჩქების სახეობები არ დაფიქსირებულა
ბალახოვანი საფარი
Cyclamen vernum-CITES
Sol
Corydalis caucasica-კავკასიის სუბენდემი
H-15სმ, Sol
ჩრდილოეთ ანატოლიაში ირადიაციით
Viola alba
Sol
Plantago media
Sol
Taraxacum officinale
Sol
Cardamine parviflora
Sol
Erophila verna
Sol
ხავსის საფარი
Sp3
ხავსის სახეობები

ნაკვეთი 12. Cyclamen vernum

ნაკვეთი 12. ნაძვნარი წაბლის შერევით
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ნაკვეთი 13. მეჩხერი წაბლნარი მდინარიპირულ ტერასაზე
მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი

მეჩხერი წაბლნარი მდინარისპირულ ტერასაზე

საკონსერვაციო ღირებულება

მაღალი

ადგილმდებარეობა

მდ. ხელედულას მარჯვენა ნაპირი. სანაყაროს
ადგილი
სანიმუშო ნაკვეთის №
13
2
სანიმუშო ნაკვეთის ფართობი (მ )
100
X 0308646/Y 4740024
GPS კოორდინატები
887
სიმაღლე ზ.დ. (მ)
ასპექტი
_
დახრილობა
00
Dთანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები
მაქს. დმს (სმ)
60
საშუალო დმს (სმ)
50
ხის მაქს. სიმაღლე (მ)
14
საშუალო სიმაღლე (მ)
12
ხეების რაოდენობა სანიმუშო ნაკვეთზე
3-4
ხეების იარუსის დაფარულობა (%)
10-15
ბუჩქების დაფარულობა (%)
_
ბუჩქების სიმაღლე (სმ)
_
ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%)
5-6
ბალახოვანი საფარის სიმაღლე (სმ)
15
ხავსების დაფარულობა (%)
3-5
უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა
8
სახეობები
სიმრავლე-დაფარულობა დრუდეს შკალით
ხეების იარუსი
Castanea sativa- საქართველოს წითელი ნუსხის
D-60სმ, H-14მ (მაქს.) Sp1
სახეობა (წაბლნარის ფართობია-50მX100მ)
D-50სმ, H-12მ (საშ.)
Picea orientalis (ახალგაზრდა) -კავკასიის
H-50-150sმ Sol
სუბენდემი მცირე აზიაში ირადიაციით
ბუჩქები
_
ბუჩქების სახეობები არ დაფიქსირებულა
ბალახოვანი საფარი
Pulmonaria dacica
Sol
Cyclamen vernum-CITES
Sol
Corydalis caucasica-კავკასიის სუბენდემი
H-15სმ, Sol
ჩრდილოეთ ანატოლიაში ირადიაციით
Cardamine parviflora
Sol
Taraxacum officinale
Sol
Viola alba
Sol
ხავსის საფარი
Sol
ხავსის სახეობები
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ნაკვეთი 13. Picea orientalis (ახალგაზრდა)

ნაკვეთი 13. მეჩხერი წაბლნარი მდინარიპირულ
ტერასაზე

ნაკვეთი 14. მეჩხერი ნაძვნარი წაბლის შერევით
მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი

მეჩხერი ნაძვნარი წაბლის შერევით

საკონსერვაციო ღირებულება

საშუალო

ადგილმდებარეობა

მდ. ხელედულას მარჯვენა ნაპირი. სანაყაროს
ადგილი
სანიმუშო ნაკვეთის №
14
სანიმუშო ნაკვეთის ფართობი (მ2)
100
X 0308625/Y 4739971
GPS კოორდინატები
893
სიმაღლე ზ.დ. (მ)
ასპექტი
ჩრდილო-აღმოსავლეთი
დახრილობა
30
Dთანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები
მაქს. დმს (სმ)
60
საშუალო დმს (სმ)
50
ხის მაქს. სიმაღლე (მ)
14
საშუალო სიმაღლე (მ)
12
ხეების რაოდენობა სანიმუშო ნაკვეთზე
2-3
ხეების იარუსის დაფარულობა (%)
10-15
ბუჩქების დაფარულობა (%)
_
ბუჩქების სიმაღლე (სმ)
_
ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%)
5-7
ბალახოვანი საფარის სიმაღლე (სმ)
15
ხავსების დაფარულობა (%)
10-15
უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა
10
სახეობები
სიმრავლე-დაფარულობა დრუდეს შკალით
ხეების იარუსი
Picea orientalis-კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში
D-60სმ, H-14მ (მაქს.) Sp1
ირადიაციით
D-50სმ, H-12მ (საშ.)
Castanea sativa-საქართველოს წითელი ნუსხის
D-50სმ, H-10მ Sol
სახეობა (ნაბელი, ხმობაშეპარული)
ბუჩქები
_
ბუჩქების სახეობები არ დაფიქსირებულა
ბალახოვანი საფარი
Corydalis caucasica-კავკასიის სუბენდემი
H-15სმ, Sol
ჩრდილოეთ ანატოლიაში ირადიაციით
Fragaria vesca
Sol
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Cyclamen vernum-CITES
Viola alba
Taraxacum officinale
Plantago media
Cardamine parviflora
Erophila verna

Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
ხავსის საფარი
Sp1

ხავსის სახეობები

ნაკვეთი 14. მეჩხერი ნაძვნარი წაბლის შერევით

ნაკვეთი 15. GPS კოორდინატები X0308740/Y4740024. 885მ ზღ. დ. მდ. ხელედულას მარჯვენა
ნაპირი. სანაყაროს ადგილი. გზის ქვევით სათიბი (შეღობილი), გზის ზევით თხილის ბაღი
(შეღობილი), აქვეა გამოტანის მცირე კონუსი, მდინარის მარჯვენა ნაპირზე-ამჟამად რიყნარია.
აქაც სანაყარო უნდა განთავსდეს.

ნაკვეთი 15. აგროლანდშაფტი
ნაკვეთი 16. წაბლნარი ნაძვის შერევით
მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი

წაბლნარი ნაძვის შერევით

საკონსერვაციო ღირებულება
ადგილმდებარეობა
სანიმუშო ნაკვეთის №
სანიმუშო ნაკვეთის ფართობი (მ2)
GPS კოორდინატები
სიმაღლე ზ.დ. (მ)
ასპექტი

მაღალი
მდ. ხელედულას მარჯვენა ნაპირი. სანაყაროს
ადგილი
16
100
X 0308795/Y 4740076
873
აღმოსავლეთი
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3-50
Dთანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები
მაქს. დმს (სმ)
68
საშუალო დმს (სმ)
50
ხის მაქს. სიმაღლე (მ)
14
საშუალო სიმაღლე (მ)
10
ხეების რაოდენობა სანიმუშო ნაკვეთზე
2-3
ხეების იარუსის დაფარულობა (%)
20-30
ბუჩქების დაფარულობა (%)
_
ბუჩქების სიმაღლე (სმ)
_
ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%)
4-6
ბალახოვანი საფარის სიმაღლე (სმ)
15
ხავსების დაფარულობა (%)
50-60
უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა
8
სახეობები
სიმრავლე-დაფარულობა დრუდეს შკალით
ხეების იარუსი
Castanea sativa -საქართველოს წითელი ნუსხის
D-68სმ, H-12მ (მაქს.) Sp2
სახეობა
(წაბლნარის ფართობი-100მX100მ)
D-50სმ, H-10მ (საშ.)
Picea orientalis-კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში
D-60სმ, H-14მ (მაქს.) Sol
ირადიაციით
D-50სმ, H-12მ (საშ.) Sol
ბუჩქები
_
ბუჩქების სახეობები არ დაფიქსირებულა
ბალახოვანი საფარი
Cyclamen vernum-CITES
Sol
Fragaria vesca
Sol
Viola alba
Sol
Cardamine parviflora
Sol
Taraxacum officinale
H-15სმ, Sol
Plantago media
Sol
ხავსის საფარი
Cop1
ხავსის სახეობები
დახრილობა

ნაკვეთი 16. Cyclamen vernum

ნაკვეთი 16. წაბლნარი ნაძვის შერევით

ნაკვეთი 17. GPS კოორდინატები X0308876/Y4740162. 871მ ზღ. დ. მდ. ხელედულას მარჯვენა
ნაპირი. სანაყაროს ადგილის ბოლო (ქვედა) წარტილი. აქ იწყება სოფლის დასახლება (სოფ.
ცანაში).
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ნაკვეთი 17. აგროლანდშაფტი, სანაყაროს ადგილი
ნაკვეთი 18. დეგრადირებული ნაძვნარი წაბლის შერევით
მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი

დეგრადირებული ნაძვნარი წაბლის შერევით

საკონსერვაციო ღირებულება

საშუალო

ადგილმდებარეობა

მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა ნაპირი. გვირაბის
პორტალის ადგილი
სანიმუშო ნაკვეთის №
18
სანიმუშო ნაკვეთის ფართობი (მ2)
100
X 0313889Y 4737669
GPS კოორდინატები
707
სიმაღლე ზ.დ. (მ)
ასპექტი
აღმოსავლეთი
დახრილობა
350
Dთანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები
მაქს. დმს (სმ)
60
საშუალო დმს (სმ)
30
ხის მაქს. სიმაღლე (მ)
12
საშუალო სიმაღლე (მ)
10
ხეების რაოდენობა სანიმუშო ნაკვეთზე
4-5
ხეების იარუსის დაფარულობა (%)
20-25
ბუჩქების დაფარულობა (%)
20-30
ბუჩქების სიმაღლე (სმ)
500
ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%)
10-15
ბალახოვანი საფარის სიმაღლე (სმ)
40
ხავსების დაფარულობა (%)
5-10
უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა
14
სახეობები
სიმრავლე-დაფარულობა დრუდეს შკალით
ხეების იარუსი
Picea orientalis-კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში
D-45სმ, H-12მ (მაქს.) Sp2
ირადიაციით
D-35სმ, H-10მ (საშ.)
Castanea sativa -საქართველოს წითელი ნუსხის
D-60სმ, H-10მ (მაქს.) Sol
სახეობა
Alnus barbata
D-250სმ, H-7მ (საშ.) Sol
ბუჩქები
Corylus avellana
H-5მ, Sp2
Rubus sp.
Sp1
ბალახოვანი საფარი
Festuca drimeja
Sp1
Fragaria vesca
H-40სმ, Sol
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Viola alba
Pteridium tauricum
Primula woronowii -კავკასიის სუბენდემი მცირე
აზიაში (ართვინი) ირადიაციით
Calystegia sylvatica
Taraxacum officinale
Sedum album
Euphorbia sp.
ხავსის საფარი
ხავსის სახეობები

Sp1
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sp1

ნაკვეთი 18. დეგრადირებული ნაძვნარი წაბლის შერევით

ნაკვეთი 19. GPS კოორდინატები X0313855/Y4737573. 706მ ზღ. დ. მდ. ცხენისწყლის მარჯვენა
ნაპირი. ჰესის შენობის ადგილი. დახრილობა 00. საძოვარი მდინარისპირულ ტერასაზე.
მდინარის მარცხენა ნაპირზე, მდინარისპირულ ტერასაზე განვითარებულია ახალგაზრდა
მურყნარი.

ნაკვეთი 19. საძოვარი

ნაკვეთი
19.
ახალგაზრდა
მდინარისპირულ ტერასაზე

მურყნარი

ნაკვეთი 20. მეჩხერი ნაძვნარი იელით
მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი

მეჩხერი ნაძვნარი იელით

საკონსერვაციო ღირებულება
ადგილმდებარეობა
სანიმუშო ნაკვეთის №
სანიმუშო ნაკვეთის ფართობი (მ2)

დაბალი
მდ. დევაშის მარჯვენა ნაპირი. მდ. მდ.
ცხენისწყლის და დევაშის შესართავთან
20
100

გამა კონსალტინგი
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X 0313844/Y 4738273
694
ჩრდილო-აღმოსავლეთი
30
Dთანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები
მაქს. დმს (სმ)
20
საშუალო დმს (სმ)
16
ხის მაქს. სიმაღლე (მ)
9
საშუალო სიმაღლე (მ)
7
ხეების რაოდენობა სანიმუშო ნაკვეთზე
2-3
ხეების იარუსის დაფარულობა (%)
5-10
ბუჩქების დაფარულობა (%)
3-5
ბუჩქების სიმაღლე (სმ)
200
ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%)
60-70
ბალახოვანი საფარის სიმაღლე (სმ)
20
ხავსების დაფარულობა (%)
50-60
უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა
9
სახეობები
სიმრავლე-დაფარულობა დრუდეს შკალით
ხეების იარუსი
Picea orientalis-კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში
D-20სმ, H-8-9მ (მაქს.) Sol
ირადიაციით
D-16სმ, H-6-7მ (საშ.)
ბუჩქები
Rododendron luteum
H-2მ, Sol
ბალახოვანი საფარი
Festuca sp.
H-20სმ, Cop2
Fragaria vesca
Sp1
Taraxacum officinale
Sol
Sedum album
Sp1
Plantago media
Sol
Erophila verna
Sol
Viola alba
Sol
ხავსის საფარი
Cop1
ხავსის სახეობები
GPS კოორდინატები
სიმაღლე ზ.დ. (მ)
ასპექტი
დახრილობა

ნაკვეთი 20. Viola alba

ნაკვეთი 20. მეჩხერი ნაძვნარი იელით

ნაკვეთი 21. ნაძვნარი იელის ქვეტყით
მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი

ნაძვნარი იელის ქვეტყით

საკონსერვაციო ღირებულება

საშუალო

ადგილმდებარეობა

მდ. დევაშის მარჯვენა ნაპირი.

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 265 / 567

სანიმუშო ნაკვეთის №
21
2
სანიმუშო ნაკვეთის ფართობი (მ )
100
X 0313812/Y 4738259
GPS კოორდინატები
714
სიმაღლე ზ.დ. (მ)
ასპექტი
ჩრდილოეთი
დახრილობა
70-800
Dთანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები
მაქს. დმს (სმ)
18
საშუალო დმს (სმ)
10
ხის მაქს. სიმაღლე (მ)
8
საშუალო სიმაღლე (მ)
6
ხეების რაოდენობა სანიმუშო ნაკვეთზე
6-7
ხეების იარუსის დაფარულობა (%)
30-35
ბუჩქების დაფარულობა (%)
10-15
ბუჩქების სიმაღლე (სმ)
300
ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%)
30-35
ბალახოვანი საფარის სიმაღლე (სმ)
40
ხავსების დაფარულობა (%)
80-90
უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა
12
სახეობები
სიმრავლე-დაფარულობა დრუდეს შკალით
ხეების იარუსი
Picea orientalis-კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში
D-18სმ, H-7-8მ (მაქს.) Sp3
ირადიაციით
D-10სმ, H-6-7მ (საშ.)
Pinus kochiana
D-16სმ, H-6-7მ (მაქს.) Sol
D-8სმ, H-4მ (საშ.)
ბუჩქები
Rododendron luteum
H-3მ, Sp1
Sol
Hedera colchica-კავკასიის სუბენდემი მცირე
აზიაში (ჭანეთი, ართვინი) ირადიაციით
ბალახოვანი საფარი
Festuca drimeja
H-40სმ, Sp3
Asplenium trichomanes
Sp1
Polypodium vulgare
Sol
Viola alba
Sp1
Fragaria vesca
Sol
Sol
Senecio pandurifolius-კავკასიის სუბენდემი მცირე
აზიაში (ჩრდ.-აღმ. ნაწილი) ირადიაციით
Saxifraga cartilaginea
Sol
Cardamine parviflora
Sol
ხავსის საფარი
Cop3
ხავსის სახეობები

გამა კონსალტინგი
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ნაკვეთი 21. Polypodium vulgare

ნაკვეთი 21. ნაძვნარი იელის ქვეტყით

ნაკვეთი 21. Viola alba

ნაკვეთი 21. Saxifraga cartilaginea

ნაკვეთი 21. Senecio pandurifolius

ნაკვეთი 21. Cardamine parviflora
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ნაკვეთი 22. მეჩხერი ნაძვნარი მდინარისპირულ ტერასაზე
მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი

მეჩხერი ნაძვნარი მდინარისპირულ ტერასაზე

საკონსერვაციო ღირებულება

დაბალი

ადგილმდებარეობა
მდ. დევაშის მარჯვენა ნაპირი
სანიმუშო ნაკვეთის №
3
სანიმუშო ნაკვეთის ფართობი (მ2)
100
X 0313655/Y 4738203
GPS კოორდინატები
724
სიმაღლე ზ.დ. (მ)
ასპექტი
ჩრდილო-აღმოსავლეთი
დახრილობა
3-50
Dთანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები
მაქს. დმს (სმ)
22
საშუალო დმს (სმ)
16
ხის მაქს. სიმაღლე (მ)
10
საშუალო სიმაღლე (მ)
6
ხეების რაოდენობა სანიმუშო ნაკვეთზე
7-8
ხეების იარუსის დაფარულობა (%)
10-15
ბუჩქების დაფარულობა (%)
_
ბუჩქების სიმაღლე (სმ)
_
ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%)
10-15
ბალახოვანი საფარის სიმაღლე (სმ)
15
ხავსების დაფარულობა (%)
80-90
უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა
8
სახეობები
სიმრავლე-დაფარულობა დრუდეს შკალით
ხეების იარუსი
Picea orientalis-კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში
D-22სმ, H-8-10მ (მაქს.) Sp1
ირადიაციით
D-16სმ, H-5-6მ (საშ.)
ბუჩქები
_
ბუჩქების სახეობები არ დაფიქსირებულა
ბალახოვანი საფარი
Cyclamen vernum-CITES
Sp1
Sp1
Corydalis caucasica-კავკასიის სუბენდემი
ჩრდილოეთ ანატოლიაში ირადიაციით
Clinopodium vulgare
Sol
Fragaria vesca
Sp1
Sedum oppositifolium
Sol
Polystichum braunii
Sol
Geranium robertianum
H-15სმ, Sol
ხავსის საფარი
Cop3
ხავსის სახეობები
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ნაკვეთი 22. Cyclamen vernum

ნაკვეთი 22. Corydalis caucasica

ნაკვეთი 22. Fragaria vesca

ნაკვეთი 22. მეჩხერი ნაძვნარი მდინარისპირულ
ტერასაზე

ნაკვეთი 23. GPS კოორდინატები X0313568/Y4738136. 739მ ზღ. დ. მდ. დევაშის მარჯვენა ნაპირი.
რიყნარი მდინარისპირულ ტერასაზე.

ნაკვეთი 23. რიყნარი
ნაკვეთი 24. მეჩხერი რცხილნარ-ნაძვნარი
მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი

მეჩხერი რცხილნარ-ნაძვნარი

საკონსერვაციო ღირებულება

დაბალი

ადგილმდებარეობა
სანიმუშო ნაკვეთის №

მდ. დევაშის მარჯვენა ნაპირი
24

გამა კონსალტინგი
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სანიმუშო ნაკვეთის ფართობი (მ2)
100
X
0313398/Y
4738010
GPS კოორდინატები
748
სიმაღლე ზ.დ. (მ)
ასპექტი
ჩრდილოეთი
დახრილობა
80-900
Dთანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები
მაქს. დმს (სმ)
25
საშუალო დმს (სმ)
16
ხის მაქს. სიმაღლე (მ)
7
საშუალო სიმაღლე (მ)
6
ხეების რაოდენობა სანიმუშო ნაკვეთზე
4-5
ხეების იარუსის დაფარულობა (%)
10-20
ბუჩქების დაფარულობა (%)
20-30
ბუჩქების სიმაღლე (სმ)
100
ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%)
20-25
ბალახოვანი საფარის სიმაღლე (სმ)
40
ხავსების დაფარულობა (%)
50-60
უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა
12
სახეობები
სიმრავლე-დაფარულობა დრუდეს შკალით
ხეების იარუსი
Picea orientalis-კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში
D-22სმ, H-6-7მ (მაქს.) Sp1
ირადიაციით
D-16სმ, H-5-6მ (საშ.)
Carpinus caucasica (გადაბელილი)
D-25სმ, H-6-7მ Sol
ბუჩქები
Hedera colchica-კავკასიის სუბენდემი მცირე
H-100სმ, Sp2
აზიაში (ჭანეთი, ართვინი) ირადიაციით
Hedera helix
Sp1
ბალახოვანი საფარი
Festuca drimeja
H-40სმ, Sp2
Sol
Senecio pandurifolius-კავკასიის სუბენდემი მცირე
აზიაში (ჩრდ.-აღმ. ნაწილი) ირადიაციით
Viola alba
Sol
Polypodium vulgare
Sp1
Asplenium trichomanes
Sol
Asperula odorata
Sol
Sol
Campanula alliariifolia-კავკასიის სუბენდემი
ჩრდილო ანატოლიაში ირადიაციით
Sol
Scrophularia lateriflora-კავკასიის სუბენდემი წინა
აზიაში (ჩრდილოეთ ირანი) ირადიაციით
ხავსის საფარი
Cop1
ხავსის სახეობები

გამა კონსალტინგი
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ნაკვეთი 24. Senecio pandurifolius

ნაკვეთი 24. მეჩხერი რცხილნარ-ნაძვნარი

ნაკვეთი 25. მურყნარი მდინარისპირულ ტერასაზე
მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი

მურყნარი მდინარისპირულ ტერასაზე

საკონსერვაციო ღირებულება

დაბალი

ადგილმდებარეობა

მდ. დევაშის მარცხენა ნაპირი. სანაყაროს
სავარაუდო ადგილი
სანიმუშო ნაკვეთის №
25
სანიმუშო ნაკვეთის ფართობი (მ2)
100
X 0313295/Y 4737881
GPS კოორდინატები
739
სიმაღლე ზ.დ. (მ)
ასპექტი
ჩრდილო-აღმოსავლეთი
დახრილობა
30
Dთანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები
მაქს. დმს (სმ)
22
საშუალო დმს (სმ)
16
ხის მაქს. სიმაღლე (მ)
16
საშუალო სიმაღლე (მ)
12
ხეების რაოდენობა სანიმუშო ნაკვეთზე
10-12
ხეების იარუსის დაფარულობა (%)
60-70
ბუჩქების დაფარულობა (%)
5-7
ბუჩქების სიმაღლე (სმ)
150
ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%)
5-10
ბალახოვანი საფარის სიმაღლე (სმ)
50
ხავსების დაფარულობა (%)
5-10
უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა
14
სახეობები
სიმრავლე-დაფარულობა დრუდეს შკალით
ხეების იარუსი
Alnus incana
D-22სმ, H-14-16მ (მაქს.) Cop2
D-16სმ, H-10-12მ (საშ.)
ბუჩქები
Hedera helix
H-80სმ, Sol
Sambucus nigra
H-1,5მ, Sol
ბალახოვანი საფარი
Dentaria quinquefolia
Sol
Driopteris filix-mas
Sol
Viola alba
Sol
Sp1
Primula woronowii-კავკასიის სუბენდემი მცირე
აზიაში (ართვინი) ირადიაციით
Fragaria vesca
Sol

გამა კონსალტინგი
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Geranium robertianum
Urtica dioica
Myosotis densiflora
Ranunculus sp.
Tussilago farfara
Rumex sp.

Sol
H-50სმ, Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
ხავსის საფარი
Sp1

ხავსის სახეობები

ნაკვეთი 25. მურყნარი მდინარისპირულ ტერასაზე

ნაკვეთი 25. Primula woronowii

ნაკვეთი 26. მეჩხერი ნაძვნარი მდინარისპირულ ტერასაზე
მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი

მეჩხერი ნაძვნარი მდინარისპირულ ტერასაზე

საკონსერვაციო ღირებულება

დაბალი

ადგილმდებარეობა

მდ. დევაშის მარჯვენა ნაპირი. სანაყაროს
სავარაუდო ადგილი
სანიმუშო ნაკვეთის №
26
სანიმუშო ნაკვეთის ფართობი (მ2)
100
X 0313033/Y 4737939
GPS კოორდინატები
760
სიმაღლე ზ.დ. (მ)
ასპექტი
აღმოსავლეთი
დახრილობა
50
Dთანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები
მაქს. დმს (სმ)
40
საშუალო დმს (სმ)
20
ხის მაქს. სიმაღლე (მ)
12
საშუალო სიმაღლე (მ)
8
ხეების რაოდენობა სანიმუშო ნაკვეთზე
5-6
ხეების იარუსის დაფარულობა (%)
10-20
ბუჩქების დაფარულობა (%)
_
ბუჩქების სიმაღლე (სმ)
_
ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%)
5-7
ბალახოვანი საფარის სიმაღლე (სმ)
20
ხავსების დაფარულობა (%)
20-30
უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა
9
სახეობები
სიმრავლე-დაფარულობა დრუდეს შკალით
ხეების იარუსი
Picea orientalis-კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში
D-40სმ, H-10-12მ (მაქს.) Sp1
ირადიაციით
D-20სმ, H-6-8მ (საშ.)

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 272 / 567

D-40სმ, H-10-12მ (მაქს.) Sol
D-16სმ, H-610მ (საშ.)

Alnus incana
ბუჩქები

_

ბუჩქების სახეობები არ დაფიქსირებულა
ბალახოვანი საფარი
Fragaria vesca
Hieracium piloselloides
Asplenium trichomanes
Asplenium septentrionale
Sedum album
Cirsium sp.
Viola alba

Sol
H-20სმ, Sol
Sol
Sp1
Sol
Sol
Sol
ხავსის საფარი
Sp3

ხავსის სახეობები

ნაკვეთი 26. Viola alba

ნაკვეთი 26. მეჩხერი ნაძვნარი მდინარისპირულ
ტერასაზე

ნაკვეთი 27. GPS კოორდინატები X0312945/Y4739917. 764მ ზღ. დ. ექსპოზიცია აღმოსავლეთი.
დახრილობა 30. მდ. დევაშის მარჯვენა ნაპირი. ნაკარვალი ადგილი, სადაც წარმოდგენილია
ხელოვნურად გაშენებული ახალგაზრდა ნერგები-კაკალი, ვაშლი. ნერგები შემოღობილია
სათითაოდ (სულ 7 ნერგი). გარშემო საძოვარია, სადაც ერთეულად იზრდება ახალგაზრდა
ნაძვის ხეები.

ნაკვეთი 27. აგროლანდშაფტი

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 273 / 567

ნაკვეთი 28. ეწრის გვიმრიანი მდინარისპირულ ტერასაზე
მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი

ეწრის გვიმრიანი მდინარიპირულ ტერასაზე

საკონსერვაციო ღირებულება

დაბალი

ადგილმდებარეობა

მდ. დევაშის მარჯვენა ნაპირი. სანაყაროს
სავარაუდო ადგილი
სანიმუშო ნაკვეთის №
28
2
სანიმუშო ნაკვეთის ფართობი (მ )
10
X0312542/Y4738080
GPS კოორდინატები
სიმაღლე ზ.დ. (მ)
788
ასპექტი
_
დახრილობა
00
Dთანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები
ბალახოვანი საფარის სიმაღლე (სმ)
80
ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%)
90
ხავსების დაფარულობა (%)
3-5
უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა
5
ხავსების სახეობათა რაოდენობა
2-3
სახეობები
სიმრავლე-დაფარულობა დრუდეს შკალით
ბალახოვანი საფარი
Pteridium tauricum
H-80სმ, Cop3
Sp1
Corydalis caucasica-კავკასიის სუბენდემი
ჩრდილოეთ ანატოლიაში ირადიაციით
Sp2
Arum albispathum
Sol
Dentaria quinquefolia
Sol
Urtica dioica
ხავსის საფარი
Sol
ხავსის სახეობები

ნაკვეთი 28. Arum albispathum

ნაკვეთი 28. Corydalis caucasica

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 274 / 567

ნაკვეთი 28. Dentaria quinquefolia
ნაკვეთი 29. მურყნარი ხახიათი
მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი

მურყნარი ხახიათი

საკონსერვაციო ღირებულება

დაბალი

ადგილმდებარეობა
მდ. დევაშის მარცხენა ნაპირი
სანიმუშო ნაკვეთის №
29
2
სანიმუშო ნაკვეთის ფართობი (მ )
100
X 0312495/Y 4738172
GPS კოორდინატები
793
სიმაღლე ზ.დ. (მ)
ასპექტი
_
დახრილობა
00
Dთანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები
მაქს. დმს (სმ)
40
საშუალო დმს (სმ)
20
ხის მაქს. სიმაღლე (მ)
16
საშუალო სიმაღლე (მ)
10
ხეების რაოდენობა სანიმუშო ნაკვეთზე
4-5
ხეების იარუსის დაფარულობა (%)
30-40
ბუჩქების დაფარულობა (%)
10-15
ბუჩქების სიმაღლე (სმ)
300
ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%)
50-60
ბალახოვანი საფარის სიმაღლე (სმ)
40
ხავსების დაფარულობა (%)
3-5
უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა
12
სახეობები
სიმრავლე-დაფარულობა დრუდეს შკალით
ხეების იარუსი
Alnus incana
D-40სმ, H-14-16მ (მაქს.) Sp3
D-20სმ, H-10-12მ (საშ.)
Alnus barbata
D-40სმ, H-14-16მ Sp1
Picea orientalis-კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში
D-10სმ, H-6მ Unicum
ირადიაციით
ბუჩქები
Sambucus nigra
H-300სმ, Sp1
Rubus sp.
Sol
Sol
Hedera colchica-კავკასიის სუბენდემი მცირე
აზიაში (ჭანეთი, ართვინი) ირადიაციით
ბალახოვანი საფარი
Cop1
Pachyphragma macrophyllum- მონოტიპური
ნემორალური კოლხურ-კავკასიური გვარის

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 275 / 567

სახეობა კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში
(ჭანეთი) ირადიაციით
Dentaria quinquefolia
Driopteris filix-mas
Corydalis caucasica-კავკასიის სუბენდემი
ჩრდილოეთ ანატოლიაში ირადიაციით
Pulmonaria dacica
Galanthus platyphyllus-CITES, დასავლეთი და
ცენტრალური კავკასიონის ენდემი

Sp3
H-40სმ, Sp2
Sol
Sol
Unicum
ხავსის საფარი
Sol

ხავსის სახეობები

ნაკვეთი 29. Pachyphragma macrophyllum

ნაკვეთი 29. Pachyphragma macrophyllum

ნაკვეთი 29. Pachyphragma macrophyllum

ნაკვეთი 29. Pulmonaria dacica

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

ნაკვეთი 29. Dentaria quinquefolia

გვ 276 / 567

ნაკვეთი 29. Galanthus platyphyllus

ნაკვეთი 30. GPS კოორდინატები X0312426/Y4738212. 802მ ზღ. დ. მდ. დევაშის მარცხენა ნაპირი.
ზემოთ, მდინარის ორივე ნაპირზე განვითარებულია დაბალსენსიტიური ახალგაზრდა
მურყნარები მდინარისპირულ ტერასაზე.

ნაკვეთი 30. ახალგაზრდა მურყნარი მდინარისპირულ ტერასაზე

4.2.5.5

სენსიტიური ადგილები

დაგეგმილი საპროექტო დერეფნის დეტალური ბოტანიკური კვლევების ჩატარების შემდეგ
შესაძლებელი გახდა სენსიტიური ადგილების დაზუსტება და მათი დეტალური დახასიათება.
ამრიგად, ლიტერატურულ მიმოხილვაზე და საველე კვლევებზე დაყრდნობით საპროექტო
დერეფანში გამოვლენილია შემდეგი საშუალო და მაღალსენსიტიური ადგილები.
მაღალსენსიტიური ადგილები:

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 277 / 567

ნაკვეთი 13. მეჩხერი წაბლნარი მდინარიპირულ ტერასაზე. GPS კოორდინატები X 0308646/Y
4740024. სიმაღლე ზ.დ. (მ) 887. დახრილობა 00. ხემცენარეებიდან წარმოდგენილია: Castanea
sativa-საქართველოს წითელი ნუსხის სახეობა, Picea orientalis (ახალგაზრდა) -კავკასიის
სუბენდემი მცირე აზიაში ირადიაციით; ბუჩქების სახეობები არ დაფიქსირებულა; ხოლო
ბალახოვანი მცენარეებიდან იზრდება: Pulmonaria dacica, Cyclamen vernum-CITES, Corydalis
caucasica-კავკასიის სუბენდემი ჩრდილოეთ ანატოლიაში ირადიაციით, Cardamine parviflora,
Taraxacum officinale, Viola alba. განვითარებულია ხავსის საფარი.
ნაკვეთი 16. წაბლნარი ნაძვის შერევით. GPS კოორდინატები X 0308795/Y 4740076. სიმაღლე ზ.დ.
(მ) 873. ასპექტი აღმოსავლეთი. დახრილობა 3-50. ხემცენარეებიდან წარმოდგენილია: Castanea
sativa-საქართველოს წითელი ნუსხის სახეობა, Picea orientalis-კავკასიის სუბენდემი მცირე
აზიაში ირადიაციით ბუჩქების სახეობები არ დაფიქსირებულა; ხოლო ბალახოვანი
მცენარეებიდან იზრდება: Cyclamen vernum-CITES, Fragaria vesca, Viola alba, Cardamine parviflora,
Taraxacum officinale, Plantago media. ხავსის საფარი კარგადაა განვითარებული.
საშუალო სენსიტიური ადგილები:
ნაკვეთი 9. მეჩხერი ნაძვნარი წაბლის შერევით. GPS კოორდინატები X 0308410/Y 4739942.
სიმაღლე ზ.დ. (მ) 892. ასპექტი სამხრეთი. დახრილობა 30. ხემცენარეებიდან წარმოდგენილია:
Picea orientalis-კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში ირადიაციით, Castanea sativa (გადაბელილი)საქართველოს წითელი ნუსხის სახეობა; ბუჩქების სახეობები არ დაფიქსირებულა; ხოლო
ბალახოვანი მცენარეებიდან იზრდება: Pulmonaria dacica, Corydalis caucasica-კავკასიის
სუბენდემი ჩრდილოეთ ანატოლიაში ირადიაციით, Cyclamen vernum-CITES, Fragaria vesca, Viola
alba, Plantago media, Cardamine parviflora, Asplenium trichomanes, Taraxacum officinale. ხავსის
საფარი კარგადაა განვითარებული.
ნაკვეთი 12. ნაძვნარი წაბლის შერევით. GPS კოორდინატები X 0308625/Y 4740039. სიმაღლე ზ.დ.
(მ) 881. დახრილობა 00. ხემცენარეებიდან წარმოდგენილია: Picea orientalis-კავკასიის სუბენდემი
მცირე აზიაში ირადიაციით, Castanea sativa-საქართველოს წითელი ნუსხის სახეობა; ბუჩქების
სახეობები არ დაფიქსირებულა; ხოლო ბალახოვანი მცენარეებიდან იზრდება: Cyclamen vernumCITES, Corydalis caucasica-კავკასიის სუბენდემი ჩრდილოეთ ანატოლიაში ირადიაციით, Viola
alba, Plantago media, Taraxacum officinale, Cardamine parviflora, Erophila verna. ხავსის საფარი
კარგადაა განვითარებული.
ნაკვეთი 14. მეჩხერი ნაძვნარი წაბლის შერევით. GPS კოორდინატები X 0308625/Y 4739971.
სიმაღლე ზ.დ. (მ) 893. ასპექტი ჩრდილო-აღმოსავლეთი. დახრილობა 30. ხემცენარეებიდან
წარმოდგენილია: Picea orientalis-კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში ირადიაციით, Castanea
sativa-საქართველოს წითელი ნუსხის სახეობა (ნაბელი, ხმობაშეპარული); ბუჩქების სახეობები
არ დაფიქსირებულა; ხოლო ბალახოვანი მცენარეებიდან იზრდება: Corydalis caucasica-კავკასიის
სუბენდემი ჩრდილოეთ ანატოლიაში ირადიაციით, Fragaria vesca, Cyclamen vernum-CITES,
Viola alba, Taraxacum officinale, Plantago media, Cardamine parviflora, Erophila verna.
განვითარებულია ხავსის საფარი.
ნაკვეთი 18. დეგრადირებული ნაძვნარი წაბლის შერევით. GPS კოორდინატები X 0313889Y
4737669. სიმაღლე ზ.დ. (მ) 707. ასპექტი აღმოსავლეთი. დახრილობა 350. ხემცენარეებიდან
წარმოდგენილია: Picea orientalis-კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში ირადიაციით, Castanea
sativa-საქართველოს წითელი ნუსხის სახეობა, Alnus barbata; ბუჩქებიდან გვხვდება: Corylus
avellana, Rubus sp.; ხოლო ბალახოვანი მცენარეებიდან იზრდება: Festuca drimeja, Fragaria vesca,
Viola alba, Pteridium tauricum, Primula woronowii-კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში (ართვინი)
ირადიაციით, Calystegia sylvatica, Taraxacum officinale, Sedum album, Euphorbia sp.
განვითარებულია ხავსის საფარი. ორი მაღალ სენსიტიური და
ნაკვეთი 21. ნაძვნარი იელის ქვეტყით. GPS კოორდინატები X 0313812/Y 4738259. სიმაღლე ზ.დ.
(მ) 714. ასპექტი ჩრდილოეთი. დახრილობა 70-800. ხემცენარეებიდან წარმოდგენილია: Picea
გამა კონსალტინგი
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orientalis-კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში ირადიაციით, Pinus kochiana; ბუჩქებიდან
გვხვდება: Rododendron luteum, Hedera colchica-კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში (ჭანეთი,
ართვინი) ირადიაციით; ხოლო ბალახოვანი მცენარეებიდან იზრდება: Festuca drimeja, Asplenium
trichomanes, Asplenium trichomanes, Polypodium vulgare, Viola alba, Fragaria vesca, Senecio
pandurifolius-კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში (ჩრდ.-აღმ. ნაწილი) ირადიაციით, Saxifraga
cartilaginea, Cardamine parviflora. ხავსის საფარი კარგადაა განვითარებული.

4.2.5.6

საქართველოს წითელი ნუსხის სახეოებები, რომლებიც გვხვდება პროექტის გავლენის
ზონაში

უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს წითელი ნუსხა, რომელიც შეიცავს მცენარეთა 56 სახეობას,
არ არის სრულყოფილი. Aამჟამად მიმდინარეობს არსებული წითელი ნუსხის სახეობების
შემდგომი მოდიფიცირება. კერძოდ, ბალახოვანი მცენარეების იდენტიფიცირება IUCN-ის
კატეგორიების მიხედვით (მათი მდგომარეობისა და დაცულობის სტატუსის აღმნიშვნელი
კატეგორიების განსაზღვრა). აღნიშნული მონაცემების ექსტრაპოლაციით საქართველოს
წითელი ნუსხის სახეობების რეალური რიცხვი ბევრად უფრო გაიზრდება.
დეტალური საველე ბოტანიკური კვლევების ჩატარების შედეგად საპროექტო დერეფანში
დაფიქსირდა საქართველოს წითელი ნუსხის მცენარეთა ერთი სახეობა: Castanea sativa Mill.
ქვემოთ მოცემულია საქართველოს წითელი ნუსხის მცენარეთა იმ სახეობის სტატუსი,
რომელიც გვხვდება დაგეგმილ საპროექტო კორიდორში:
№

ლათინური დასახელება

1

Castanea sativa Mill.

ქართული დასახელება
ფარულთესლოვანები
ჩვულებრივი წაბლი

მდგომარეობისა და დაცულობის
სტატუსის აღმნიშვნელი
კატეგორია
VU

გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ საპროექტო ტერიტორიაზე გვხვდება ზოგიერთი იშვიათი,
გადაშენების საფრთხის წინაშე მდგომი და მოწყვლადი სახეობა. მაგალითად: Picea orientalisკავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში ირადიაციით; Corydalis caucasica-კავკასიის სუბენდემი
ჩრდილოეთ ანატოლიაში ირადიაციით; Primula woronowii-კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში
(ართვინი) ირადიაციით; Hedera colchica-კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში (ჭანეთი, ართვინი)
ირადიაციით; Senecio pandurifolius-კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში (ჩრდ.-აღმ. ნაწილი)
ირადიაციით; Campanula alliariifolia-კავკასიის სუბენდემი ჩრდილო ანატოლიაში ირადიაციით;
Scrophularia lateriflora-კავკასიის სუბენდემი წინა აზიაში (ჩრდილოეთ ირანი) ირადიაციით;
Pachyphragma macrophyllum-მონოტიპური ნემორალური კოლხურ-კავკასიური გვარის სახეობა
კავკასიის სუბენდემი მცირე აზიაში (ჭანეთი) ირადიაციით; Galanthus platyphyllus-CITES,
დასავლეთი და ცენტრალური კავკასიონის ენდემი. აგრეთვე, Cyclamen vernum-ის და Galanthus
platyphyllus პოპულაცია, რომელებიც წარმოადგენენ ველური ბუნების ფაუნისა და ფლორის
საფრთხეში მყოფი სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის კონვენციით (CITES 1975; universal)
დაცულ სახეობებს. საპროექტო დერეფანში არ იზრდება ბერნის კონვენციით დაცული
სახეობები.

4.2.5.7

ცხოველთა სამყარო

ანგარიშში მოცემულია ხელედულა 3 ჰეს-ის საპროექტო რეგიონში განხორციელებული
ზოოლოგიური კვლევების შედეგები. ფაუნის კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა
საკვლევ ტერიტორიაზე ცხოველთა სახეობრივი შემადგენლობის დადგენა, მობინადრე
ცხოველებისთვის მნიშვნელოვანი ადგილსამყოფლების გამოვლენა. მშენებლობისა და
ექსპლუატაციის პროცესში ცხოველთა მრავალფეროვნებაზე შესაძლო ზემოქმედების
გამა კონსალტინგი
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განსაზღვრა და შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავება. განსაკუთრებული ყურადღება
ექცევა საქართველოს კანონმდებლობით და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით დაცულ
სახეობებს (წითელ ნუსხებში შეტანილი და სხვა საკონსერვაციო სტატუსის მქონე სახეობები).
ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან და ტურისტებისთვის საინტერესო
სახეობებს. ფაუნის კვლევის შედეგები დაფუძნებულია ლიტერატურულ მონაცემებზე, ცნობილ
ფაქტებზე, პროფესიულ გამოცდილებაზე, საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში (2006, 2012, 2013
და2016) საველე სამუშაოების დროს მოპოვებულ მონაცემებზე.

4.2.5.7.1

საკვლევი ტერიტორიის ზოო-გეოგრაფიული დახასიათება

საპროექტო ტერიტორია მიეკუთვნება პალეარქტიკის
აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვის
პროვინციის კავკასიის ოლქის დასავლეთ კავკასიონის რაიონს (Верещагин, 1959; Гаджиев, 1986;).
მშენებლობის არეალი მოიცავს საკუთრივ მდ. ცხენისწყლის ხეობის მონაკვეთს დაბა ლენტეხის
ქვემოდ სადაც განლაგდება ჰესის შენობა და ქვესადგური (680 - 710 მ. ზღვის დონიდან). ასევე
მისი მარჯვენა შენაკადების მდ. ხელედულას და მდ. დევაშის ხეობების მონაკვეთებს
შესართავიდან დინების აყოლებით დაახლოებით 930 მეტრამდე ზღვის დონიდან სადაც
დაგეგმილია დამბების მშენებლობა. ორთავე ხეობის გასწვრივ ქედების სიმაღლე საშუალოდ
1300 – 1500 მ. ზღვის დონიდან მერყეობს. ლანდშაფტურ-გეოგრაფიულად პროექტის არეალი
შეესაბამება დასავლეთ კავკასიონის მთის ტყეების ზონას.

4.2.5.7.2

პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი და ცხოველთა ბიომრავალფეროვნების
თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ეკოსისტემები და მათი მდგომარეობა

როგორც
ზემოდ
აღინიშნა
მშენებლობის
არეალი
ლანდშაფტურ-გეოგრაფიული
თვალსაზრისით მოიცავს დასავლეთ კავკასიონის მთის ტყეების ზონას. ამ ზონის ქვედა და
ზედა საზღვრები 500 – 600 დან 1700 – 2000 მ.ზ. დ. მერყეობს ფერდობების დახრილობის,
ექსპოზიციის, ანთროპოგენური ზემოქმედების და სხვა ფაქტორების გავლენის შედეგად
(კეცხოველი, 1960; გულისაშვილი, 1977;) ცხოველების ცალკეული სახეობების და სახეობათა
კომპლექსების გავრცელების არეალები ხშირად ემთხვევა ლანდშაფტის ან ბიოტოპების
საზღვრებს. ლანდშაფტები მოზაიკურად არის მიმოფანტული თითოეული ფიზიკურგეოგრაფიული ან ზოოგეოგრაფიული რეგიონის ფარგლებში. ამჟამად არ არსებობს ერთიანი,
საყოველთაოდ
აღიარებული
ჰაბიტატის
კლასიფიკაციის
სისტემა.
გლობალური
მიწათდაფარულობის მახასიათებლების
სისტემის საფუძველზე
რომელიც
შემუშავებულია ამერიკის გეოლოგიური სამსახურის მიწის რესურსებზე დაკვირვების
სისტემის (EROS) მონაცემთა ცენტრის მიერ 2000 წელს და კავკასიის და კერძოდ საქართველოს
ლანდშაფტების დაყოფის სისტემებზე
დაყრდნობით
( კეცხოველი
1957, 1973;
გულისაშვილი და სხვ. 1975; ბერუჩაშვილი და სხვ. 1988;), საკვლევ ტერიტორიაზე
შესაძლებელია განისაზღვროს შემდეგი ჰაბიტატები:
 ფართოფოთლოვანი ტყეები;
 შერეული ტყეები;
 სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები;
 ტყეებისა და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მოზაიკა;
 მდინარეები და ნაკადები;
 კლდეები;
ფოთლოვანი ტყე ძირითადად წიფლნარების სხვადასხვა ვარიანტებით არის წარმოდგენილი.
წიფელთან ერთად იზრდება რცხილა, მუხა და ნაკლებად წაბლი. შერეულია ასევე ცაცხვი და
ნეკერჩხლი. ქვეტყეში გხვდება თხილი, ზოგ ადგილას იზრდება იელი. ფერდობების ზედა
ნაწილში ზოგ ადგილას ჭარბობს მუქწიწვიანი (ნაძვნარი, სოჭნარი) ჯიშები. უფრო ხშირად
შერეული ტყეები გვხვდება.
(სურ. 1.).
მდინარის ნაპირებთან მთლიანად ხეობების
გამა კონსალტინგი
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გაყოლებაზე გვხვდება მურყნარები. არის ასევე პატარა გუბურები მცირე ნაკადულები და
კლდოვანი მონაკვეთები. ტყეებს, განსაკუთრებით მდ. ხელედულას და მდ. დევაშის ხეობების
მარცხენა ფერდობებზე ძლიერი ჩეხვის კვალი ემჩნევა (სურ. 2.). ხშირ შემთხვევებში გაჩეხილია
ასევე სანაპირო ზოლის მურყნარები და მდინარეთა ტერასებზე არსებული ტყეები რომელთა
ადგილზე წარმოქმნილი ახოები და მცირე ზომის მინდვრები გამოიყენება საძოვრებად ან
კარტოფილის და სხვა კულტურების მოსაყვანად.

შერეული ტყე მდ. დევაშის ხეობაში

ნაჩეხი ტყე სოფ. ხელედთან

მდ. ხელედულას მიუყვება გზა რომლის მეშვეობით ხეობის სოფლები დაკავშირებულია დაბა
ლენტეხთან. ამ გზითვე მიერეკებიან საქონელს ზაფხულის საძოვრებზე და უკან, ხდება
მოჭრილი ტყის გამოზიდვა. სოფელთან ახლოს (ხელედი, ცანაში) ტყეში დიდი რაოდენობით
დადის შინაური პირუტყვი. ყველაფერი ეს გარკვეულ წილად ზემოქმედებს ადგილობრივ
ფაუნზე როგორც შემაშფოთებელი ფაქტორი და იწვევს ცვლილებებს ფაუნისტური
კომპლექსების სტრუქტურაში.

4.2.5.7.3

კვლევის მეთოდები

კვლევის დროს გამოყენებულია ძირითადად მარშრუტული მეთოდი. ხეობების გასწვრივ
ტრანსექტზე, ვიზუალურად ფიქსირდებოდა და ირკვევოდა ყველა შემხვედრი სახეობა. ასევე
ფიქსირდებოდა ცხოველქმედების ნიშნები: კვალი, ექსკრემენტები, სოროები, ბუმბული, ბეწვი
და ა.შ. ფრინველების სახეობრივი კუთვნილება იმ შემთხვევაში თუ ისინი ვიზუალურად არ
ჩანდა ხმით დგინდებოდა. ქვეწარმავლები და ამფიბიები დაფიქსირდა ტრანსექტებზე,
თავშესაფარებში და წყალსატევებში. ასევე გამოვიყენათ წინა წლებში ჩვენს მიერ მოპოვებული
მასალა, სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოქვეყნებული მონაცემები, გავესაუბრეთ ასევე
ადგილობრივ მონადირეებს და სატყეოს თანამშრომლებს. ყოველივე ამან საშუალება მოგვცა
დაგვედგინა პროექტის არეალში მობინადრე, სეზონურად და შემთხვევით შემომავალი
ცხოველების სახეობრივი შემადგენლობა და გაგვეკეთებინა შესაბამისი დასკვნები.

4.2.5.7.4

საკვლევ ტერიტორიაზე გავრცელებულ ცხოველთა სახეობების დახასიათება

საკვლევ ტერიტორიებზე ხმელეთის ფაუნის საველე კვლევების და არსებული ინფორმაციის
დამუშავების შედეგად გამოვლენილი ძირითადი სახეობები წარმოდგენილია ქვემოთ,
მოცემულ ცხოველთა თითოეული ჯგუფისათვის პროექტის ცალკეული უბნების მიხედვით.
პროექტის არეალის ფარგლებში გამოვყავით შემდეგი უბნები: ა. მდ. დევაშის ხეობა ცაგერი ლენტეხის საავტომობილო გზაზე არსებული ხიდიდან დამბამდე და დევაშის ქედის ფერდობის
ნაწილი რომელიც მდ. ცხენისწყლისკენ ეშვება; ბ. მდ. ხელედულას ხეობის მონაკვეთი დაბა
ლენტეხთან არსებული ხიდიდან მდ. ცხვარეშის შესართავამდე სადაც დაგეგმილია დამბა; გ.
გამა კონსალტინგი
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მდ. ცხენისწყლის ხეობის მონაკვეთი მდ. ხელედულას შესართავიდან მდ. დევაშის შესართავის
სამხრეთით მდებარე წერტილამდე კოორ. 313776/4738032.

4.2.5.7.4.1 ძუძუმწოვრები (კლასი: Mammalia)
ჩატარებული კვლევების შედეგად ფიქსირებული სიგანის ხაზობრივ ტრანსექტებზე პროექტის
არეალში დაფიქსირდა ძუძუმწოვრების შემდეგი სახეობების არსებობა (ცხრ. 4.2.5.7.4.1.1.)
ცხრილი 4.2.5.7.4.1.1. პროექტის არეალში კვლევის დროს დაფიქსირებული ძუძუმწოვრები
№№
1.
2.
3.

ქართული
დასახელება
თხუნელა
რადეს ბიგა
შელკოვნიკოვის
(კავკასიური) წყლის ბიგა
ჩვეულებრივი ციყვი
ტყის თაგვი
დედოფალა
კვერნა

4.
5.
6.
7.

გარდა

აღნიშნული

მდ.
დევაშის
ხეობა

ლათინური
დასახელება

მდ. ხელე
დულას ხეობა

ძლური კვანძის
ადგილი

Talpa sp.
Sorex raddei
Neomys teres

+
+
+

+
+
+

+
-

Sciurus vulagaris
Sylvaemus sp.
Mustela nivalis
Martes sp.

+
+
-

+
+
+
+

+
+
-

სახეობებისა

წინა

კვლევების

დროს

მოპოვებული

მასალაზე

და

ლიტერატურულ მონაცემებზე დაყრდნობით პროექტის ზემოქმედების არეალში ან მის
მახლობლად შესაძლებელია კიდევ შემდეგი ძუძუმწოვრების არსებობა: კავკასიური ბიგა (Sorex

caucasicus), გრძელკუდა კბილთეთრა (Crocidura gualdenstaedtii). 2006 წელს ექსპედიციის დროს ა.
ბუხნიკაშვილის და ი. ნატრაძის მიერ ლენტეხში დაფიქსირებულია ჯუჯა ღამორი (Pipistrellus
pipistrellus), მეგვიანე ღამურა (Eptesicus serotinus) და ჩვეულებრივი ღამურა (Vespertilio murinus).
მღრნელებიდან ასევე არის კავკასიური ციყვი (Sciurus anomalus), ჩვ. ძილგუდა (Glis glis), ტყის
ძილგუდა (Driomys nitedula), ბუჩქნარის მემინდვრია (Terricola major), კავკასიური თაგვი (Apodemus

ponticus). მტაცებლებიდან მგელი (Canis lupus), მელა (Vilpes vilpes), მურა დათვი (Ursus arctos), წავი (Lutra
lutra), მაჩვი (Meles meles) და ტყის კატა (Felis silvestris). იშვიათად ხეობებში შემოდის შველი (Capreolus
capreolus).

4.2.5.7.4.2 ფრინველები (კლასი: Aves)
საკვლევ ტერიტორიაზე გამოვლენილი ფრინველების ძირითადი ნაწილი ტყისა და
ბუჩქნარების სახეობებით არის წარმოდგენილი. გხვდება ასევე კლდოვან ადგილებთან და
წყალთან დაკავშირებული ფორმები. დავაფიქსირეთ ასევე სახეობები რომლებიც უშუალოდ
პროექტის არეალში არ ბუდობენ მაგრამ გადაუფრინეს აღნიშნნულ ტერიტორიას. ვინაიდან
საველე გასვლის პერიოდისთვის ფრინველთა საგაზაფხულო მიგრაცია ჯერ არ დასრულებულა
დაფიქსირდა მხოლოდ მობინადრე და მიგრანტი სახეობების შეზღუდული რაოდენობა
(ცხრ.4.2.5.7.4.2.1.).
ცხრილი 4.2.5.7.4.2.1. პროექტის არეალში კვლევის დროს დაფიქსირებული ძუძუმწოვრები

№№
1.
2.

ქართული
დასახელება
ორბი
მყივანი არწივი

მდ.
დევაშის
ხეობა

ლათინური
დასახელება

Gyps fulvus
Aquila sp.
გამა კონსალტინგი

-

მდ. ხელე
დულას
ხეობა
+
-

ქვესადგუ
რის და
ჰეს-ის
ადგილი
+
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ძერა
ველის კაკაჩა
ჩვეულებრივი კაკაჩა
მიმინო
ქედანი
ოფოფი
დიდი ჭრელი კოდალა
კლდის მერცხალი
თეთრი ბოლოქანქალა
მთის ბოლოქანქალა
წყლის შაშვი
გულწითელა
კურკურა
ჩვ. ბოლოცეცხლა
შაშვი
ყვითელთავა ღაბუაჩიტი
ჭინჭრაქა
დიდი წივწივა
შავი წიწკანა
ჩვ. ცოცია
ჩვ. მგლინავა
ჩხიკვი
ყვავი
ყორანი
სახლის ბეღურა
სკვინჩა
ჩიტბატონა
სტვენია
მთის გრატა
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Milvus migrans
Buteo rufinus
Buteo buteo
Accipiter nisus
Columba palumbus
Upupa epops
Dendrocopos major
Ptyonoprogne rupestris
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Cinclus cinclus
Erithacus rubecula
Luscinia svecica
Phoenicurus phoenicurus
Turdus merula
Regulus regulus
Troglodites troglodytes
Parus major
Parus ater
Sitta europaea
Certhia familaris
Garrulus glandarius
Corvus cirnix
Corvus corax
Passer domesticus
Fringilla coelebs
Carduelis carduelis
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza cia

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

შესაძლოა კიდევ შეგვხვდეს შემდეგი სახეობები: ბოლოკარკაზი (Pernis apivorus), ქორი (Accipiter
gentilis), მებორნე (Actitis hypoleucos), გვიძინი (გულიო) (Columba oenas), ჩვ. გვრიტი (Streptopelia
turtur), გუგული (Cuculus canorus), ზარნაშო (Bubo bubo), ბუკიოტი (Aegolius funereus), ტყის ბუ
(Strix aluco), წყრომი (Otus scops), უფეხურა (Caprimulgus europaeus), შავი კოდალა (Dryocopus
martius), მწვანე კოდალა (Picus viridis), საშუალო კოდალა (Dendrocopos medius), მცირე ჭრელი
კოდალა (Dendrocopos minor), მაქცია (Jynx torquilla ), ტყის მწყერჩიტა (Anthus trivialis), ტყის
ჭვინტაკა (Prunella modularis), სამხრეთული ბულბული (Luscinia megarchynchos), ჩვ.მეღორღია
(Oenanthe oenanthe), შავთავა ოვსადი (Saxicola torquatus), მდელოს ოვსადი (Saxicola rubetra),
წრიპა (Turdus philomelos), ჩხართვი (Turdus viscivorus), შავთავა ასპუჭაკა (Sylvia atricapilla), რუხი
ასპუჭაკა (Sylvia communis), მწვანე ყარანა (Phylloscopus nitidus), კავკასიური ყარანა (Phylloscopus
lorenzii), მცირე მემატლია (Ficedula parva), წიწკანა (Parus caeruleus), ჩვეულებრივი ღაჟო (Lanius
collurio), მეკანაფე (Carduelis cannabina), ჩიტბატონა (Carduelis carduelis), მწვანულა (Carduelis
chloris), კულუმბური (Coccothraustes coccothraustes) და მეფეტვია (Miliaria calandra). დროდადრო
აქ შესაძლოა შემოფრინდეს მთის ზედა იარუსებიდან იქ მობინადრე: ბატკანძერი (Gypaetus
barbatus), მთის არწივი (Aquila chrysaetos), ჩია არწივი (Aquila pennatus), თეთრგულა შაშვი
(ჩხურუშტი) (Turdus torquatus), ჭრელი კლდის შაშვი (Monticola saxatilis) და რიგი სხვა
სახეობებისა.

გამა კონსალტინგი
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ჭინჭრაქა (Troglodites troglodytes)

მთის ბოლოქანქალა (Motacilla cinerea)

ველის კაკაჩა (Buteo rufinus)

თეთრი ბოლოქანქალა (Motacilla alba)

4.2.5.7.4.3 ქვეწარმავლები (კლასი: Reptilia)
ვინაიდან სველე გასვლის დროისთვის არასაკმარისად თბილოდა ქვეწარმავლების აქტივობა
იყო დაბალი. საპროექტო არეალის ყველა უბანზე დავაფიქსირეთ მხოლოდ ორი სახეობის
კლდის ხვლიკი: ქართული ხვლიკი (Darevskia rudis) და ართვინის ხვლიკი (Darevskia derjugini).
ამ ორი სახეობის გარდა პროექტის არეალში წინა კვლევების დროს ნანახია: ბოხმეჭა (Anguilis
fragilis), ჩვეულებრივი ანკარა (Natrix natrix) და სპილენძა (Coronella austriaca). სამეცნიერო
ლიტერატურის მიხედვით ამ ადგილებში გხვდება ასევე კავკასიური გველგესლა (Vipera
kaznakovi).
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ქართული ხვლიკი (Darevskia rudis)

ართვინის ხვლიკი (Darevskia derjugini)

4.2.5.7.4.4 ამფიბიები (კლასი: Amphibia)
საკვლევ უბანზე ამჯერად დავაფიქსირეთ ამფიბიების 3 სახეობა. ესენია: მწვანე გომბეშო (Bufo
viridis), ტბის ბაყაყი(Rana ridibunda) და მცირეაზიური ბაყაყი (Rana macrocnemis) . სხვადასხვა
წყაროების მიხედვით კიდევ შესაძლებელია ბინადრობდეს: მცირეაზიური ტრიტონი
(Ommatotriton (sin.Triturus) vittatus), კავკასიური ჯვარიანა (Pelodytes caucasicus), ვასაკა (Hyla
arborea) და კავკასიური გომბეშო (Bufo verrucosissimus). ორი უკანასკნელი სახეობა წინა
კვლევების დროს ჩვენც დავაფიქსირეთ.

მცირეაზიური ბაყაყი (Rana macrocnemis) და მისი ქვირითი მდ. დევაშის ხეობა

4.2.5.7.4.5 საკვლევ ტერიტორიაზე მობინადრე ხმელეთის ფაუნის ენდემური სახეობები
კავკასია ხასიათდება ცხოველთა ენდემური ფორმების მაღალი კონცენტრაციით, რაც მისი
გეოლოგიური ისტორიის თავისებურებით აიხსნება. რეგიონული ენდემური სახეობების
საერთო
რიცხვი
მერყეობს
20-30%
შორის
თევზებისთვის,
ამფიბიებისთვის,
ქვეწარმავლებისთვის და ძუძუმწოვრებისთვის. ფრინველებში ენდემზმი ძირითადად
ქვესახეობების დონეზეა წარმოდგენილი.
ცხრილი 4.2.5.7.4.5.1. საკვლევ ტერიტორიაზე არსებული ფაუნის ენდემური სახეობები.
კლასი

ქართული
სახელწოდება
კავკასიური თხუნელა
კავკასიური (სატუნინის)
ბიგა
რადეს ბიგა
შელროვნიკოვის
(კავკასიური) წყლის ბიგა

სახეობა

Talpa caucasica
Sorex caucasicus
ძუძუმწოვრები

ფრინველები
ქვეწარმავლები

ამფიბიები

Sorex raddei
Neomys teres
Phylloscopus lorenzii
Darevskia rudis
Darevskia derjugini
Vipera kaznakovi
Rana macrocnemis
Bufo verrucosissimus
Pelodytes caucasicus
Ommatotriton ophryticus

კავკასიური ყარანა
ქართული ხვლიკი
ართვინის ხვლიკი
კავკასიური გველგესლა
მცირეაზიური ბაყაყი
კავკასიური გომბეშო
კავკასიური ჯვრიანა
მცირეაზიური ტრიტონი

გამა კონსალტინგი

ენდემურობა
კავკასია
კავკასია და მცირე აზია
კავკასია
კავკასია
კავკასია
კავკასია და მცირე აზია
კავკასია
კავკასია
კავკასია და მცირე აზია
კავკასია
კავკასია
კავკასია და მცირე აზია
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4.2.5.7.4.6 საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი ფაუნის სახეობები, რომლებიც გვხვდება
საკვლევ ტერიტორიაზე
საკვლევ ტერიტორიაზე არსებული ფაუნის 7 სახეობა შეტანილია საქართველოსწითელ
ნუსხაში. საქართველოს წითელი ნუსხის კრიტერიუმების მიხედვით, სამი ძუძუმწოვრიდან ორი
განეკუთვნება მოწყვლად (VU) კატეგორიას, ერთი – გადაშენების პირას მყოფთა (EN)
კატეგორიას.
წითელ ნუსხაში შეტანილი ფრინველების 3 სახეობიდან, სავე მიეკუთვნება მოწყვლად (VU)
კატეგორიას.
ქვეწარმავლების ერთი სახეობა მიეკუთვნება გადაშენების პირას მყოფთა (EN) კატეგორიას.
წითელ ნუსხაში შეტანილი 7 სახეობიდან 5 სახეობას (კავკასიურ ციყვს, შესაძლოა წავს
დადათვს, ბუკიოტს, და კავკასიურ გველგესლას) გააჩნია ინდივიდუალური ნაკვეთები
პროექტის არეალში. დანარჩენი ორი სახეობა იშვიათი და შემთხვევითი ვიზიტორია.
ცხრილი 4.2.5.7.4.6.1. საპროექტო რეგიონში აღრიცხული საქართველოს წითელ ნუსხაში
შეტანილ ცხოველთა სახეობები
№
1
2
3
4
5
6

7

ლათინური
დასახელება

ქართული
ინგლისური
დასახელება
დასახელება
ძუძუმწოვრები
Sciurus anomalus კავკასიური ციყვი Caucasian squirrel
Ursus arctos
მურა დათვი
Brown Bear
Lutra lutra
წავი
Otter
ფრინველები
Gyps fulvus
ორბი
Eurasian Griffon
Vulture
Bureo rufinus
ველის კაკაჩა
Long-legged Buzzard
Aegolius funereus
ბუკიოტი
(Boreal)Tengmalm’s
Owl
ქვეწარმავლები
Vipera kaznakovi
კავკასიური
Caucasian viper
გველგესლა

სტატუსი

ბინადრობის
ტიპი

VU
EN
VU

ადგილობრივი
ადგილობრივი
ადგილობრივი

VU

ვიზიტორი

VU
VU

ვიზიტორი
ადგილობრივი

EN

ადგილობრივი

კატეგორიები: VU - მოწყველადი; EN - საფრთხის ქვეშ მყოფი;

ხელფრთიანების ყველა სახეობა, რომლებიც საქართველოში გვხვდება, შეტანილია ბონის
კონვენციის დანართ II-ში და დაცულია EUROBATS-ის შეთანხმებით. ამ შეთანხმების თანახმად
საქართველო ვალდებულია დაიცვას პროექტის არეალში და მის მახლობლად დაფიქსირებული
ყველა სახეობა.
4.2.5.7.4.7 საკვლევ ტერიტორიაზე ფაუნის მაღალ მგრძნობიარე უბნები
როგორც ზემოდ აღინიშნა ხელედულა 3 ჰიდროელექტროსადგურის მშნებლობის და
ექსპლუატაციის არეალი საკმაოდ ძლიერ ანთროპოგენურ ზემოქმედებას განიცდის. მაგრამ
მიუხედავად ამისა, მის დიდი ნაწილი და მიმდებარე ტერიტორია (მთის სარტყელის ტყეები)
მაინც წარმოადგენს მნიშვნელოვან ტერიტორიას, რომელიც არსებითია სხვადასხვა
სისტემატიკური ჯგუფების ცხოველებისათვის.
ქვემოთ მოყვანილია ფაქტორები, რომლებმაც შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს ფაუნაზე
პროექტის განხორციელების ცალკეულ ფაზებზე:


ჰაბიტატების პირდაპირი ან არაპირდაპირი კარგვა პროექტის სამშენებლო ფაზაზე
გაუთვალისწინებელი ან გრძელვადიანი შედეგების გამო (მაგ. ეროზიის გაძლიერება,
ხეების ჭრით გამოწვეული ჰაბიტატების ფრაგმენტაცია, და ა.შ.);
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ნიადაგისა და წყლის დაბინძურება ნახმარი ზეთით ან საწვავით (დიზელი) და
სამშენებლო და ექსპლუატაციის ფაზებზე წარმოქმნილი ნარჩენებით;
ხმაური სამშენებლო ფაზაზე და ფონური ხმაური ექსპლუატაციის ფაზაზე;
შეშფოთება საკვანძო ადგილებში, რამაც შეიძლება პირდაპირი ზემოქმედება
მოახდინოს ცხოველთა პოპულაციების არსებობაზე. მაგ. ზემოქმედება გამრავლების
(ბუდობის) ადგილებზე
გამრავლების სეზონის დროს, საკვების მოპოვების და
გამოზამთრების ადგილებზე, მიგრაციის მარშრუტებზე და მიგრაციის დროს
დროებითი შესვენების ადგილებზე;
პროექტის სამუშაო რეჟიმთან დაკავშირებული ცხოველების სიკვდილიანობა.

რთული რელიეფის პირობების და ჩამოთვლილი ფაქტორების გათვალისწინებით, ფაუნის
ყველაზე მაღალ მგრძნობიარე უბნებათ მიგვაჩნია: დევაშის ქედი (მდ. ხელედულას და მდ.
დევაშის წყალგამყოფი) განსაკუთრებით გვირაბების პორტალებთან და დამბასთან
მდ.დევაშთან. ეს ადგილები ნაკლებად ანთროპოგენიზირებულია და გამოირჩევა მაღალი
ბიობრავალფეროვნებით. აქ შემოდის და შესაძლოა მუდმივადაც ბინადრობს დდათვი (Ursus
arctos), გხვდება კავკასიური ციყვი (Sciurus anomalus ) და ბუკიოტი (Aegolius funereus).
სავარაუდო შემოდგომით დამბებამდე და უფრო ზემოდაც ამოდის წავი (Lutra lutra) რომელიც
2012წლის სექრემბერში ნანახია მიმდებარე მდ. ლექაშურის ხეობაში. ამ ადგილებში გზის და
გვირაბების გაყვანის შემთხვევაში დაცული სახეობების გარდა ზიანი მიადგებათ იმ სახეობებს,
რომლებიც გამრავლების პერიოდში ან მუდმივად უშუალოდ მშენებლობის დერეფანში
იმყოფებიან და აქ არსებულ თავშესაფრებში (ფუღუროებში, სოროებში, ქვების გროვებში, წყლის
ნაკადები და ა.შ.) მრავლდებიან (ამფიბიები, ქვეწარმავლები და წვრილი ძუძუმწოვრები).
პროექტის განხორციელების შემთხვევაში აუცილებელია ძალიან მკაცრად გაკონტროლდეს
მშენებლობის პროცესი. კერძოდ: საჭიროა არ მოხდეს ყოფითი და სამშენებლო ნარჩენების
დაგროვება ღია ნაგავსაყრელებზე და მათი ჩაყრა წყალში. აიკრძალოს ნავთოპროდუქტებისა და
სხვა მომწამლავი ნივთიერებების დაღვრა წყალსა და ნიადაგზე. მიღებულ იქნას ზომები
სამუშაოების დროს მტვრის რაოდენობის შემცირებისთვის. მიღებულ იქნას ზომები
სამუშაოების დროს ხმაურისა და ვიბრაციის დონის შესამცირებლად. მაქსიმალურად
შენარჩუნდეს მცენარეული საფარი. იმ მონაკვეთების გასწვრივ, სადაც მაინც მოისპობა
მცენარეულობა განლაგდეს ხელოვნური თავშესაფრები (ბათბოქსები) ხელფრთიანებისათვის.

4.2.5.8
4.2.5.8.1

იქთიოფაუნა
ზოგადი მიმოხილვა

წინამდებარე კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ხელედულა 3 ჰესის პროექტის გავლენის ზონაში
მოქცეული მდინარეების (მდ. ხელდეულა, მდ. დევაში) ბიოლოგიური გარემოს ფონური
მდგომარეობის შესწავლა, დაგეგმილი საქმიანობის წყლის ბიოლოგიურ გარემოზე
ზემოქმედების ხარისხის შეფასება და ზემოქმედების შემარბილებელი და საკომპენსაციო
ღონისძიებების განსაზღვრა.
ანგარიში მომზადებულია არსებული ლიტერატურული წყაროების შესწავლის და საველე
კვლევების შედეგების საფუძველზე. გამოყენებულია ადგილობრივი მოსახლეობისაგან და
მოყვარული მეთევზეებისაგან მიღებული ინფორმაცია.

4.2.5.8.2

კვლევის მეთოდოლოგია

საპროექტო მდინარეების იქთიოფაუნის კვლევა მოიცავდა კამერალურ სამუშაოებს, ვიზუალურ
აუდიტს, საველე კვლევებს, ანამნეზს (ადგილობრივი მოსახლეობის და მოყვარული
მეთევზეების გამოკითხვა) და მოპოვებული მასალის ლაბორატორიულ დამუშავებას. კვლევის
მეთოდოლოგია სრულად ემთხვევა საერთაშორისო პრაქტიკაში გავრცელებულ მეთოდებს.
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კამერალური კვლევა - განხილული იქნა მდ. ცხენისწყალის (საპროექტო მდინარეების კვლევის
მასალების მოძიება ვერ მოხერხდა) ბიოლოგიური გარემოს ფონის მდგომარეობის შესახებ ადრე
ჩატარებული კვლევის მასალები და მომზადდა მოკლე მიმოხილვა.
მომზადდა კითხვარი
გამოკითხვისათვის.

ადგილობრივი

მოსახლეობის

და

მოყვარული

მეთევზეების

მომზადდა საველე სამუშაოების გეგმა და შესაბამისად განისაზღვრა კვლევის მარშრუტი და
თევზჭერის და ჰიდრობიოლოგიური სინჯების აღების საკონტროლო წერტილები როგორც
საპროექტო კაშხლების გავლენის ზონაში, ასევე კაშხლების ზედა ბიეფებში. განისაზღვრა
საკონტროლო წერტილების გეოგრაფიული კოორდინატები და მომზადდა შესაბამისი
კარტოგრაფიული მასალა. საკონტროლო წერტილების გეოგრაფიული კოორდინატების შესახებ
ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში 4.2.5.8.2.1., ხოლო მდ. ხელედულასა და მდ. დევაშზე
იქთიოლოგიური და ჰიდრობიოლოგიური კვლევის ლოკაციები მოცემულია ნახაზზე 4.2.5.8.2.1.
ვიზუალური აუდიტი – ვიზუალური აუდიტი გულისხმობს იქთიოფაუნის ცალკეული
სახეობებისათვის
ჰაბიტატის
იდენტიფიცირებას
(საკვლევი
მდინარის
ზოგადი
ჰიდროლოგიური მახასიათებლები, ჰაბიტატის ჰიფსომეტრია, რელიეფი, მდინარის ფსკერის
ჰიფსომეტრია, ვიზუალურ-ლანდშაფტური ფონი), რის საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება
საპროექტო მდინარეებსა და მათ შენაკადებში შესაძლო მობინადრე სახეობების თეორიული
იდენტიფიცირება. წინასწარი შეფასების შემოთავაზებული მეთოდი აქტიურად გამოიყენება
მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში.
საველე კვლევა - საველე კვლევა მოიცავდა საკონტროლო ჭერებს, რაც წარმოებდა სასროლი
ბადით (წონა 7,0 კგ, თვალის ზომა 14 მმ). გამოყენებული იყო ასევე თევზსაჭერი ხელის
ანკესები. ჭერები წარმოებდა
საკონტროლო წერტილებში, 100, 200 და 300 მ სიგრძის
მონაკვეთებზე. მოპოვებული მასალის მიხედვით განისაზღვრა მდინარეების იქთიომასის
რაოდენობა კილომეტრების მიხედვით. კვლევისას გამოყენებული იყო მხოლოდ სპორტულსამოყვარულო თევზსაჭერი იარაღები და შესაბამისად მათი გამოყენება არ საჭიროებს
სპეციალურ ნებართვას ან ლიცენზიას.
კვლევის პარამეტრები მოიცავს თევზების ეკოლოგიურ ნიშასთან დაკავშირებულ ყველა
ბიოტურ და აბიოტურ, განმსაზღვრელ ფაქტორთა კვლევას.
საველე კვლევის მეთოდი მოიცავს კონკრეტულ ლოკაციაზე, თევზების ჩვენს მიერ მოპოვებული
ინდივიდების სრულ ბიოლოგიურ ანალიზს (სიგრძე, წონა, სქესი, სქესმწიფობის სტადია,
ქერცლის ეტიკეტირება და შენახვა ლაბორატორიული კვლევისთვის - ასაკის, ზრდისა და
ზრდის ტემპის დასადგენად).
მათი საკვები ბაზის, მაკროუხერხემლოების შესწავლას;
მაკროუხერხემლოების იდენტიფიკაციას; მათი, როგორც თევზების, ასევე უხერხემლო
ცხოველების საცხოვრისის - ეკოლოგიური გარემოს შესწავლას; წყალში შეტივნარებული მყარი
ნაწილაკების განსაზღვრას მგ/ლ; ადგილზე, კონკრეტულ ლოკაციაზე სინჯების აღებას და
ლაბორატორიაში ტრანსპორტირებას მისი შემდგომი კვლევისათვის. წყალში გახსნილი
ჟანგბადის განსაზღვრას (O2 მგ/ლ) საველე ოქსიმეტრის საშუალებით; წყლის გარემოს და ჰაერის
ტემპერატურის დაფიქსირებას; წყლის pH-ის განსაზღვრას; ქვებსა და ლოდებზე უდაბლესი
მცენარეების - პერიფიტონის სახეობრივ შემადგენლობის და მათი ცოცხალი ბიომასის
შეფასებას.
საიტზე ჩასატარებელი შესწავლა მოიცავს საკვლევი ობიექტის კონკრეტულ ლოკაციაზე ყველა
ზემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოების ჩატარებას;
ლაბორატორიაში ჩასატარებელი კვლევები მოიცავს წყალში შეტივნარებული მყარი
ნაწილაკების რაოდენობის განსაზღვრას; საველე პირობებში, კონკრეტულ ლოკაციაზე ჩვენს მირ
მოპოვებული თევზის ინდივიდების ქერცლის ნიმუშების დამუშავებას და ბინოკულიარული
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მიკროსკოპის საშუალებით მათი ასაკის, ზრდისა და ზრდის ტემპის დადგენას; მიღებული
შედეგების გაანალიზებას;
თევზის (ჩვენ შემთხვევაში ნაკადულის კალმახის - Salmo trutta m. fario Linnaes, 1758) ჩვენს მიერ
სასროლი ბადით და ანკესით მოპოვებული ყველა ინდივიდი, რეგისტრირდება სპეციალურ
საველე ჟურნალში, მათი გარეგანი პარამეტრებით და შინაგანი ფიზიოლოგიური
მდგომარეობით, ხოლო ქერცლის ნიმუშები ეტიკიტირდება და ინახება სპეციალურ,
პოლიპროპილენის კონტეინერებში შემდეგი ლაბორატორიული კვლევებისათვის.
ანამნეზი (გამოკითხვის მეთოდი) - საპროექტო მდინარეების იქთიოფაუნის სახეობრივი
შემადგენლობის სრული სურათის წარმოსაჩენად განხორციელდა ადგილობრივი მოსახლეობის
და მოყვარული მეთევზეების გამოკითხვა. ამისათვის შერჩეული იქნა მოყვარული მეთევზეები,
რომლებსაც ადგილზე თევზჭერის მინიმუმ 5-10 წლიანი გამოცდილება გააჩნდათ. კითხვარი იმ
მიდგომით არის შედგენილი, რომ მაქსიმალურად შემცირდეს მეთევზეთა მხრიდან ფაქტების
ფალსიფიცირების შესაძლებლობა. გარდა ამისა სარწმუნოდ მიიჩნევა ის ინფორმაცია რომელსაც
დაადასტურებს სამი ან მეტი მეთევზე. სულ კვლევის პერიოდში გამოკითხული იქნა 15
მეთევზე.
ლაბორატორიული კვლევა – მოპოვებული მასალის ნაწილი ბრუნდებოდა მდინარეებში
ცოცხალ მდგომარეობაში (დაიჭირე–გაუშვის პრინციპი) და მხოლოდ ნაწილის გადატანა
ხდებოდა ლაბორატორიაში, სადაც ტარდებოდა მათ დამუშავება, კერძოდ ისაზღვრებოდა: სქესი
და სიმწიფის სტადია, ასაკი, ნაკვებობის კოეფიციენტი, მერისტიკური და პლასტიკური ნიშნები,
ასევე ფიქსირდებოდა საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის შიგთავსი. ლაბორატორიული კვლევა
წარმოებდა ფართოდ მიღებული სტანდარტული მეთოდიკების გამოყენებით.
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ქვედა ბიეფი და მიმდებარე
დაღმა ტერიტორია

4

საველე კვლევის წერტილი
მდინარე დევაშზე

5

ჰიდრობიოლოგიურჰიდროქიმიური
ანალიზების აღების
წერტილი მდ. დევაშზე

მდინარის კალაპოტის
ფსკერის
მორფოლოგია

X = 308140.77
Y = 4739911.78
H = 922 მ

9,5

280,4

7,0

8,5

50-60

X = 304549
Y = 4740975
H = 983 მ
X = 310324
Y = 4740196
H = 870 მ
X = 313675
Y = 4738230
H = 751 მ

იგივე

2,0-2,5

20-25

9,4

280.4

7,0

8,6

30-45

იგივე

2,5-3,5

10-15

9,5

280,4

7,0

8,5

50-60

ლოდები -25%;
დიდი ზომის ქვები-40%; მცირე ზომის ქვები25%; ხრეში -8%; ლამი - 2%.

3,0-3,5

6-8

7,1

28,0

6,5

10,4

45-65

X=312581
Y=4738089
H=822 მ

ლოდები -25%;
დიდი ზომის ქვები-40%; მცირე ზომის ქვები25%; ხრეში -8%; ლამი - 2%.

3,0-3,5

5-7

7,1

28,0

6,5

10,6

50-70
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ნაპირების
დახრილობა
გრადუსებში

8-10

შეტივნარებული
ნაწილაკები მგ/ლ

3,0-3,5

მდინარის დინების
სიჩქარე მ/წმ

O2 მგ/ლ

3

pH

ზედა ბიეფი და მიმდებარე
აღმა ტერიტორია

მდინარის წყლის
ტემპერატურა 0C

2

მდინარის სველი
პერიმეტრის სიგანე,მ

1

მდინარე ხელედულას
კაშხლის გასწორი

20% - ლოდები; (0,8*0,8*0,9)=0,58მ3;
25% - დიდი ზომის ქვები:
(0,5*0,3*0,2)=0,03მ3; 15% - საშუალო ზომის
ქვები:
(0,2*0,25*0,2)=0,01მ3;
10% - ხრეში; 2% - ლამი;
28% - დედა ქანი.

ნიშნულის UTM
კოორდინატები

ნიშნულის
ადგილმდებარეობა

N/N

ცხრილი 4.2.5.8.2.1. საკონტროლო წერტილების დასახელება, მათი გეოგრაფიული კოორდინატები, კალაპოტის მორფომეტრიული
მახასიათებლები და მდინარეების წყლის ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები.
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ნახაზი 4.2.5.8.2.1. მდ. ხელედულასა და მდ. დევაშზე იქთიოლოგიური და ჰიდრობიოლოგიური კვლევის ლოკაციების განლაგების სქემა.
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საპროექტო მდინარეების მოკლე ჰიდროლოგიური და მორფომეტრიული
დახასიათება

4.2.5.8.3.1 მდ. ხელედულა
მდ. ხელედულას სიგრძე 34 კმ-ია, ხოლო წყალშემკრები აუზის ფართობი 315 კმ2. იგი სათავეს
იღებს სვანეთის ქედის სამხრეთ კალთაზე, მწვერვალ უჩახარხიდან (3099,2 მ) 4კმ-ზე
აღმოსავლეთით, ზღვის დონიდან 2760 მ სიმაღლეზე. წყალდიდობა ახასიათებს გაზაფხულზაფხულში, ხოლო წყალმცირობა შემოდგომა-ზამთარში.
მდინარის ზედა წელი მცირე შენაკადების, ნაკადულების და გრუნტის წყლებით მკვებავი
წყაროების შეკრების ადგილს წარმოადგენს, შედარებით წყალუხვია ორი მარცხენა შენაკადი მდ. სკილირი (სკიმერი) და მდ. ხელედურა. მდ. ხელედულასთვის დამახასიათებელია
მრავალრიცხოვანი ჭორომები (სათავიდან შესართავამდე) და ჩქერები (ძირითადად აუზის
სათავეში).
სურათი 4.2.5.8.3.1.1. მდ. ხელედულას კალაპოტის ხედი სოფ. ხელედის მიმდებარე გასწორში

მდ. ხელედულა იკვებება შერეული რესურსებით: წვიმის, თოვლისა და მყინვარების ნადნობი
წყლით, გრუნტის წყლებით. გაზაფხულისა და ზაფხულის სეზონებზე იგი ხასიათდება დიდი
რაოდენობით ნადნობი თოვლის წყლის ნაკადებით; შემოდგომით წვიმების დაწყებასთან
ერთად მატულობს ხარჯის დებიტი (სანამ წვიმა თოვლად არ გადაიქცევა), ხოლო ზამთრის
თვეებში შედარებით სტაბილური დაბალი ხარჯის დინება ფიქსირდება. წლიური ხარჯის
დაახლოებით 78% მოდის გაზაფხულისა და ზაფხულის, 14% შემოდგომის და 8% -ზამთრის
პერიოდებზე.
მდინარე ხელედულას საშუალო წლიური ხარჯი შეადგენს 14.7 მ3/წმ, მაქსიმალური ხარჯი 219.8
მ3/წმ (Q1000 = 316.4 მ3/წმ) , ხოლო მინიმალური 1.48 მ3/წმ.
მდ. ხელედულას ახასიათებს მყარი ნატანის მაღალი ხარჯი, რომელიც ზემო და შუა დინებაში
უპირატესად წარმოდგენილია ლოდნარის და დიდი ზომის ქვების სახით. მდინარის
კალაპოტის საშუალო დახრილობა საპროექტო მონაკვეთში (კაშხლიდან მდ. ცხენისწყლის
შესართავამდე) შეადგენს 27,7‰, ხოლო მთლიანი მდინარის კალაპოტის საშუალო დახრილობა
სათავიდან შესართავამდე 60,6‰.
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სურათი 4.2.5.8.3.1.2. მდ. ხელდულას დინება კაშხლის გასწორში.

მდ. ხელედულა- გაზაფხული(მაისი 2016 წ)

მდ. ხელედულა-ზამთარი (თებერვალი 2016)

მდინარის კალაპოტის საშუალო დახრილობა საპროექტო მონაკვეთის გარკვეულ მონაკვეთებზე
ასე ნაწილდება:




საპროექტო კაშხლის ზედა ბიეფში, კონკრეტულად მეორე ლოკაციაზე - 12 -13%. ამ
ლოკაციაზე აღინიშნებოდა ჩქერები და მცირე ზომის ჩანჩქერები, ზომებით 0,5 – 0,8 მ;
მდინარე ხელედულას კაშხლის გასწორში, პირველ ლოკაციაზე - 14 -15%. აქ
წარმოდგენილია ჩქერები, ასევე ჩანჩქერები, ზომებით 0,7–0,9 მ;
საპროექტო კაშხლის ქვედა ბიეფში, მესამე ლოკაციაზე - 14 -15%. მოცემულ
ტერიტორიაზე გვხვდება ჩქერები.

მდინარე ხელედულას კალაპოტის ფსკერის მორფოლოგია შემდეგნაირად ნაწილდება:







20% - ლოდები: (0,8*0,8*0,9)=0,58 მ3;
25% - დიდი ზომის ქვები: (0,5*0,3*0,2)=0,03 მ3;
15% - საშუალო ზომის ქვები: (0,2*0,25*0,2)=0,01 მ3;
10% - ხრეში;
2% - ლამი;
28% - დედა ქანი.

წყლის სიჩქარე (მ/წმ) საპროექტო მონაკვეთის სხვადასხვა კვეთებში შენდეგნაირად განაწილდა:




საპროექტო კაშხლის ზედა ბიეფში, მეორე ლოკაციაზე - 2,0 – 2,5 მ/წმ;
საპროექტო კაშხლის გასწორზე: პირველ ლოკაციაზე - 3-3,5 მ/წმ;
საპროექტო კაშხლის ქვედა ბიეფში: მესამე ლოკაციაზე - 2,5-3,5 მ/წმ.

სველი პერიმეტრის სიგანე საპროექტო მონაკვეთის სხვადასხვა კვეთებში შემდეგნაირად
განაწილდა:




საპროექტო კაშხლის ზედა ბიეფში, მეორე ლოკაციაზე - 20 – 25 მ;
საპროექტო კაშხლის გასწორზე: პირველ ლოკაციაზე - 8-10 მ;
საპროექტო კაშხლის ქვედა ბიეფში: მესამე ლოკაციაზე - 10 – 15 მ;

საველე კვლევის პერიოდში აღებული იქნა მდ. ხელედულას წყლის სინჯები, კვლევის შედეგები
მოცემულია ქვემოთ:


საპროექტო კაშხლის გასწორი (პირველი ლოკაცია):
გამა კონსალტინგი
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o შეტივნარებული ნაწილაკები 280,4 მგ/ლ;
o გახსნილი ჟანგბადი - 8,5 O2 მგ /ლ;
o pH – 7.
საპროექტო კაშხლის ზედა ბიეფი (მეორე ლოკაცია):
o შეტივნარებული ნაწილაკები -280,4 მგ/ლ;
o გახსნილი ჟანგბადი - 8,6 O2 მგ /ლ;
o pH – 7.
საპროექტო კაშხლის ქვედა ბიეფი (მესამე ლოკაცია):
o შეტივნარებული ნაწილაკები 280,4 მგ/ლ;
o გახსნილი ჟანგბადი - 8,5 O2 მგ /ლ;
o pH – 7.
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1

29.06.16
მდინარე
ხელედულა

მდინარე
ხელედულა
მდ.
სკიმერის
შესართავს
ზემოთ (200
მ)

X = 297385
Y=4743921
H = 1108 მ

60,6

დინება
გაყოფილია
რამდენიმე
(3) ტოტად,
თითოეულის
სიგანე: 4, 5,
7. აღინიშნება
საშუალო
ზომის ქვები.
შერეული
ტყე.

1,5-2

4045

0,71,0

გამა კონსალტინგი

16-25

26,9

12,1

630,3

6,5

9,83

ჭორომები,
ჩქერები,
კუნძულები
მურყნარით
და
ბუჩქნარით

ნაპირების
დახრილობა
გრადუსებში

ნაკადის რაობა,
ჭორომები,
ჩანჩქერები და სხვა

O2 მგ/ლ

pH

შეტივნარებული
ნაწილაკები მგ/ლ

მდინარის წყლის
ტემპერატურა 0C

ატმოსფეროს
ტემპერატურა 0C

მდინარის
სიგანე მ

მდინარის
სიღრმე მ

მდინარის საშუალო
ხარჯი მ3/წმ

მდინარის დინების
სიჩქარე მ/წმ

მდინარის
კალაპოტის
მორფომეტრია

მდინარის
კალაპოტის საშუალო
დახრილობა ‰

ნიშნულის UTM
კოორდინატები

ნიშნული (კაშხალი,
ზედა-ქვედა ბიეფი)

თარიღი; მდინარის
დასახელება

№

ცხრილი 4.2.5.8.3.1.1. მდ. ხელედულას მორფომეტრული დახასიათება მდინარე სკიმერის შესართავს ზემოთ (200 მ).

45-75
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4.2.5.8.3.2 მდ. დევაში
მდ. დევაში სათავეს იღებს ეგრისის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთი განშტოების - ლეკთარეშის
(დევაში) ქედის ფერდობებზე, ზღვის დონიდან დაახლოებით 2500 მ-ის სიმაღლეზე. მდ. დევაში
ტიპიური მთის მდინარეა, დამახასიათებელი ვიწრო ხეობით, ლოდებიანი კალაპოტით და
ციცაბო ფერდობებით, ჩქარი დინებით, ჩანჩქერებით და ჭორომებით. საპროექტო დამბის ქვედა
ბიეფში წარმოდგენილია რამდენიმე მღალი ჩანჩქერი, რომელთაგან ერთის სიმღლე
დაახლოებით 8-10 მ-ია.
მდინარეს წყალდიდობა ახასიათებს გაზაფხულ-ზაფხულში, ხოლო წყალმცირობა შემოდგომაზამთარში. მდ. დევაშის გაანგარიშებული საშუალო წლიური ხარჯი შეადგენს 3.18 მ3/წმ-ს,
მაქსიმალური ხარჯი (Q50) 61.3 მ3/წმ (Q1000 = 90 მ3/წმ), ხოლო მინიმალური 0.5 მ3/წმ.
მდინარის დევაშის კალაპოტის საშუალო დახრილობა საპროექტო მონაკვეთში შეადგენს 49,5
‰-ს, ხოლო მთლიანი მდინარის კალაპოტის საშუალო დახრილობა სათავიდან მდ.
ცხენისწყლის შესართავამდე 105,29‰-ს. რაც შეეხება კალაპოტის ფსკერის მორფოლოგიას, იგი
შემდეგნაირად ნაწილდება:
ლოდები - 25%;
დიდი ზომის ქვები - 40%;
მცირე ზომის ქვები - 25%;
ხრეში - 8%;
ლამი - 2%.
მდინარეში წყლის სიჩქარე მდინარის ქვედა დინებაში შეადგენდა - 3,0 – 3,5 მ/წმ, ხოლო სველი
პერიმეტრის სიგანე მდ. დევაშის მდ. ცხენისწყლთან შეერთების წერტილში 6-8 მ. მდინარე
ზამთრის პერიოდში მთლიანად არ იყინება, ადგილი აქვს თოშის და ყინულნაპირისი
წარმოქმნას.
სურათი 4.2.5.8.3.2.1. მდ. დევაშის დინება საავტომობილო ხიდის ზედა ბიეფში.

თებერვალი 2016წ

მაისი 2016წ

გამა კონსალტინგი

1
29.06.16
მდინარე
დევაში
დამბა 2-ის
ქვედა
ბიეფი
X = 312490
Y=4738149
H = 1000 მ
105,29
დიდი ზომის
ლოდები;
საშუალო
ზომის
ლოდები;
შერეული
ტყე
3
18
0,8-1,0
4-5
19,3
11,7
28,0
7,0
10,2
მცირე
ზომის (1
მეტრამდე)
ჩანჩქერები,
ჭორომები,
ჩქერები.
შენაკადები
არა აქვს

ნაპირების
დახრილობა
გრადუსებში

ნაკადის რაობა,
ჭორომები,
ჩანჩქერები და სხვა

O2 მგ/ლ

pH

შეტივნარებული
ნაწილაკები მგ/ლ

მდინარის წყლის
ტემპერატურა 0C

ატმოსფეროს
ტემპერატურა 0C

მდინარის
სიგანე მ

მდინარის
სიღრმე მ

მდინარის საშუალო
ხარჯი მ3/წმ

მდინარის დინების
სიჩქარე მ/წმ

მდინარის
კალაპოტის
მორფომეტრია

მდინარის
კალაპოტის საშუალო
დახრილობა ‰

ნიშნულის UTM
კოორდინატები

ნიშნული (კაშხალი,
ზედა-ქვედა ბიეფი)

თარიღი; მდინარის
დასახელება

№

ცხრილი 4.2.5.8.3.2.1. მდ. დევაშის მორფომეტრიული აღწერა.

75-80

EIA Kheledula 3 HPP

4.2.5.8.4

გვ 297 / 567

სენსიტიური მონაკვეთები

„სენსიტიურ მონაკვეთებში“ მოიაზრება ის წერტილები, რომლებიც ანთროპოგენური ჩარევის
გარეშე, მდინარის ბუნებრივი ზემოქმედების შედეგად წარმოიქმნებიან და წარმოადგენენ
დაბრკოლებებს და ზოგჯერ გადაულახავ ბარიერს თევზების სატოფო თუ კვებითი მიგრაციების
დროს. მდ. ხელედულაზე ჩვენს მიერ აღწერილია 14 კრიტიკული წერტილი, ხოლო მდ. დევაშზე
- 10.მდ. ხელედულას სენსიტიურო მონაკვეთები
ცხრილი 4.2.5.8.4.1.
წერტილი N 1.1
იგი მდებარეობს მდენარე ხელედულას ზემო
წელში, ზღვის დონიდან 1111 მეტრზე.
კალაპოტში დიდი რაოდენობითაა ხის ნატანი,
წყლის დონე კი შეადგენს 0.4-0.8 მეტრს. ნაკადის
კლების შემთხვევაში, დინების ჩამოტანილი
მორები წარმოქმნიან თევზისთვის დაუძლეველ
დაბრკოლებას.

X=297395, Y=4743913

წერტილი N 1.2
ეს მონაკვეთი მდებარეობს ზღვის დონიდან 1112
მეტრზე მდ. ხელედულას სათავეში მდ.
სკიმერის შესართავის მახლობლად. ისევე
როგორც წინა შემთხვევაში აქაც გვხვდება
მორებისა და ხეების ნარჩენების ნატანი, რაც
ერთის მხრივ ქმნის თევზისთვის დამატებით
ჰაბიტატს მაღალი დინების პირობებში, მაგრამ
დინების კლებისას წარმოქმნის კალმახისთვის
დაუძლეველ ბარიერს

X=297351, Y=4743910

კ წერტილი N1.3
კაშხლის ზედა ბიეფი ზღვის დონიდან 939
მეტრზე;
მდინარეს ყოფს კუნძული, რომლის სიგრძე
შეადგენს დაახლოებით 20 მეტრს ხოლო სიგანე
2-4
მეტრს,
ორივე
დანაყოფში
დიდი
რაოდენობით ლოდები და ქვებია, ასევე მცირე
რაოდენობით ხის ნატანი.

X=307656, Y=4739743

წერტილი N1.4
ზღვის დონიდან 934 მეტრზე კაშხლის ზედა
ბიეფში;
მდინარეში
გვხვდება
ლოდები,
რომელთა დიამეტრი 2-2.5 მეტრსაც აღწევს.
მომატებული
დინების
პირობებში
ისინი
სრულად ან ნაწილობრივ იფარება, დინების
კლების შემთხვევაში ლოდები კალმახისთვის
დაუძლეველ დაბრკოლბად იქცევა.

X=307788, Y=4739715

გამა კონსალტინგი
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წერტილი N 1.5
ზღვის დონიდან 940 მეტრზე, კაშხლის ზედა
ბიეფის
მონაკვეთში
კალაპოტის
სიღრმე
მერყეობს 0.2 მ-დან 0.9 მ-მდე. დიდი
რაოდენობით
მცირე
ზომის
ქვებია
მიმოფანტული და წარმოქმნილია პატარ-პატარა
კუნძულები
დაბალი
ბუჩქნარით;
ასევე
გვხვდება ორი დიდი ზომის ლოდი რომელთა
დიამეტრი 1.5 მ-დან 2 მ-მდეა და რამდენიმე
მცირე ზომის ლოდი რომელიც ნაწილობრივ
წყლით არის დაფარული.
წერტილი N1.6
მდებარეობს ზღვის დონიდან 936 მეტრზე,
კაშხლის ზედა ბიეფში, კალაპოტში გვხვდება
დიდი ზომის ლოდები, რომელთაგან ზოგი
მთლიანად არის წყლით დაფარული ზოგი
ნაწილობრივ. მათი დიამეტრი შეადგენს 1 მ-დან
2 მ-მდე.
წერტილი N1.7
ზღვის დონიდან 936 მეტრზე კაშხლის ზედა
ბიეფში; კალაპოტში დიდი რაოდენობით
საშუალო ზომის ლოდები გვხვდება და
რამდენიმე მოზრდილი ლოდიც, ასევე მცირე
ოდენობით ხის ნატანი. საშუალო ზომის
ლოდების დიამეტრი მერყეობს 0.8 მ-დან 1 მმდე, ხოლო დიდი ლოდების დიამეტრი 1 მ-დან
1.3 მ-დე.

X=307934, Y=4739801

წერტილი N 1.8
ზღვის დონიდან 925 მეტრზე კაშხლის გასწორის
მიმდებარედ, კალაპოტში არსებული დიდი
ზომის ლოდების ნაწილი სრულად იფარება
წყლით და წარმოქმნილია დიდი რაოდენობით
ჩქერები, ხოლო ნაწილი არ იფარება და მათი
დიამეტრი 1.8 მ-დან 2.2 მ-მდე მერყეობს. სოფ.
ხელედთან ნაპირების დახრილობა შეადგენს 50600-ს; ხოლო მდ. ხელედულას ხეობის ნაპირების
დახრილობა ზოგადად 30-450-ია.

X=308114, Y=4739903

წერტილი N 1.9

X=308140, Y=4739911

X=308022, Y=4739845

X=308049, Y=4739916

გამა კონსალტინგი
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ზღვის დონიდან 922 მეტრზე კაშხლის
გასწორზე; კალაპოტში დიდი რაოდენობით
ქვები
და
ლოდებია,
ამის
შედეგად
წარმოქმნილია ჩქერები, დინების კლების
შემთხვვევაში წყლით დაფარული ლოდები
აღმოჩნდება
ზედაპირზე
და
თევზს
დაბრკოლებას შეუქმნის სატოფო მიგრაციების
დროს.

წერტილი N 1.10
ზღვის დონიდან 890 მეტრზე კაშხლის ქვედა
ბიეფში, კალაპოტში წარმოქმნილია მცირე
ზომის კუნძულები ბუჩქნარით, რომელიც
მდინარის
ადიდებისას
იტბორება;
ასევე
გვხვდება მომცრო
ზომის ლოდები და
რამდენიმე დიდი ზომის ლოდი. წყლის დონე
მერყეობს 0.8 მ-დან 1.6 მ-მდე.

X=309099, Y=4740418

წერტილი N1.11
კაშხლის ქვედა ბიეფში ზღვის დონიდან 857
მეტრზე დინებას ყოფს მოზრდილი კუნძული,
რომლის სიგრძე შეადგენს დაახლოებით 25-30 მს, ხოლო სიგანე მერყეობს 3.5მ-დან 5მ-მდე.
ნაკადში წარმოდგენილია დაბალი საფეხურები
და ასევე მიმოფანტულია მცირე ზომის ქვები.
კალაპოტის სიღრმე მერყეობს 0.4 მ-დან 0.6 მმდე.

X=309362, Y=4740407

წერტილი N 1.12

X=310343, Y=4740401

გამა კონსალტინგი
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ზღვის დონიდან 822 მეტრზე კაშხლის ქვედა
ბიეფის მონაკვეთში დინება იშლება; კალაპოტში
დიდი რაოდენობით მცირე ზომის ქვებია
მიმოფანტული და დინებას ყოფს საკმაოდ დიდი
ზომის კუნძული, რომლის სიგრძე დაახლოებით
17 მ-ია, სიგანე კი 12-15მ. წყლის დონე 0.4 მ-დან
0.7 მ-მდე მერყეობს.

წერტილი N1.13
ზღვის დონიდან 764 მეტრზე კაშხლის ქვედა
ბიეფში
ნაკადის
სიჩქარე
საგრძნობლად
შემცირებულია და მოედინება გაშლილად.
კალაპოტში გვხვდება ერთი საშუალო ზომის და
რამდენიმე მცირე ზომის კუნძული წყლის დონე
0.2 მ-დან 0.6 მ-მდე მერყეობს.

X=312102, Y=4740380

წერტილი N 1.14
ზღვის დონიდან 729 მეტრზე მდინარეების
ხელედულას, ლასკადულას და ცხენისწყლის
შესართავი. მდ. ხელედულას შესართავთან თუ
არ შენარჩუნდა წყლის ხარჯის საჭირო და
აუცილებელი
დონე,
ჰაბიტატებისთვის
დამახასიათებელი მისაღები გარემო, მდინარე
დაკარგავს თევზის სატოფო და კვებითი
მიგრაციის
ფუნქციას,
რაც
თავისთავად
შეამცირებს ან საერთოდ გაანადგურებს ზემოთ
აღნიშნულ მდინარეში ნაკადულის კალმახის
მთელ პოპულაციას.

X=313523, Y= 4739468

ცხრილი 4.2.5.8.4.1. მდ. დევაშის კრიტიკული წერტილები
კრიტიკული წერტილი N 2.1

X=313748, Y=4738257

ზღვის დონიდან 740 მეტრზე მდ. დევაშის მდ.
ცხენისწყალთან
შესართავის
მახლობლად
კალაპოტში
წარმოქმნილია
საფეხურებრივი
დინება, ასევე გვხვდება საშუალო ზომის ლოდები,
წყლის დონის სიმაღლე მერყეობს 0.3 მ-დან 0.5 მმდე.

კრიტიკული წერტილი N 2.2

X=313687, Y=4738279

გამა კონსალტინგი
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ზღვის დონიდან 753 მეტრზე კაშხლის ქვედა
ბიეფში შესართავთან ახლოს,
კალაპოტში მიმოფანტულია მცირე ზომის ქვები,
მორებისგან
გვხვდება
ბარიერი,
რომელიც
წარმოქმნის საფეხურეობრივ დინებას. ასევე
წარმოქმნილია აუზები, რომელთა სიღრმე 0.6 მ-დან
1 მ-მდე მერყეობს.

კრიტიკული წერტილი N 2.3
ზღვის დონიდან 760 მეტრზე
კალაპოტში
არსებული
მოზრდილი
ქვებით
წარმქმნილია ჩქერული დინება, ასევე გვხვდება
დიდი ზომის მორები და მცირე ზომის სხვადასხვა
ხის ნატანი.

X=313481, Y=4738104

კრიტიკული წერტილი N 2.4
ზღვის დონიდან 763 მეტრზე კაშხლის ქვედა
ბიეფის
მონაკვეთში გვხვდება დიდი ზომის
ლოდები, რომლებიც უხვი და ზეჩქარი დინების
მეშვეობით დაფარულია წყლით. დინების კლების
შემთხვევაში
ეს
ლოდები
კალმახისთვის
გადაულახავ ბარიერად იქცევა.

X=313315, Y=4737945

კრიტიკული წერტილი N 2.5

X=312681, Y=4738016
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ზღვის დონიდან 817 მეტრზე
კალაპოტში დიდი რაოდენობით ლოდებია, ასევე
წარმოდგენილია ტერასული დინება და მცირე
ზომის აუზი, რომლის სიღრმეც დაახლოებით 0.9 მ
შეადგენს.

კრიტიკული წერტილი N 2.6
ზღვის დონიდან 827 მეტრზე
დიდი ზომის ლოდებისა და მაღალი ეკოლოგიური
ხარჯის შედეგად წარმოდგენილია მცირე ზომის
ჩანჩქერები, რომელთა ვერტიკალური ვარდნის
სიმაღლე 0.2-0.3 მ შეადგენს. კალაპოტში არსებული
ლოდების დიამეტრი 0.8 მ-დან 1 მ-მდე მერყეობს.

X=312684, Y=4738045

კრიტიკული წერტილი N 2.7
ზღვის დონიდან 827 მეტრზე
კაშხლის ქვედა ბიეფის მონაკვეთში დინება
საფეხურებიანია,
კალაპოტი
ქვებით
არის
მიმოფანტული, ხოლო ადგილებში მოზრდილი
ზომის ლოდებიც გვხვდება. კალაპოტის სიღრმე 0.1
მ-დან 0.4 მ-მდე მერყეობს.

X=312624, Y=4738050

კრიტიკული წერტილი N 2.8
ლოკაცია მდებარეობს ზღვის დონიდან 867 მეტრზე
კაშხლის ქვედა ბიეფში. კალაპოტის სიღრმე
მდინარის ამ მონაკვეთში საკმაოდ დაბალია, მასში
არსებული რიყის ქვებით წარმოქმნილია მცირე
ზომის ჩქერები. სიღრმე მერყეობს 0.4 მ-დან 0.7 მმდე. მარჯვენა ნაპირზე არსებული ფრიალო კლდე
ეროზიული
პროცესები
შედეგად
შეიძლება
ჩამოიშალოს, რაც დამატებით დაბრკოლებას
შეუქმნის იქთიოფაუნას გადაადგილებისას.

X=312490, Y=4738188

გამა კონსალტინგი
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კრიტიკული წერტილი N 2.9
ზღვის დონიდან 885 მეტრზე კაშხლის ქვედა
ბიეფში, კალაპოტში არსებული დიდი ზომის
ლოდებით და ზეჩქარი დინების მეშვეობით
წარმოქმნილია მცირე ზომის ჩანჩქერი. ლოდების
დიამეტრი 1 მ-დან 1.5 მ-მდე მერყეობს, ჩანჩქერის
შემდგომ წარმოქმნილი აუზის სიღრმე კი 1,4 მ- დან
1.7 მ-მდე მერყოებს.

X=312407, Y=4738213

კრიტიკული წერტილი N 2.10
ზღვის დონიდან 888 მეტრზე, დიდი ზომის
ლოდებით წარმოქმნილია ჩანჩქერი, რომლის
ვერტიკალური ვარდნის სიმღლე დაახლოებით 0.8
მ-ია. კალაპოტში დიდი ოდენობით ლოდებია,
დიამეტრით 0.7 მ-დან 1 მ-მდე. აუზის სიღრმე
შეადგენს დაახლოებით 1.5 მეტრს.

X=312375, Y=4738191

4.2.5.8.5

საპროექტო მდინარეების, წყლის მრავალფეროვნების ფონური მდგომარეობების
დახასიათება

4.2.5.8.5.1 კამერალური კვლევა
საპროექტო მდინარეებისათვის დამახასიათებელია სწრაფი დინებები, გახსნილი ჟანგბადის
მაღალი კონცენტრაცია, წყლის დაბალი ტემპერატურები, ორგანული ნივთიერებების დაბალი
შემცველობა, წყლის დონის მკვეთრი ცვლილებები (როგორც სეზონური, ასევე სადღეღამისო)
და დაბალი მინერალიზაცია (40 – 150 მგ/ლ). დაბალია ბიოგენური ელემენტების კონცენტრაცია,
რაზეც მიუთითებს დაბალი ჟანგვადობა (პერმანგანატური) – 3– 8 მგ O2/ლ.
მდინარეების ფსკერული სუბსტრატები წარმოდგენილია ძირითადად ქვების, კენჭების და
სილის ნარევით, რომელშიც ჩართულია დიდი ზომის ქვის ლოდები.
ჰიდრობიონტთა სახეობრივი შემადგენლობა ტიპიურია მაღალი მთის მდინარეებისათვის. ეს
არის ამფიბიოტიური მწერების თავისებური სამყარო, რომელთა სასიცოცხლო ციკლის
ძირითადი ნაწილი მიმდინარეობს მატლის სტადიაში (ზოგჯერ რამდენიმე წლის
განმავლობაში). ამგვარი ხანგრძლივი განვითარების ერთ-ერთ ამხსნელ გარემოებად შეიძლება
მიჩნეული იქნას საკვები რესურსების სიმწირე. პრაქტიკულად მთელი ბენთოსი შედგება
მწერების ხუთი ჯგუფისაგან: Plecoptera, Ephemeroptera, Trichoptera, Chironomidae, Diptera და
სხვა. სრულებით არ არის წარმოდგენილი, ისეთი მსხვილი ჯგუფების სახეობები, როგორიც
არის Molusca და Crustacea. წყლის ნაკადების ზეჩქარი დინება ხელს უშლის პლანქტონური
გამა კონსალტინგი
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ორგანიზმების განვითარებას. ამის გამო მდინარეების ჰიდრობიონტთა ეკოლოგიური
მოდიფიკაციების სივრცული გადანაწილების შესწავლა შესაძლებელია მხოლოდ ბენთოსური
ორგანიზმების კვლევით.
მთავარი კავკასიონის ქედის მთის დიდი მდინარეები გამოირჩევიან შენაკადების სიმრავლით,
რომლებიც იმავდროულად ხასიათდებიან შედარებითი წყალმარჩხობით. უმეტესად, მცირე
შენაკადის ხარჯი არ აღემატება რამდენიმე მ3-ს. მთის მდინარეების აღნიშნულ მცირე
წყალხარჯიანობის პირობებში მძლავრ წყალმოვარდნებს ჰიდრობიონტებისათვის შეიძლება
ჰქონდეთ კატასტროფული ხასიათი, განსაკუთრებით თუ
ისინი გამოიწვევენ მთიანი
ზონებისთვის დამახასიათებელ სპეციფიურ მოვლენას - ღვარცოფს. ამიტომ, ჰიდრობიონტთა
არსებობა-სიცოცხლისუნარიანობის საქმეში, ასეთი წყალმოვარდნები ბარის მდინარეების
წყალდიდობებთან შედარებით, ზოგჯერ მათთვის ლეტალურ ხასიათს ატარებს. ასეთ
ექსტრემალურ პირობებში ჰიდრობიონტთა გადარჩენა წარმოადგენს ჯერ კიდევ შეუსწავლელ
ზოგად ბიოლოგიურ პრობლემას. ეს პრობლემა მით უფრო საინტერესოა, რადგან ზოგიერთი
მწერები განვითარების შენელებული ციკლით ბინადრობენ მდინარეებში უცვლელად
მატლების ფაზაში 2 – 3 წლის განმავლობაში (მაგ. Perla, Perlodes) და ამ დროის განმავლობაში 30ზე მეტჯერ განიცდიან კანის ცვლას. ეს მწერები, წყლის გარემოში განვითარების ხანგრძლივი
პერიოდის განმავლობაში არაერთხელ უნდა გადაურჩნენ აღწერილ კატასტროფულ მოვლენებს,
როდესაც უზარმაზარი რიყის ქვები, რომლებზედაც სახლობენ ზემოთ აღნიშნული ცხოველები,
მოაქვს ადიდებულ ნაკადს და ისინი ერთმანეთს მუდმივად და თანაც ძალიან ძლიერად
ეჯახებიან.
საკითხი წყლის ნაკადის ჰიდრობიოლოგიური ზონალურობის შესახებ წყდება რიგი
ფაქტორების გამოყოფით, რომლებიც გავლენას ახდენენ რაოდენობრივ მახასიათებლებზე.
რაოდენობრივი მონაცემები აუცილებელია არა მარტო ჰიდრობიოლოგიური კომპონენტების
მაღლივ ზონებში და იარუსებზე გავრცელების და გადანაწილების საკითხების გადასაჭრელად,
ასევე მთის ნაკადებში სეზონური ბიოლოგიური ცვლილებების შესახებ ნათელი წარმოდგენის
ფორმირებისათვის. ამგვარი მონაცემების გარეშე შეუძლებელია დადგინდეს ბიოცენოზური
სტრუქტურების წლიური როტაცია და განხორციელდეს თანმიმდევრული ცვლილებების
მოცულობის
ფორმირება.
ნაკადების
ჰიდრობიოლოგიური
ზონალურობის
შესახებ
მნიშვნელოვანი საკითხების გადასაჭრელად აუცილებელია განისაზღვროს ფაქტორები,
რომლებიც მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ სხვადასხვა მდინარეების მიხედვით, მონაცემების
შედარებისას. ფართო მნიშვნელობით ისინი წარმოადგენენ უპირველეს ყოვლისა ეკოლოგიურ
ფაქტორებს, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან ერთმანეთთან და განსაზღვრული დონით
გამომდინარეობენ ერთი მეორისაგან. აქ შეიძლება გამოიყოს შემდეგი ფაქტორები, რომლებიც
გავლენას ახდენენ და განაპირობებენ ზემოქმედების ზონაში არსებულ წყალსატევებში
მობინადრე ჰიდრობიონტების რაოდენობრივ მახასიათებლებს:






სეზონური ფაქტორი - ნაკადის აბიოტური მდგომარეობის რეგულარული ციკლური
ცვლილებები, რომელიც ვლინდება უპირველეს ყოვლისა წყლის მოცულობითი,
ტემპერატურული და მარილიანობის რეჟიმების ცვლილებებით;
ტროფიკული პირობები - როგორც სეზონური ფაქტორის კერძო შემთხვევის
გამოვლინება ან მისი გამოყოფა ცალკე ფაქტორად ერთი მდინარის სხვადასხვა ზონაში
და უბანზე მისი ალბათობისა და განსხვავებულობის გამო; ძირითადად
დამოკიდებულია წყალში ბიოგენური ელემენტების ან ორგანიკის (ჰუმუსის)
შემცველობის ხარისხზე;
იმაგოს სტადიაში გადასვლა (გამოფრენა) - ამ მოვლენის ზემოქმედება წყლის
ბიოცენოზების საერთო მდგომარეობაზე, სადაც მძლავრად ვითარდებიან ამფიბიოტური
მწერები, მათი იმაგოს (ზრდასრულობის) სტადიაში გადასვლა და კონკრეტული
ჰიდრობიოცენოზიდან მასიური ამოფრენა, საგრძნობლად აღარიბებს მათი მატლებით
მკვებავი იქთიოფაუნის (ჩვენს შემთხვევაში - ნაკადულის კალმახის (Salmo trutta morfa
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fario Linnaes, 1758)) საკვებ ბაზას. ასეთი სურათი განსაკუთრებულად დამახასიათებელია
რუისელებისა (Trihoptera) და მედღეურებისათვის (Ephemeroptera);
ანთროპოგენური ზემოქმედება - ყველაზე მნიშვნელოვნად ის ვლინდება ზემოქმედების
ლოკალურ კერებში და წყლის ოდენობის და ტემპერატურის სეზონური ცვლილებები
უარყოფით გავლენას ახდენენ ამ ზემოქმედების მასშტაბებზე და წყლის ნაკადებში
ბიოცენოზების ხელოვნური ფორმირების ეკოლოგიურ ფაქტორებად ითვლება;
ნაკადის ტიპი - მდინარე, რუ, წყარო - კომპლექსური ფაქტორი, რომელიც ფარული
სახით შეიცავს ისეთ მომენტებს, როგორიცაა წყლის ქიმიზმი, წყალში გახსნილი
ჟანგბადის რაოდენობრივი მაჩვენებელი და წყლის ტემპერატურა. მცირე დინებებს
შეუძლიათ სწრაფად შეიცვალონ ტემპერატურა მზის ენერგიის ზემოქმედების შედეგად,
მაშინ როდესაც რაც უფრო წყალუხვია ნაკადი, მით უფრო შეუძლებელია ასეთი მზარდი
ეფექტის მიღება. გარდა ამისა, ფაქტორი „ნაკადის ტიპი“, გარკვეული დონით
განსაზღვრავს ორ შემდგომ ფაქტორს:
o დინების სისწრაფე - ეს ფაქტორი, როგორც ერთ-ერთი ძირითადი, ვლინდება
იმაში რომ, ჰიდრობიონტთა ძირითადი საშუალებაა ამ გარემოში მათი ყოფნადასახლების ადაპტაციისათვის; უფრო ზუსტად კი ქემარაბიონტთა (მშფოთვარე
ნაკადების ბინადარნი) ევოლუციაში, ჩამოყალიბდა სხეულის ანატომიურმორფოლოგიური შეგუება მშფოთვარე ნაკადში საკუთარი თავის შეკავებასთან
დაკავშირებით.
ფარდობით რაოდენობაში, მთის ნაკადში
ცვლილებები
წარმოადგენს ფაუნისტური ზონალურობის გამოვლინებას, მაგრამ კონკრეტულ
მიზეზებს მაინც წარმოადგენენ დინებების სისწრაფეებში ცვლილებები;
o სუბსტრატის ხასიათი - სუბსტრატის ფაქტორი თავისი უკიდურესი
გამოხატულებით ვლინდება იმაში რომ, ზოგიერთი სახეობის ჰიდრობიონტს
შეუძლია არსებობა მხოლოდ მისთვის ჩვეული ეკოლოგიური ნიშის პირობებში
(მაგ. ოლიგოქეტებს (Oligochaeta) -ლამში, ხოლო მედღეურებს (Ephemeroptera) რთული რელიეფის მქონე ქვებზე); ამრიგად, წყალდინებებზე ეკოლოგიური
სიტუაციის ანალიზისას ითვალისწინებენ მათ ბიოლოგიურ დაყოფას სამ ტიპად
და ასევე ითვალისწინებენ მსხვილ ჰიდრო ობიექტებზე წამყვან, მოქმედ
ეკოლოგიურ
ფაქტორებს
რადგან,
ანთროპოგენური
ზემოქმედება
დიფერენცირებულ იქნას სხვა სახის ფაქტორებისაგან, უპირველეს ყოვლისა
კლიმატური ფაქტორებისაგან.

ამგვარად, ჰიდრობიონტთა სახეობრივ შემადგენლობაზე ობიექტის ზემოქმედების ზონაში
გავლენას მოახდენენ მთელი რიგი ფაქტორები, რომელთა შორის განმსაზღვრელი მნიშვნელობა
ექნება:









სუბსტრატის ხასიათს;
დინების სისწრაფეს;
კალაპოტის ტიპს;
გამჭვირვალობას;
წყლის ქიმიზმს;
წყლის ტემპერატურას;
წყლის დინების სიმძლავრეს;
ლანდშაფტურ ფონს.
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4.2.5.8.5.2 მდ. ხელედულას და დევაშის იქთიმასის ბიოლოგია
4.2.5.8.5.2.1 ნაკადულის კალმახი
სახეობა: ნაკადულის კალმახი;
ოჯახი: ორაგულისებრნი;
გვარი: კეთილშობილი ორაგულები;
ლათინური სახელწოდება: Salmo trutta morfa fario Linnaes, 1758
ტიპი: მტკნარი წყლის ფორმა;
ცხოვრების ნირი: პელაგიური;
კვების ტიპი: ნახევრად მტაცებლური;
განსახლების არეალი: შავი, ბალტიის, ხმელთაშუა ზღვების აუზები და სხვ.;
ნაკადულის კალმახის (Salmo trutta morfa fario Linnaes, 1758) სხეულის ფორმა, ფარფლების
განლაგება და ძლიერი კუდი განაპირობებს მისი ცურვის სისწრაფეს და დაბრკოლებების, მათ
შორის 2,5-3,0 მეტრამდე ჩანჩქერების თავისუფლად გადალახვას.
ნაკადულის კალმახის შეფერილობა ცვალებადია. ზურგი მოყავისფრო-მომწვანო აქვს;
გვერდები მოყვითალო-მომწვანო, შავი და წითელი ხალებით დაწინწკლული, მუცლის მხარე
მოთეთრო-მორუხო ფერისაა, მოყვითალო ელფერით.
მამრები მდედრებისაგან განსხვავდებიან მომცრო ზომით, დიდი თავით და ყბებზე კბილების
სიმრავლით.
კალმახის ხორცი, იმისდა მიხედვით, თუ ძირითადად რა საკვებს მოიხმარს, შეიძლება იყოს
თეთრი, მოყვითალო ან მოწითალო ფერის.
ნაკადულის კალმახი (Salmo trutta morfa fario Linnaes, 1758) ძირითადად 20-30 სმ-მდე სიგრძისაა,
ხოლო წონით 0,3-1,0 კგ-მდე.
საცხოვრებელი გარემო და ქცევის ნირი: ნაკადულის კალმახი (Salmo trutta morfa fario Linnaes,
1758) ცხოვრობს ცივწყლიან მდინარეებსა და ნაკადულებში, რომელთაგან უკანასკნელმაც
განსაზღვრა მისი ტაქსონომიური სახელწოდება. იგი ირჩევს ისეთ ჰიდრო გარემოს, სადაც ჩქარი
დინება, წყლის დაბალი ტემპერატურა და შესაბამისად წყალში გახსნილი ჟანგბადის მაღალი
კონცენტრაციაა.
ლიფსიტების წამოზრდილი ლარვები ხშირად, ჯგუფებად, 10-20 ცალი ერთად, თავს იყრიან
თხელწყლიან ადგილებში, სადაც საკვებად, აქტიურად მოიპოვებენ ზოოპლანქტონურ
ორგანიზმებს.ზრდასრული კალმახები ეწევიან განცალკევებულ, ერთეულ ცხოვრებას და
მხოლოდ ტოფობის პერიოდში, ანადრომული მიგრაციის დროს ქმნიან პატარ-პატარა, ზოგჯერ
კი საკმაო რიცხოვნობის ასაკობრივ გუნდებს.
კვების თავისებურებანი: ნაკადულის კალმახი (Salmo trutta morfa fario Linnaes, 1758) ძირითადად
იკვებება მწერების ამფიბიოტური ფორმებით - ლარვებით, მცირეჯაგრიანი ჭიებით, წყალში
ჩავარდნილი მწერებით, თევზის ქვირითით, თავკომბალებით, პატარ-პატარა თევზებით და
მცირე ზომის ძუძუმწოვრებით - მღრღნელებით.
გამრავლება: ნაკადულის კალმახი ქვირითობს შემოდგომა-ზამთრის პერიოდში სექტემბრიდან
მარტამდე, როგორც წესი, უფრო ხშირად ოქტომბერ-ნოემბერში, 6-80C-ზე უფრო დაბალ
ტემპერატურაზე; თხელწყლიან, ჩქარ დინებაში, ქვა-ღორღიან ფსკერზე. მდედრები ქვირითს
ყრიან მათ მიერვე მომზადებულ ორმოებში და ზემოდანაც ღორღით ფარავენ.
ნაკადულის კალმახი (Salmo trutta morfa fario Linnaes, 1758) ქვირითობის პერიოდშიც აქტიურად
იკვებება, ხოლო ტოფობის დასრულების შემდეგ ისევ უბრუნდება ჩვეულ ეკოლოგიურ ნიშას „სანასუქო მოედნებს“.
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ნაკადულის კალმახის (Salmo trutta morfa fario Linnaes, 1758) ნაყოფიერება აღწევს 200-დან 1500მდე ქვირითს (1-2 ათასი ცალი ქვირითი თევზის 1 კგ მასაზე). ქვირითი ნარინჯისფერია,
დიამეტრით 2,5-3,5 მმ. ქვირითის განვითარების ხანგრძლივობა დამოკიდებულია გარემო
წყლის ტემპერატურაზე: ამისათვის, 1-20C -ზე - 200 დღე, ხოლო 6-70C-ზე შესაბამისად - 65 დღე
სჭირდება. ახალგამოჩეკილი ლარვა 2-2,5 სმ-ის სიგრძისაა. დედისგან მიღებული ყვითრის
ტომსიკი, რომელიც ახალგამოჩეკილი ლარვის შინაგან კვებას უზრუნველყოფს მაღალი კვებითი
ღირებულების ცილოვანი, ცხიმოვანი და ნახშირწყლოვანი კომპონენტებით, დაახლოებით 20
დღეში ამოიწურება და ლარვა იძულებულია გადავიდეს გარეგან კვებაზე. ეს ინდივიდები, 3-4
წლის შემდეგ აღწევენ სქესმწიფობას და დასაბამს აძლევენ შემდეგ თაობებს. ისინი 12 წელს
ცოცხლობენ.
ნაკადულის კალმახი (Salmo trutta morfa fario Linnaes, 1758) IUCN არ არის შეფასებული (NE),
შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში.
ნაკადულის კალმახი (Salmo trutta morfa fario Linnaes, 1758), როგორც მთის მდინარეების
რეოფილური სახეობა, რომელიც 2000 – 2500 მეტრის სიმაღლეებზე ქმნის „მთის ფორმის“
პოპულაციას, გამოირჩევა შენელებული ზრდის ტემპით, ნასუქობის დაბალი კოეფიციენტით და
სქესობრივი სიმწიფის გვიანი დადგომით. ნაკადულის კალმახის (Salmo trutta morfa fario Linnaes,
1758) პოპულაცია საკვლევი რეგიონის მდინარეებში - როგორც ორაგულისებრთა ოჯახის
წარმომადგენელი, უაღრესად მგრძნობიარეა წყალში ჟანგბადის შემცველობის რყევებთან
მიმართებაში. ნაკადულის კალმახის საარსებო გარემოში ჟანგბადის ზღვრული შემცველობა
შეადგენს 3,5 O2 მგ/ლ. განსაკუთრებით მომთხოვნი ჟანგბადის მიმართ არიან ლიფსიტები
განვითარების საწყის ეტაპზე. რაც უფრო ღარიბია წყალი ჟანგბადით, მით უფრო ფერხდება ჯერ
განაყოფიერებული ქვირითის ინკუბაცია, ხოლო შემდეგ ლიფსიტების ზრდა-განვითარება.
კალმახის ლიფსიტების ზრდაზე და შესაბამისად მათ სიცოცხლისუნარიანობაზე, დიდ
გავლენას ახდენს წყლის დინების ინტენსიურობა. დაკვირვებებმა უჩვენეს რომ,
ორაგულისებრნი ნორმალურად იტანენ pH გარემოს რყევებს, როდესაც მისი მაჩვენებელი
ნეიტრალურთან ახლოსაა და არ გადის 6 – 9 ნიშნულებს გარეთ. გარდა ამისა, ორაგულისებრთა
ლიფსიტების განვითარებაზე დადებით გავლენას ახდენს წყალში გახსნილი ჟანგბადის
შემცველობის და წყლის გამჭვირვალობის ხარისხი (შეტივნარებული მყარი ნაწილაკების
მინიმალური რაოდენობა). თუმცა, წყლის გამჭვირვალობის მაჩვენებელი კავკასიის მაღალმთიან
და შუამთის წყლის ნაკადებში, როგორც ცნობილია მერყეობს და დამოკიდებულია წყლის
დონის სეზონურ ცვლილებებზე, რომელიც თავის მხრივ განაპირობებს დინების სისწრაფის და
ნაკადის სიმძლავრის ზრდას და აქედან გამომდინარე წყალში შეტივნარებული ნაწილაკების
მატებას. ზოგადად ცნობილია რომ, დინების საშუალო სისწრაფე ყინულოვანი კვების
მდინარეებში მნიშვნელოვნად მაღალია ივლის - აგვისტოში. მაკროუხერხემლოების სახეობათა
ის რაოდენობა, რომლებიც შედიან იმ ობიექტების ჩამონათვალში, რომლებიც წარმოადგენენ
კალმახის საკვებ ბაზას, მდინარეების მაღალმთიან მონაკვეთებზე სამჯერ უფრო ნაკლებია,
ვიდრე ქვედა მონაკვეთებზე.
ლიტერატურული მონაცემებით, ნაკადულის კალმახის (Salmo trutta m. fario Linnaes, 1758)
კვების სადღეღამისო და სეზონური რითმი შეიძლება წარმოვიდგინოთ შემდეგი სახით: კვების
ყველაზე ინტენსიური პერიოდია აპრილის დასაწყისი - ივნისის ბოლო. ამ პერიოდში
ფიქსირდება კალმახის მიერ ანკესის სატყუარაზე გახშირებული და აქტიური კენკვა, დღეღამეში სამჯერ, რაც მოწმობს ნაკადულის კალმახის (Salmo trutta morfa fario Linnaes, 1758)
გაძლიერებულ მიგრაციულ აქტიურობას სანასუქე ადგილებისაკენ 7 – 8, 12 – 14 და 19 – 20
საათებში. დღე-ღამის დარჩენილ დროს კალმახის სასიცოცხლო ციკლში აღინიშნება მოსვენების
პერიოდი. ნაკადულის კალმახის (Salmo trutta morfa fario Linnaes, 1758) გავრცელების არეალის
ტერიტორიებზე, კალმახის საკვებ რაციონის შემადგენლობაში შემავალი სახეობების მასიური
თავმოყრის ადგილებში, აღინიშნება ეგრეთწოდებული „სანასუქე მოედნების“ არსებობა,
საითკენაც მიგრირებს კალმახი საკვების მოძიების მიზნით. ქცევის თავისებურება, რომლებიც
განპირობებულია კალმახის განვითარების ბიოლოგიური ციკლით, საარსებო გარემოს
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თავისებურებებით და საკვები ბაზის შემადგენლობაში შემავალი ორგანიზმების გამრავლებაგანვითარების პირობებით, გამოიხატება კვების ინტენსიურობის დაქვეითებაში ივლისის
ბოლოსა და აგვისტოში. ხოლო სქესმწიფე თევზებში კი ტოფობის პერიოდშიც (სექტემბერი ნოემბერი). ამ დროს კალმახი, დღის განმავლობაში, თითქმის არ ჩნდება „სანასუქე მოედნებზე“
და კვებით აქტიურობას ავლენს მხოლოდ დილის და საღამოს საათებში. ოქტომბერში იწყება
კვების ინტენსიურობის ამაღლების მეორე ფაზა ტოფობა ჩატარებულ თევზებში, რაც აღწევს
მაქსიმალურ აქტიურობას ნოემბრის მეორე ნახევარში. ამ პერიოდში შეიმჩნევა საკვების
მოპოვების და მიღების გააქტიურება, რაც გამოიხატება დღე-ღამეში სამჯერად კვებით
მიგრაციაში „სანასუქე მოედნებისაკენ“. უნდა აღინიშნოს რომ, შესაძლებელია „სანასუქე
მოედნების“ ადგილმდებარეობის სეზონური ცვლილებები, რაც გამოწვეულია კალმახის კვების
რაციონში შემავალი ცოცხალი ორგანიზმების აღწარმოებისა და ბიომასის ზრდის სხვადასხვა
სეზონური პიკებით. დეკემბრის დასაწყისში დგება კალმახის კვებითი აქტიურობის „ზამთრის
კლება“ და ეს პერიოდი გრძელდება დაახლოებით აპრილის დასაწყისამდე. რაც შეეხება
კალმახის მიერ საკვები ორგანიზმების მოძიების მეთოდებს, უნდა აღინიშნოს რომ, სადაც
უხერხემლოთა ჰიდროფაუნა ძირითადად წარმოდგენილია Ephemeroptera, Plecoptera და
Triсhoptera მატლებით, რომლებიც ცხოვრობენ ლაბილური ცხოვრების წესით, აქ ნაკადულის
კალმახის (Salmo trutta morfa fario Linnaes, 1758) მიერ გამოიყენება, საკვები ობიექტების მოძიებაპოვნა მხედველობითი აღქმის უნარ-მეთოდით. კალმახის კვების რაციონში ძირითადად
ჭარბობენ - გამარუსები (Gammaridae). მათი საერთო წილი ნაკადულის კალმახის (Salmo trutta
morfa fario Linnaes, 1758) კვებით რაციონში შეადგენს ზაფხულში - 87%-ს და ზამთარში 95,4%-ს.
უნდა აღინიშნოს, რომ კალმახების კუჭის საკვებით შევსების საშუალო ინდექსი, რომლებიც
ბინადრობენ არეალის ქვედა უბნებზე, უფრო მაღალია ვიდრე იმ პოპულაციის კალმახებისა,
რომლებიც ბინადრობენ უფრო ზედა უბნებში. ნაკადულის კალმახის კუჭში შემცველი
კომპონენტების პროცენტული შემადგენლობა, კვლევის შედეგად, შეიძლება ასე დახასიათდეს
(ცხრილი 4..2.5.8.5.2.1.1.):
ცხრილი 4..2.5.8.5.2.1.1. მაკროუხერხემლოები - ნაკადულის კალმახის საკვები ბაზა
მაკროუხერხემლოები - ნაკადულის
პროცენტული თანაფარდობა
კალმახის საკვები ბაზა
კვების რაციონში
1 Gammaridae
79,5 – 95
2 Thendipedidae
1,9 – 9,7
3 Trihoptera
1,5 – 3,1
4 Mollusca*
0,1 – 1,5
5 Ephemeroptera, Plecoptera
0,1 – 0,8
6 მფრინავი მწერები
0,2 – 2,1
7 სხვა
0,4 – 3,1
*ჯგუფი Mollusca არეალის ყველაზე მაღალ უბნებში საერთოდ არ არის წარმოდგენილი და მათი
წარმომადგენლები გვხვდებიან მხოლოდ შედარებით თბილ და უფრო მდორე დინების უბნებში, არეალის
ყველაზე ქვედა მონაკვეთებში.
№

4.2.5.8.5.2.2 კოლხური წვერას ბიოლოგია
სახეობა: კოლხური წვერა;
ლათინური სახელწოდება: Barbus tauricus rionica Kamensky, 1899
ტიპი: მტკნარი წყლის ფორმა;
ცხოვრების ნირი: ბენთოპელაგიური;
კვების ტიპი: ნახევრად მტაცებლური;
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განსახლების არეალი: ჭოროხში, ჩოლოქში, კინტრიშში, სუფსაში, რიონში, ცხენისწყალში,
ხობში, ენგურში, კოდორში, ბზიფში, ფსოუსა და მათ შენაკადებში. ამტყელის ტბაში,
ტყიბულისა და ლაჯანურის წყალსაცავებში.
სიგრძე - 55 სმ, წონა - 1,5 კგ, ჩვეულებრივ, გვხვდება უფრო პატარები. ბენთოპელაგიური,
მტკნარი წყლის თევზია. ბინადრობს ქვა-ქვიშიან ადგილებში. სქესობრივ სიმწიფეს აღწევს 3-4
წლის ასაკიდან, ტოფობს ორჯერ; მრავლდება მაისიდან აგვისტომდე; ნაყოფიერება
დამოკიდებულია ასაკსა და სხეულის ზომაზე. მდინარეებში ნაყოფიერება შეადგენს 2000-15000მდე ქვირითს, ტბებში კი - 30000-მდე.
იკვებება ბენთოსით, მოლუსკებით, ქორონომიდებით, გვერდულებით, ასევე ცხოველური და
მცენარეული დეტრიტით, მდინარის კიბოებით, ზოგჯერ - წვრილი თევზებით და მათი
ქვირითით.
რაოდენობის სიმწირის გამო სარეწაო მნიშვნელობა არა აქვს.

4.2.5.8.6

ადგილობრივი მოყვარული მეთევზეების გამოკითხვის შედეგები

მდ. ხელედულას და მდ. დევაშის ბიოლოგიური გარემოს ფონური მდგომარეობის კვლევის
ფარგლებში გამოკითხული იქნა დაბა ლენტეხის, სოფლების ხელედის, ბავარის, ლესემას და
სხვა დასახლებულ პუნქტებში მცხოვრები მოყვარული მეთევზეები და ადგილობრივი
მოსახლოება. სულ გამოკითხული იქნა 6 პირი, კერძოდ:







მუსელიანი დავით, მცხოვრები დაბა ლენტეხში;
ბენდელიანი დავით, მცხოვრები სოფ. ხელედში;
გაზდელიანი ჯაბა, მცხოვრები სოფ. ხელედში;
ჩანქსელიანი გოჩა, მცხოვრები სოფ. ბავარში;
მუკბანიანი ბესო, მცხოვრები დაბა ლენტეხში;
ჩანქსელიანი ევტეხი, მცხოვრები დაბა ლენტეხში და სხვა.

გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, მდ. ხელედულასა და მდ. დევაშში ხორციელდება მხოლოდ
სამოყვარულო თევზჭერა და თევზის მოპოვება ხდება პირადი მოხმარების მიზნით.
მოპოვებული ინფორმაციის მიხედვით საპროექტო კაშხლების განთავსების ადგილებზე და
ზედა დინებებში წარმოდგენილია მხოლოდ ნაკადულის კალმახი (Salmo trutta m. fario Linnaes,
1758), ხოლო მდ. ცხენისწყლის შესართავთან გვხვდება ასევე მდ. ცხენისწყლიდან შემოსული
კოლხური წვერა (Barbus tauricus rionica Kamensky, 1899). მდ. ცხენისწყლის შესართავებში
ფიქსირდება კიდევ ორი სახეობა- ღორჯო (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758) და ნაფოტა (Neogobiuas
fluviatilis - Pallas, 1814). გამოკითხვის შედეგებიმ მოცემულია ცხრილში.
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ცხრილი 4.2.5.8.6.1. ადგილობრივი მოყვარული მეთევზეების გამოკითხვის შედეგები
N

1

2

კითხვა

გამოკითხვის შედეგი

რა სახეობის და რა რაოდენობის თევზი იჭირება მდ. ხელედულასა და მდ.
დევაშის მდ. ცხენისწყალთან შესართავებში?

რა სახეობის და რა რადენობის თევზი იჭირება იგივე მდინარეებში
შესართავიდან აღმა, ვიდრე სალექარების დამბების გასწორამდე?
(ხელედულა - 7 კმ; დევაში - 4 კმ)?

3

რა რაოდენობის და რა ზომის თევზი იჭირება იგივე მდინარეების
სათავეებში?

4

არის თუ არა სხვაობები ზომასა და მასაში იმ თევზებს შორის, რომლებიც
იჭირება აღნიშნული მდინარეების სხვადასხვა ნიშნულებზე?

5

წელიწადის რომელ დროს უფრო მეტი თევზი იჭირება ზემოთ აღნიშნულ
წერტილებში?

6

წელიწადის რომელ დროს იჭირება უფრო დიდი ზომის თევზები ზემოთ
აღნიშნულ ნიშნულებზე?

7

რა სხვაობაა მდ. ხელედულასა და მდ. დევაშზე დაჭერილ თევზებს შორის?

8

რომელი მდინარის თევზს სცემთ უფრო მეტ პატივს და რატომ? ხელით თუ
დაგიჭერიათ კალმახი და წელიწადის რა დროს?

9
10

რომელ თვეში დაგიჭერიათ კალმახი მომწიფებული (მარცვლოვანი)
ქვირითით?
რომელ მდინარეში ქვირითობს კალმახი უფრო ადრე? ხელედულაში თუ
დევაშში?

მდ. ხელედულასა და მდ. დევაშის მდ. ცხენისწაყლთან შესართავებში 4
სახეობის თევზის მოპოვებაა შესაძლებელი; ღორჯო, რომელიც ძალიან
იშვიათად გვხვდება, ნაფოტა, რომელიც ასევე იშვიათად გვხვდება იმიტომ
რომ ახალი შემოსულია, წვერა, რომელიც შედარებით ხშირია
შესართავებში და ნაკადულის კალმახი რომელიც ფართოდ არის
გავრცელებული. რაოდენობაზე ზუსტი მონაცემები არ გამაჩნია
შესართავიდან აღმა მდ. ხელედულასა და მდ. დევაშში ძირითადად
მოიპოვება ნაკადულის კალმახი. რაოდენობაზე ზუსტი მონაცემი არ
გამაჩნია. წვერა ვერ ახერხებს დამბების გასწორამდე გადაადგილებას.
როგორც მოგახსენეთ, თუ რა რაოდენობის თევზი მოიპოვება ზუსტად ვერ
გეტყვით, ხოლო მათი წონა დაახლოებით 2კგ-მდე აღწევს.
დიახ განსხვავება არის. მდ. დევაშში გაცილებით უფრო დიდი ზომისა და
მასის თევზი მოიპოვება ვიდრე მდ. ხელედულაში. სათავისკენ უფრო
მოზრდილი ვიდრე ქვემოთ შესართავისკენ
ჩემი დაკვირვებით უფრო მეტი თევზი აგვისტოსა და სექტემბრის თვეებში
იჭირება.
გვიან შემოდგომაზე ზამთრის პერიოდში როდესაც ქვირითობის პერიოდია.
ფართოდ გავრცელებული აზრია, რომ მდ. დევაშის კალმახი უფრო
ცხიმიანია შედარებით დიდი ზომის და შესაბამისად უფრო გემრიელი
ვიდრე მდ. ხელედულაში მოპოვებული კალმახი.
პირადად მე უფრო დიდ პატივს მდ. ხელედულას კალმახს უფრო დიდ
პატივს ვცემ, რადგან მდ. ხელედულაში ვისწავლე თევზაობა და
ბავშვობიდან დღემდე იქ ვთევზაობ. ხელით უფრო ადრინდელ პერიოდში
იყო თევზის დაჭერა შესაძლებელი, როდესაც მეტი კალმახი მოიპოვებოდა,
ან ქვირითობის პერიოდში, მაგრამ ქვირითობის პერიოდში თევზაობა
ავკრძალეთ.
თუ სწორად მახსენდება, კალმახი მომწიფებული ქვირითით აგვისტოსექტემბრის თვეში დამიჭერია
კონკრეტული დაკვრივება არ მიწარმოებია ამ თემასთან დაკავშირებით
მაგრამ გამოცდილებით შემიძლია გიპასუხოთ რომ მდ. დევაშის მაღლობში

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 311 / 567

11

რომელი
მდინარის
კალმახის
ქვირითია
ნარინჯისფერი?ხელედულასი თუ დევაშის?

12

მდინარეების რომელ მონაკვეთში გინახიათ კალმახის განაყოფიერებული
ყვითლად მბზინავი ქვირითი, ან მუცელზე ყვითელ ტომსიკიანი
ლიფსიტები?

13

ერთი ცალი ნემსკავით ერთ დღეში (6-7 საათის განმავლობაში) მაქსიმუმ
რამდენი ცალის დაჭერა შეუძლია ერთ გამოცდილ, მოყვარულ მეთევზეს?

14

თქვენი პირადი რეკორდი რამდენ ცალს შეადგენს?

15
16
17
18

19

უფრო

მეტად

ვის დაუჭერია ყველაზე მეტი რაოდენობის ან, ყველაზე მეტი საერთო წონის
თევზი? და რამდენი?
ვის დაუჭერია ყველაზე დიდი ზომის თევზი?
გარდა კალმახისა, კიდევ რომელი სახეობის თევზებს იჭერთ მდ.
ხელედულაში და მდ. დევაშში?
გარდა სამოყვარულო თევზჭერისა, შეინიშნება თუ არა ბრაკონიერული
თევზჭერის ფაქტები?
თუ ასეთი ფაქტი დადასტურდა, რა ზომებს მიმართავთ?
ართმევთ ბრაკონიერულ იარაღებს? ართმევთ თევზს? ურეკავთ პატრულს?
მიგყავთ პოლიციაში? ჯგუფურად უკითხავთ ლექციას ბრაკონიერობის
მავნებლობაზე?

კალმახი შედარებით ადრე ქვირითობს ვიდრე მდ. ხელედულაში
ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ როგორც თევზი ალბათ ასევე ქვირითი მდ.
დევაშის უფრო გემრიელი იქნება. ქვირითის მოპოვებით არ ვარ
გატაცებული ამიტომ ვერ გეტყვით ფერთან დაკავშირებით ვერაფერს.
როგორც მდ. ხელედულას მონაკვეთზე ასევე მდ. დევაშზეც, მაგრამ უფრო
მეტი ალბათ უფრო მდ. დევაშზე.
არასდროს არ ვცდილობთ ბევრი თევზი დავიჭიროთ, ყოველთვის იმდენს
ვიჭერთ რამდენიც გვჭირდება, ამიტომ ზუსტად ვერ გეტყვით.
დაახლოებით ერთ საათში მოვიპოვებთ 15-20 ცალ თევზს
როგორც მოგახსენეთ სარეკორდოდ არ ვიჭერთ თევზს, ვიჭერთ მხოლოდ
პირადი მოხმარებისთვის. ყოფილა შემთხვევა როდესაც სტუმრები გვყოლია
და მაშინ ერთ საათში 20 თევზი დამიჭერია რაც საკმარისი იყო. ჩვენთან
თევზს მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის ვიჭერთ არა სარეალიზაციოდ.
მსგავს ინფორმაციას არ ვფლობთ.
მსგავს ინფორმაციას არ ვფლობთ.
ძალიან იშვიათად წვერა თუ შეგვხვდება ისიც ქვემო წელში, ზემოთ იგი ვერ
ახერხებს გადაადგილებას.
ბრაკორიენული თევზჭერა მდ. ხელედულას ტერიტორიაზე არ
შეგვიმჩნევია 3-4 წელია.
თუ გამოვლინდა ბრაკონიერული ფაქტი, ისევ ჩვენი თანასოფლელი და
ახლობელი თუ იქნება დენით სათევზაოდ გასული, ამიტომ ჩვენ არ
მივმართავთ კანონს და ჩვენთვითონვე თემის შიგნით ვაძლევთ ბრაკონიერს
სიტყვიერ შენიშვნას, რათქმაუნდა ვართმევთ იარაღს. განმეორებითი
შემთხვევა, რომ ერთიდაიგივე ადამიანი ორჯერ დაგვეჭირა არ ყოფილა.
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საველე კვლევითი სამუშაოების შედეგები

4.2.5.8.7.1 იქთიოლოგიური კვლევები
ლიტერატურული წყაროების მიხედვით, საპროექტო მდინარეები არასაკმარისადაა
შესწავლილი. როგორც ადგილობრივი მოყვარული მეთევზეების გამოკითხვით დადგინდა,
საპროექტო ჰიდროტექნიკურ გასწორებში იქთიოფაუნა წარმოდგენილია მხოლოდ ერთი
სახეობით - ნაკადულის კალმახით (Salmo trutta m. fario Linnaes, 1758). პროექტის გავლენის
ზონაში (კაშხლების ქვედა ბიეფებში) განსაკუთრებით შესართავის სიახლოვეს შესაძლებელია
დაფიქსირდეს მდ. ცხენისწყალში მობინადრე სახეობები.
პირველი საველე კვლევის პერიოდში (13.04.16-15.04.16), მდ. ხელედულაში და მდ. დევაშში
მოვიპოვეთ მხოლოდ ერთი სახეობის იქთიოლოგიური მასალა - ნაკადულის კალმახი (Salmo
trutta m. fario Linnaes, 1758).
მეორე საველე კვლევის პერიოდში (28.06.16-02.07.16), მდ. ხელედულაში მოვიპოვეთ ერთი
სახეობა ნაკადულის კალმახი (Salmo trutta m. fario Linnaes, 1758) და კოლხური წვერას (Barbus
tauricus rionica Kamensky, 1899) იქთიოლოგიური მასალა. მდ. დევაშში მოვიპოვეთ მხოლოდ
ერთი სახეობის იქთიოლოგიური მასალა - ნაკადულის კალმახი (Salmo trutta m. fario Linnaes,
1758).

14.04.16
(მდ. ხელედულა x= 303653, y= 4740691)

01.07.16.
(მდ. ხელედულა x=302947, y=4740440)

ორივე ექსპედიციის დროს, მდინარე დევაშზე, მისი მაღალი ხარჯის, განსაკუთრებულად ჩქარი
დინებისა და ლოდებიანი კალაპოტის გამო, სასროლი ბადის გამოყენება შეუძლებელი შეიქნა
და აქ ნაკადულის კალმახის მოპოვება მხოლოდ ანკესებით გახდა შესაძლებელი.
ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში ხდებოდა მოპოვებული თევზის ეგზემპლიარების კვლევა.
აღებული იქნა სინჯები ჰიდრობიოლოგიური და ჰიდროქიმიური კვლევისათვის.
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29.06.16
(მდ. დევაში x=312684, y=4738045)

15.04.16
(მდ. დევაში x=313487, y=4738085)

პირველი საველე კვლევის პროცესში (13.04.16), X = 304549; Y = 4740975; H= 983 მ. მოცემული
კოოდრინატის მიმდებარე ტერიტორიაზე, კერძოდ 983 მ.ზ.დ. მდინარის აღმა 300 მ-ის მანძილზე მდ.
ხელედულაზე მოპოვებული იქნა ნაკადულის კალმახის (Salmo trutta morfa fario Linnaes, 1758)
15 ინდივიდი; მათ შორის:
 1 წლიანი - 7ცალი, ყველა მამრი; ზომით - 10,5 სმ-დან 12,9 სმ-მდე, წონით - 11 გრ-დან 22
გრ-მდე; ყველა მათგანი სქესმწიფობის II სტადიაში;
 2 წლიანი - 7 ცალი, მათგან 4 ცალი მამრი და 3 ცალი მდედრი; ზომით - 13,1 სმ-დან 15,5
სმ-მდე; წონით - 25 გრ-დან 31 გრ-მდე; როგორც მამრები, ისე მდედრები სქესმწიფობის
III სტადიაში; მდედრების გონადებში, საკვერცხეებში დავითვალეთ 55 ცალიდან 87
ცალამდე ერთეული ქვირითი, რომლებსაც მიმდინარე წლის შემოდგომის ტოფობისას
აუცილებლად დაყრიდნენ.
 3 წლიანი - 1 ცალი, მამრი; ზომით - 16 სმ, წონით - 35 გრ; სქესმწიფობის VI-III სტადიაში;
შემოდგომა-ზამთრის ტოფობაში აქტიური მონაწილე; რაზეც მიგვანიშნებდა სათესლე
გონადების წითელი ფერი და ნაწილობრივი თესლდენა.
ნახაზი 4.2.5.8.7.1.1. პირველი ექსპედიციის მსვლელობისას, მდ. ხელედულაზე, 983 მ.ზ.დ.
მდინარის აღმა 300 მ-ის მანძილზე მოპოვებული იქთიოლოგიური მასალის ფონური სურათი.
პირველი ექსპედიციის შედეგები
1+ წლიანი

2+ წლიანი

3+ წლიანი

7%
46%
47%

თვევზჭერისას მოპოვებული ინდივიდების საშუალო მორფომეტრიული მონაცემებია:
 ზომა -13,15 სმ;
გამა კონსალტინგი
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წონა - 23,93 გრამი.
სქესმწიფობის II სტადიაში მყოფი - 7 ც.
სქესმწიფობის III სტადიაში მყოფი - 7 ც.
სქესმწიფობის IV სტადიაში მყოფი - 0 ც.
სქესმწიფობის V სტადიაში მყოფი - 0 ც.
სქესმწიფობის VI-III სტადიში მყოფი - 1 ც.

მეორე საველე ექსპედიციის კვლევის პროცესში (28.06.16-02.07.16), მდ. ხელედულაზე
მოპოვებული იქნა: ნაკადულის კალმახის (Salmo trutta morfa fario Linnaes, 1758) 57 ინდივიდი
და კოლხური წვერას (Barbus tauricus rionica Kamensky, 1899) 3 ინდივიდი; რომელთაგანაც, 6 ც.
სახეობა ნაკადულის კალმახი (Salmo trutta morfa fario Linnaes, 1758) დაჭერილ იქნა 29.06.16-ში,
მდ. ხელედულასა და მდ. სკიმერის შესართავს ზემოთ (200მ); 51 ც. სახეობა ნაკადულის კალმახი
(Salmo trutta morfa fario Linnaes, 1758) და 3 ც. სახეობა კოლხური წვერა (Barbus tauricus rionica
Kamensky, 1899) დაჭერილ იქნა 01.07.16-ში, მდ. ხელედულას სათავეში. მათ შორის:
მეორე საველე კვლევის პროცესში (29.06.16), მდ. ხელედულაზე, სკიმერის შესართავის ზემოთ,
მოვიპოვეთ 6 ც. ნაკადულის კალმახის (Salmo trutta morfa fario Linnaes, 1758) ინდივიდი
(იხილეთ ცხრილი 8.2), მათ შორის:



2+ წლიანი - 1 ცალი, მამრი; ზომით - 11,3; წონით - 15 გ; სქესმწიფობის III სტადიაში;
3+ წლიანი - 5 ცალი, მათგან 3 მამრი და 2 მდედრი; ზომით - 13,2 სმ-დან 21,2 სმ-მდე;
წონით - 23 გ-დან 96 გ-მდე; ყველა მათგანი სქესმწიფობის III სტადიაში.

ცხრილი 4.2.5.8.7.1.1. მდინარე ხელედულაზე მოპოვებული იქთიოლოგიური მასალა:
№

თარიღი,
მდინარე

ადგილის
კოორდინატ
ები

ინდივიდებ
ის
სახეობა

ინდივიდებ
ის
სიგრძე (სმ)

ინდივიდებ
ის
წონა (გ)

1

29.06.16
მდ. ხელედულა

X=297385
Y=4743921
H=1108 მ

Salmo trutta
morfa fario
Linnaes,
1758

17,0

61

3+
(III)

2

იგივე

ნიშნულის
მიმდებარედ

21,2

96

3+
(III)

3

იგივე

ნიშნულის
მიმდებარედ

15,5

40

3+
(III)

4

იგივე

ნიშნულის
მიმდებარედ

13,2

23

3+
(III)

5

იგივე

ნიშნულის
მიმდებარედ

14,5

31

3+
(III)

6

იგივე

ნიშნულის
მიმდებარედ

11,3

15

2+
(III)

Salmo trutta
morfa fario
Linnaes,
1758
Salmo trutta
morfa fario
Linnaes,
1758
Salmo trutta
morfa fario
Linnaes,
1758
Salmo trutta
morfa fario
Linnaes,
1758
Salmo trutta
morfa fario
Linnaes,
1758

ინდივიდებ
ის
სქესი

ინდივიდე
ბის
ასაკი

მეორე საველე ექსპედიციის კვლევის პროცესში (01.07.16), მდ. ხელედულას ზემო დინებაში (x=
297362; y=4743903; H= 1112 მ.) და ნიშნულის ერთ კილომეტრიან რადიუსში, მოვიპოვეთ 51 ც.
ნაკადულის კალმახის (Salmo trutta morfa fario Linnaes, 1758) ინდივიდი და 3 ც. კოლხური წვერა

გამა კონსალტინგი
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(Barbus tauricus rionica Kamensky, 1899); ვრცელი ინფორმაციისათვის იხილეთ ნახაზზე ---- მათ
შორის:
 2+ წლიანი - 11 ცალი, მათგან 2 მამრი და 9 მდედრი; ზომით - 11,0 სმ-დან 15,0 სმ0მდე;
წონით -18 გ-დან 46 გ-მდე; სქესმწიფობის IV სტადიაში;
 3+ წლიანი - 37 ცალი, მათგან 32 მამრი და 5 მდედრი; ზომით - 10,0 სმ-დან 20,0 სმ-მდე;
წონით - 12 გ-დან 91 გ-მდე; ყველა მათგანი სქესმწიფობის IV, V, და VI-III სტადიაში.
 4+ წლიანი - 6 ცალი, მათგან 2 მამრი და 4 მდედრი; ზომით - 16,0 სმ-დან 21,5 სმ-მდე;
წონით - 48 გ-დან 106 გ-მდე; სქესმწიფობის IV და VI-III სტადიაში.
ნახაზი 4.2.5.8.7.1.2. მდინარე ხელედულაზე მოპოვებული იქთიოლოგიური მასალა.
მეორე ექსპედიციის შედეგები
2+ წლიანი

3+ წლიანი

11%

4+ წლიანი

20%

69%

თვევზჭერისას მოპოვებული ინდივიდების საშუალო მორფომეტრიული მონაცემებია:
 ზომა - 15,11 სმ;
 წონა - 34,65 გრამი.
 სქესმწიფობის II სტადიაში მყოფი - 0 ც.
 სქესმწიფობის Ш სტადიაში მყოფი - 0 ც.
 სქესმწიფობის IV სტადიაში მყოფი - 21 ც.
 სქესმწიფობის V სტადიაში მყოფი - 4 ც.
 სქესმწიფობის VI-III სტადიში მყოფი - 29 ც.
პირველი ექსპედიციის მსვლელობისას (15.04.16), მდინარე დევაშზე, როგორც ზემოთ
აღვნიშნეთ, კალაპოტის რთული რელიეფის, ზეჩქარი დინებისა და დიდი ნაკადის გამო,
სასროლი ბადით თევზჭერა ვერ მოხერხდა, მაგრამ ანკესით მოვიპოვეთ 2 ცალი ეგზემპლარი,
რომელთაგან:




3 წლიანი - 1 ცალი მამრი; ზომით - 23,4 სმ, წონით - 85 გრ; სქესმწიფობის
VI-III სტადიაში; შემოდგომა-ზამთრის ტოფობაში აქტიური მონაწილე; სათესლე
გონადების წითელი ფერით და ნაწილობრივი თესლდენით;
3 წლიანი - 1 ცალი მდედრი; ზომით - 24,6 სმ, წონით - 97 გრ; სქესმწიფობის VI-III
სტადიაში; აქტიურად ნაქვირითევი, რამდენიმე ცალი თითქმის მთლიანად
რეზორბცირებული ქვირითით.

ცხრილი 4.2.5.8.7.1.2. მდ. დევაშზე მოპოვებული იქთიოლოგიური მასალა პირველი
ექსპედიციის პრიოდში
N

თარიღი

15.04.16

ადგილის
კოორდინატები

ინდივიდების
სახეობა

ინდივიდების
სიგრძე (სმ)

X=4740324
Y=313580
H=782

გამა კონსალტინგი

ინდივიდების
წონა (გრ)

ინდივიდების
სქესი

ინდივიდების
ასაკი

EIA Kheledula 3 HPP
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1

იგივე

ნიშნულის
მიმდებარედ

Salmo trutta m.
fario

23,4 სმ

85 გრ

VI-III
სტადია

3+

2

იგივე

ნიშნულის
მიმდებარედ

Salmo trutta m.
fario

24,6 სმ

97 გრ

VI-III
სტადია

3+

29.06.16-ში მეორე ექსპედიციის მსვლელობისას, საველე კვლევის პროცესში, მდ. დევაშზე, დამბა
2-ის ქვედა ბიეფში, მოვიპოვეთ ნაკადულის კალმახის (Salmo trutta morfa fario Linnaes, 1758) 3 ც.
ინდივიდი;
მათ შორის:


3+ წლიანი - 3 ცალი, მათგან 2 მამრი და 1 მდედრი; ზომით - 15,3 სმ-დან 22,0 სმ-მდე;
წონით - 41 გ-დან 98 გ-მდე; ყველა მათგანი სქესმწიფობის III სტადიაში.

ცხრილი 4.2.5.8.7.1.2. მდ. დევაშზე მოპოვებული იქთიოლოგიური მასალა პირველი
ექსპედიციის პრიოდში
№

თარიღი,
მდინარე

ნიშნულ
ი

ადგილის
კოორდინატე
ბი

1

29.06.16
მდ.
დევაში

დამბა 2ის ქვედა
ბიეფი

X=312490
Y=4738149
H=1000 მ

2

იგივე

3

იგივე

ნიშნულ
ის
მიმდება
რედ
ნიშნულ
ის
მიმდება
რედ

ნიშნულის
მიმდებარედ

ნიშნულის
მიმდებარედ

ინდივიდებ
ის
სახეობა
Salmo trutta
morfa fario
Linnaes,
1758
Salmo trutta
morfa fario
Linnaes,
1758
Salmo trutta
morfa fario
Linnaes,
1758

ინდივიდებ
ის
სიგრძე (სმ)

ინდივიდებ
ის
წონა (გ)

ინდივიდებ
ის
სქესი

ინდივიდებ
ის
ასაკი

22,0

98

3+
(III)

24,4

120

3+
(III)

15,3

41

3+
(III)

მდინარეების ხელედულას და დევაშის ბინადარი ნაკადულის კალმახი (Salmo trutta morfa fario
Linnaes, 1758), მაღალმთიანი იქთიოფაუნის სხვა მდინარეების წარმომადგენლებისაგან
განსხვავებით, განაგრძობს კვებას გვიანი შემოდგომისა და მთელი ზამთრის განმავლობაში, რაც
აპრიორი მტკიცდება მათი ქერცლების ლაბორატორიული დამუშავებისა და კვლევის შედეგად;
ქერცლებზე წლიური რგოლების სეგმენტების განშლა სიმეტრიულია და სეზონური
მიჯრილობა არ აღინიშნება.
ზემოთ მოყვანილი მონაცემების საფუძველზე, შეიძლება გაკეთდეს განზოგადებული დასკვნა:
მდ. ხელედულას ნაკადულის კალმახის პოპულაცია, აღნიშნულ მონაკვეთზე შედარებით
მრავალრიცხოვანია, ვიდრე მდინარე დევაშის პოპულაცია, მაგრამ ზრდით და ზრდის ტემპით
საკმაოდ ჩამორჩება უკანასკნელს. მდ. ხელედულას ნაკადულის კალმახი (Salmo trutta morfa fario
Linnaes, 1758) გარეგნულად უფრო მუქი შეფერილობისაა, ვიდრე მდინარე დევაშის, ხოლო რაც
შეეხება საჭმლის მომნელებელი სისტემის საკვებით შევსების ხარისხს, მდ. დევაშის კალმახის
შემთხვევაში იგი გაცილებით მაღალია და მას მთლიანად მედღეურები და გამარუსები
შეადგენენ, ხოლო მდ. ხელედულაზე მოპოვებულ ინდივიდთა რაციონში გარდა გამარუსებისა
ასევე აღმოჩნდნენ მცირეჯაგრიანი ჭიები, პერიფიტონის (ძაფნაირი წყალმცენარეები)
ნაგლეჯებთან ერთად.
აქედან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ: მდ. ხელედულას გამოკვლეული მონაკვეთის
„სანასუქე მოედანზე“ რიცხობრიობით და ჯამური ბიომასით, ნაკადულის კალმახის (Salmo
trutta morfa fario Linnaes, 1758) საკვები ორგანიზმები სჭარბობენ მდ. დევაშის „სანასუქე
მოედნების“ თევზების საკვებ ორგანიზმებს, მაგრამ შესაბამისად ამ არეალებში, მდ.
ხელედულაზე თევზების საკვებზე კონკურენციაც გაცილებით მაღალია, ვიდრე მდ. დევაშზე.
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ამასთანავე, მდ. დევაშის მაკროუხერხემლოების შედარებით დიდი ზომები და თითოეულის
მაღალი კვებითი ღირებულება, განაპირობებს ადგილობრივი ნაკადულის კალმახის უფრო
სწრაფ დამაძღრებას და საკვების მოპოვებისთვის ნაკლები ენერგიის ხარჯვას, რაც საბოლოოდ
აისახება მაღალ ნაკვებობის კოეფიციენტში და გაცილებით სწრაფ ზრდის ტემპში, ვიდრე ეს
ახასიათებს მდ. ხელედულას ნაკადულის კალმახს. ხოლო, სწრაფი ზრდის ტემპი და მაღალი
ნაკვებობის კოეფიციენტი აღნიშნული სახეობის თევზს აქცევს საშუალო ცხიმიანობის
შემცველად (თევზის მასის 8%-დე), რაც მას აქცევს განუმეორებელ დელიკატესად.

4.2.5.8.7.2 ჰიდროქიმიური ანალიზების შედეგები
მდინარე ხელედულას წყლის სინჯებში შეტივნარებული ნაწილაკების რაოდენობა (280,4 მგ/ლ)
10-ჯერ უფრო მაღალია, ვიდრე მდინარე დევაშის წყლის სინჯებში (28,0 მგ/ლ), ხოლო გახსნილი
ჟანგბადის რაოდენობა შესაბამისად: მდ. ხელედულაში - 8,5 O2 მგ /ლ, მდ. დევაშში - 10,4 O2
მგ/ლ. სწორედ ეს ფაქტორებია განმსაზღვრელი მდინარე დევაშის ჰიდრობიონტთა ცალკეული
ინდივიდების მასის იმ მაღალი მაჩვენებლისა, რომლებიც გაცილებით აღემატებიან ზომაწონაში მდ. ხელედულაზე მოპოვებულ იგივე სახეობების შესაბამისი ასაკის ინდივიდებს.

14.04.16
(მდ. ხელედულა x=302781.66 y=4740795.85)

29.06.16
(მდ. დევაში x=312548.23 y=4738166.70)

13.04.16 (ხელედულა) - 15.04.16 (დევაში)-ში, პირველი ექსპედიციის დროს:
 მდინარე ხელედულას წყლის ტემპერატურამ შეადგინა +9,5 0C, ხოლო ჰაერის ტემპერატურა
იყო +200; pH=7,0;
 მდინარე დევაშის წყლის ტემპერატურამ შეადგინა +7,1 0C, ხოლო ამავე დროს
ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურა იყო +180; pH=6,5.
29.06.16-ში, მეორე ექსპედიციის დროს:




მდინარე ხელედულას და მდინარე სკიმერის შესართავს ზემოთ (200 მ), მდინარე
ხელედულას წყლის ტემპერატურამ შეადგინა +12,10C, ხოლო ჰაერის ტემპერატურა იყო
+26,90; pH=6,5;
მდინარე დევაშის (კაშხალთან ახლოს) წყლის ტემპერატურამ შეადგინა 11,70 C, ხოლო ამავე
დროს ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურა იყო +19,30; pH=7,0.
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მდინარე ხელედულას ფსკერის 0,1 მ2 ფართობზე მოდის საშუალოდ 7 – 8 მეგაზაფხულეს და 20მდე რუისელის მატლები, რომლებიც წარმოადგენენ ნაკადულის კალმახის საკვები ბაზის
ძირითად ობიექტებს. მდინარე დევაშის ფსკერის 0,1 მ2 ფართობზე კი მოდის თითქმის ორჯერ
უფრო ნაკლები - საშუალოდ 3-4 მეგაზაფხულეს და 10-მდე რუისელის მატლები.

4.2.5.8.7.3 ჰიდრობიოლოგიური კვლევის შედეგების ანალიზი
მდინარე ხელედულაზე საველე ექსპედიციის მიმდინარეობისას ჰიდრობიოლოგიურიქთიოლოგიური კვლევების წერტილები შეძლების და მიხედვით დავამთხვიეთ იმ გასწორებს,
სადაც იგეგმება სათაო ნაგებობების მშენებლობა და რა თქმა უნდა მათი ზედა და ქვედა
ბიეფების სავარაუდო ტერიტორიებს.
მდინარე ხელედულას წყლის სინჯებში შეტივნარებული ნაწილაკების რაოდენობა (280,4 მგ/ლ)
10-ჯერ უფრო მაღალია, ვიდრე მდინარე დევაშის წყლის სინჯებში (28,0 მგ/ლ); გახსნილი
ჟანგბადის რაოდენობა შესაბამისად: მდ. ხელედულაში - 8,5 O2 მგ/ლ, ხოლო მდ. დევაშში - 10,4
O2 მგ/ლ.
სწორედ ეს დადებითი ფაქტორებია განმსაზღვრელი მდინარე დევაშის
ჰიდრობიონტთა ინდივიდების მასის მაღალი მაჩვენებლისა. მდინარე ხელედულას ფსკერის 0,1
მ2 ფართობზე მოდის საშუალოდ 7 – 8 მეგაზაფხულეს და 20-მდე რუისელის მატლი, რომელიც
წარმოადგენენ ამ არეალში მცხოვრები ნაკადულის კალმახის (Salmo trutta morfa fario Linnaes,
1758) საკვები ბაზის ძირითად ობიექტებს. მდინარე დევაშის ფსკერის 0,1 მ2 ფართობზე კი
მოდის თითქმის ორჯერ უფრო ნაკლები - საშუალოდ 3-4 მეგაზაფხულეს და 10-მდე რუისელის
მატლები, თუმცა ცალკ-ცალკე მათი ჯამური მასები თითქმის თანხვედრაშია.
მდინარე დევაშის და მდინარე ხელედულას კალაპოტების საკვლევ ნიშნულებზე მოპოვებული
როგორც რუისელების, ასევე მეგაზაფხულეების ინდივიდები ზომაში მკვეთრად
განსხვავდებიან. მდინარე დევაშის ფაუნის წარმომადგენლები, როგორც უხერხემლოები, ასევე
ნაკადულის კალმახის ეგზემპლიარები ზომით და მასით დაახლოებით 20-25%-ით აღემატებიან
მდინარე ხელედულას შესაბამისი ასაკისა და სქესის ჩვენს მიერ მოპოვებულ ინდივიდებს.
კლვევის შედეგების მიხედვით, მდ. ხელედულა და მდ. დევაში თავიანთი ეკოლოგიური გარემო
პირობებისა და მასში გავრცელებული ფაუნის მიხედვით, ტიპიურ საკალმახე მდინარეებს
მიეკუთვნებიან. სათავეებიდან მდ. ცხენისწყლის შესართავებამდე, აქ ბენთოსიდან და
იქთიოფაუნიდან გვხვდება ისეთი ფორმები, რომლებიც უფრო მეტად ეგუებიან მდინარის
დაბალ ტემპერატურას და ჩქარ დინებას.
იქთიოფაუნიდან მდ. ხელედულასა და მდ. დევაშში წელიწადის ყველა დროს ბინადრობს
ნაკადულის კალმახი (Salmo trutta m. fario). მოყვარული მეთევზეების ინფორმაციით ზაფხულის
პერიოდში მდ. ხელედულაში მოიპოვება კოლხური წვერაც (Barbus tauricus escherichii).
საპროექტო მდინარეებში წყალმცენარეებიდან გვხვდება შემდეგი სახეობები:
 რიზოკლონიუმი - Rhizoclonium;
 კლადოფორა - Cladophora sp;
 დიატომა - Diatoma vulgare;
 ენდერომორფა - Enteromorpha prolifera;
 ულოტრიქსი - Ulotrix zonata და სხვა ორგანიზმები.
ბენთოსური ორგანიზმებიდან გვხვდება ძირითადად შემდეგი ფორმები:





ოლიგოქეტა - Oligoneuria sp.
ქირონომიდა - Chironomidae
გამარიდები - Gammaridae
ქოლეოპტერა - Coleoptera და სხვა ორგანიზმები.
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მეგაზაფხულეების ამფიბიოტური, ბენთოსური ფორმების კოლონია

14.04.16
(მდ.ხელედულა x= 302781 y= 4740796)

01.07.16
მდ. ხელედულა x=297354 y=4743915)

4.2.5.8.7.4 მოკლე რეზიუმე
1. შპს „გამაკონსალტინგი“-ს სპეციალისტების მიერ 2016 წლის გაზაფხულსა (13.04 -15.04)
და ზაფხულში (28.06-02.07) ჩატარდა ხელედულა 3 ჰესის პროექტის გავლენის ზონაში
მოქცეული მდინარეების (მდ. ხელედულა, მდ. დევაში) ბიოლოგიური გარემოს ფონური
მდგომარეობის შესწავლა. განისაზღვრა სამშენებლო პროექტით გათვალისწინებული
საქმიანობის წყლის ბიოლოგიურ გარემოზე მოსალოდნელი გავლენის ხარისხი და ასევე
ანთროპოგენური ზემოქმედების შემარბილებელი და საკომპენსაციო ღონისძიებები.
2. ჰიდროქიმიურმა კვლევებმა გვიჩვენა რომ, მდ. ხელედულას წყალი როგორც
გაზაფხულზე, ასევე ზაფხულში, თითქმის ათჯერ მეტ შეტივნარებულ ნაწილაკებს
შეიცავს, ვიდრე მდ. დევაშის წყალი.
3. საკმაო განსხვავებაა აღნიშნული მდინარეების წყალში გახსნილი ჟანგბადის მონაცემებს
შორისაც. მდ. დევაშზე ეს მონაცემები თითქმის ორი ერთეულით მეტია (10,4 მგ/ლ).
გაზაფხულის, პირველი ექსპედიციის კვლევებისას მდ. ხელედულაში წყალი
ნეიტრალური (pH=7), ხოლო მდ. დევაშში მცირედ მჟავიანობისკენ გადახრილი (pH=6,5)
იყო. საპირისპირო სურათი გვქონდა ზაფხულის კვლევებისას: მდ. დევაშში pH=7, ხოლო
მდ. ხელედულაში შესაბამისად - pH=6,5.
4. მდ. ხელედულას და მდ. დევაშის მაკროუხერხემლოების სახეობრივი შემადგენლობა
იდენტურია, მაგრამ დიდი (თითქმის ორმაგი) განსხვავებაა რაოდენობასა და
თითოეული მდინარის წარმომადგენლების მასებს შორის, მდინარეთა სხვადასხვა
მონაკვეთებზე. მდ. ხელედულაში რაოდენობა 2-ჯერ მეტია, თუმცა ზომებით და მასით
მდ. დევაშის ინდივიდებს ასევე 2-ჯერ ჩამორჩებიან.
5. გაზაფხულის ექსპედიციის მსვლელობისას ჩვენმა ჯგუფმა მხოლოდ ნაკადულის
კალმახის (Salmo trutta m. fario Linnaes, 1758) მოპოვება შეძლო. დროის აღნიშნული
პერიოდისთვის ზოგიერთი ინდივიდი, რომელთა ასაკი 3+ -ს შეადგენდა, როგორც
მდედრი, ასევე მამრები, სქესმწიფობის V სტადიაში იმყოფებოდნენ - შესაბამისი
მომწიფებული სასქესო გონადებით. აღნიშნული ასაკის ორივე სქესის თევზების
უმეტესობა VI-III სტადიაში დავაფიქსირეთ.
როგორც ზემოთ მოყვანილი დიაგრამებიდან ჩანს, გაზაფხულზე, მდ. ხელედულას შუა
წელში (H=983 მ) ნაკადულის კალმახის (Salmo trutta m. fario Linnaes, 1758) პოპულაცია
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ძირითადად წარმოდგენილია 1+ (46%) და 2+ (47%) ასაკის თევზების ჯგუფებით, ხოლო
3+ ასაკის ჯგუფი 7%-ის ოდენობით.
6. რაც შეეხება უფროსი ასაკის თევზების ჯგუფებს, აღნიშნული დროისათვის ისინი ჯერ
ისევ სატოფო „მოედნების“ ტერიტორიებზე იმყოფებოდნენ, რასაც ადგილობრივი
მოყვარული მეთევზეებიც ადასტურებენ.
7. ზაფხულის ექსპედიციის მსვლელობისას სურათი ნაწილობრივ შეიცვალა. აღნიშნული
დროისთვის პოპულაციიდან თითქმის მთლიანად ამოვარდა 1+ ასაკის თევზების
ჯგუფი, რაც ჩვენი აზრით გამოწვეულია მდ. ხელედულას წყლის მომატებული
სიმღვრივით და აღნიშნული ჯგუფის, მცირე ზომის წმინდაწყლიან ნაკადულებში
მასიური შესვლით.
მოცემულ პერიოდში მდ. ხელედულას ნაკადულის კალმახის (Salmo trutta m. fario
Linnaes, 1758) პოპულაცია ცხენისწყლის შესართავიდან ვიდრე სოფ. მანანაურამდე
წარმოდგენილია შემდეგი ასაკობრივი ჯგუფებით და შესაბამისი რაოდენობებით: 2+ 20%, 3+ - 69% და 4+ - 11%-ით.
აღსანიშნავია რომ, ზაფხულის ექსპედიციის კვლევებისას მდ. ხელედულას ზემო წელში,
მდ. სკიმერის შესართავის მიმდებარედ, დავიჭირეთ 3 ცალი კოლხური წვერას (Barbus
tauricus rionica Kamensky, 1899) ინდივიდი. სამივე ეგზემპლიარი აღმოჩნდა მამრი და
სამივე V სტადიაში. როგორც ანალიზებმა გვიჩვენა, გონადები არასაკმაოდ იყო
მომწიფებული. მომწიფებაში ჩამორჩენა როგორც ჩანს გამოწვეულია მდედრების
სატოფო მიგრაციის შეფერხების შედეგად, რაც თავის მხრივ მდინარის წყლის ამ
დროისთვის შედარებით დაბალი ტემპერატურული მაჩვენებლით უნდა ავხსნათ.
8. მდ. დევაშის ნაკადულის კალმახის (Salmo trutta m. fario Linnaes, 1758) პოპულაციის
ყველა ასაკობრივი ჯგუფის ინდივიდები ზომით და მასით გაცილებით (25%)
აღემატებიან მდ. ხელედულას ნაკადულის კალმახის (Salmo trutta m. fario Linnaes, 1758)
პოპულაციის ინდივიდებს.
მდ. დევაშზე მოვიპოვეთ მხოლოდ ნაკადულის კალმახის (Salmo trutta m. fario Linnaes,
1758) ეგზემპლიარები. სხვა სახეობის თევზი მდ. დევაშზე არ დაგვიფიქსირებია.
ნაკადულის კალმახი (Salmo trutta m. fario Linnaes, 1758), მიგრირებადი სახეობაა და ბუნების
დაცვის საქართველოს „წითელი ნუსხის“ ჩამონათვალში მინიჭებული აქვს VU (მოწყვლადი
ტაქსონი) სტატუსი;

4.2.6

ნიადაგები

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში გვხვდება ნიადაგის ორი ტიპი; ტყისა და მთა-მდელოს
ნიადაგები. ტყის ნიადაგები უმთავრესად ტყის ყომრალი ნიადაგებითაა წარმოდგენილი,
რომელიც გამოყენებულია მიწათმოქმედებისათვის, (მემინდვრეობა, მეკარტოფილეობა), მთამდელოს ნიადაგებში გამოირჩევა ორი სახესხვაობა, სუბალპური და ალპური მიწის ნიადაგები,
რომელიც
გამოყენებულია
სათიბ-საძოვრად.
პროექტის
განხორციელების
ზონაში
წარმოდგენილია ტყის და აგროკულტურული ნიადაგები.
პროექტის განხორციელების პროცესში ნიადაგის ჰუმუსოვანი ფენის მართვის საკითხები
განხილულია ქვემოთ.
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სოციალურ-ეკონომიკური გარემოს აღწერა
მოსახლეობა

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს ჩრდილო–დასავლეთ
ნაწილში, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის მხარეში. მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება: ონის,
ამბროლაურის, მესტიის, ცაგერის მუნიციპალიტეტები და საქართველოს სახელმწიფო
საზღვარი რუსეთის ფედერაციასთან. მუნიციპალიტეტი შემოფარგლულია სვანეთის,
ლეჩხუმისა და ეგრისის ქედებით, ტერიტორია მთიანია, ჭარბობს საშუალო და მაღალმთიანი
რელიეფი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარე ცხენისწყალი და მისი
შენაკადები: ხელედულა, ლასკადურა, ზესხო, ლეუშერი, ხოფური და სხვა.
მისი ფართობი შეადგენს 134 444 ჰა–ს. აქედან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 22 536 ჰა
უკავია, ლენტეხის ადმინისტრაციული ერთეულის 64% ტყითაა დაფარული და მისი საერთო
ფართობი 85 000 ჰა–ს შეადგენს.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის რაოდენობა 2016 წლის 1 იანვრის მდგომარებით
შეადგენს 4,4 ათასი1 მოსახლეს (სტატისტიკის ეროვნული სააგენტო). მათი ძირითადი ნაწილი
ეთნიკური
ქართველია.
მოსახლეობის
რიცხოვნობის
მიხედვით
ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტი რეგიონში პირველ ადგილზეა (რეგიონის მოსახლეობის 35 %), ლენტეხის
მუნიციპალიტეტი კი მეოთხეზე (რეგიონის მოსახლეობის 14 %). ქვემოთ ცხრილში მოცემულია
მოსახლეობის რაოდენობრივი გადანაწილება, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონში.
ცხრილი 4.3.1.1. რეგიონში მოსახლეობის რაოდენობრივი განაწილება, მუნიციპალიტეტების
მიხედვით.
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

31.8

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

11.0

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი

4.4

ონის მუნიციპალიტეტი

6.1

ცაგერის მუნიციპალიტეტი

10.3

როგორც
საერთოდ
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო
სვანეთის
რეგიონში,
ასევე
ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილი აქვს მოსახლეობის რაოდენობის შემცირებას
(იხილეთ ცხრილი 4.3.1.2.). ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ბოლო 10 წლის
განმავლობაში რეგიონში მოსახლეობა შემცირდა 36%-ით, ლენტეხის მუნიციპალიტეტში კი
51%-ით. აღნიშნული ნეგატიური დემოგრაფიული მდგომარეობა ძირითადად დაკავშირებულია
სამუშაო ადგილების სიმცირესთან, რაც განაპირობებს შრომისუნარიანი მოსახლეობის
მიგრაციას.
ცხრილი 4.3.1.2. მოსახლეობის რიცხოვნობა რეგიონსა და ლენტეხის მუნიციპალიტეტში (ბოლო
10 წლის მონაცემები).

რაჭა-ლეჩხუმი და
ქვემო სვანეთი
ლენტეხის
მუნიციპალიტეტი

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

49.1

48.6

48.2

47.7

47.6

47.3

47.0

46.3

45.9

32.0

31.5

8.9

8.9

8.9

8.9

9.0

9.0

9.0

8.9

8.9

4.3

4.4

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ისევე
უმრავლესობა ეთნიკურად ქართველია.

1

როგორც

მთლიანად

რეგიონში

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით-8,643 ათასი მოსახლე.
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ცხრილი 4.3.1.3. მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობა
ეროვნება

%

ქართველები
რუსები
აზერბაიჯანელები
აფხაზები

99.5%
0.3%
0.1%
0.1%

ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით დღეს რეგიონში სამუშაო ძალა, მოსახლეობის 68%-ია.
შესაბამისად ცხადია, რომ ლენტეხის მუნიციპალიტეტი აქტიური სამუშაო ძალის დეფიციტს არ
განიცდის, თუმცა განიცდის სამუშაო ადგილების სიმცირე. აღსანიშნავია რომ მიგრაციულმა
პროცესმა ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს იჩინა თავი და მოსახლეობის მასის გასვლა
რეგიონიდან სწორედ ამ პერიოდში მოხდა. მეოცე საუკუნის 90-ან წლებში კი მიგრაციის მეორე
ტალღის შედეგად რეგიონის დემოგრაფიული მდგომარეობა დამძიმდა.
ცხრილი 4.3.1.4. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ასაკობრივი განაწილება
0-დან 14 წლამდე

14-დან 18 წლამდე

18-დან 65 წლამდე

65-დან ზემოთ

10%

2%

68%

20%

4.3.2 ჯანდაცვა
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში არის 6 სასოფლო ამბულატორია და 1 ამბულატორია დაბა
ლენტეხში.
ჯანდაცვის ობიექტები ფინანსდებიან ცენტრალური ხელისუფლებიდან და
პაციენტების შენატანებიდან. სამედიცინო დაწესებულებათა უმრავლესობა მოძველებულია და
მათ რეაბილიტაცია ნაწილობრივ აქვთ ჩატარებული. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, რომელიც ერთადერთია რეგიონში და ემსახურება
რეგიონის ოთხივე მუნიციპალიტეტს.
ცხრილებში 5-6-7 მოცემულია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემები
სხვადასხვა დაავადებების შესახებ, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთისა და საქართველოში,
2004-2014 წლებში.
ცხრილი 4.3.2.1. ავადმყოფობების ინციდენტობა საქართველოსა და რაჭა ლეჩხუმსა და ქვემო
სვანეთში (2014 წლის მონაცემები).

სისხლის მიმოქცევის
სისტემის
ავადმყოფობები
ჰიპერტენზიული
ავადმყოფობები
სასუნთქი სისტემების
ავადმყოფობები

საქართველო

ინციდენტობა
100,000 მოსახლეზე

რაჭა-ლეჩხუმი და
ქვემო სვანეთი

საქართველო

ახალი
შემთხვევები

რაჭა-ლეჩხუმი და
ქვემო სვანეთი

საქართველო

პრევალენტობა
100,000 მოსახლეზე

რაჭა-ლეჩხუმი და
ქვემო სვანეთი

საქართველო

რაჭა-ლეჩხუმი და
ქვემო სვანეთი

რეგისტრირებული
შემთხვევები

8074

409817

25231.3

10995.9

2370

165398

7406.3

4437.8

5887

256247

18396.9

6875.4

1378

90635

4306.3

2431.8

5888

701367

18400

18818.5

4588

601832

14337.5

16147.9
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მაჩვენებელი 100,000
მოსახლეზე

ახალი შემთხვევები
და რეციდივები

მაჩვენებელი 100,000
მოსახლეზე

ახალი შემთხვევები

რეგისტრირებული
შემღხვევები

მაჩვენებელი 100,000
მოსახლეზე

ცხრილი 4.3.2.2. ტუბერკულიოზის გავრცელება, მაჩვენებლები 100,000 მოსახლეზე (2014 წელი).

რაჭა-ლეჩხუმი და
ქვემო სვანეთი

25

78.1

19

59.4

20

62.5

საქართველო

3854

103.4

2811

75.4

2990

80.2

ცხრილი 4.3.2.3. ასთმა და ასთმური სტატუსის გავრცელება საქართველოსა და რაჭა-ლეჩხუმი
და ზემო სვანეთში (2013-2014 წლები).
2013

0-15

308

2

25.3

147

459.4

0

0

11314

252.1

1089

142.1

10543

282.9

793

122.3

პრევალენტობა 100,000
მოსახლეზე

142

პრებალენტობა 100,000
მოსახლეზე

წლის ბოლოს
რეგისტრირებული შემთხვევები

ბავშვები
წლამდე

წლის ბოლოს
რეგისტრირებული შემთხვევები

წლის ბოლოს
რეგისტრირებული შემთხვევები

სულ

პრევალენტობა 100,000
მოსახლეზე

და

0-15

პრებალენტობა 100,000
მოსახლეზე

რაჭა-ლეჩხუმი
ქვემო სვანეთი
საქართველო

ბავშვები
წლამდე

წლის ბოლოს
რეგისტრირებული შემთხვევები

სულ

2014

ცხრილი 4.3.2.4. შაქრიანი დიაბეტის გავრცელება რაჭა-ლეჩხუმსა-ქვემოს სვანეთსა და
საქართველოში.

53,9

77

240,6

0

0

85957

2306,3

357

55,1

21864

586,6

80

12,3

ინციდენტობა 100000
ბავშვზე

3

რაოდენობა

3243,8

ინციდენტობა 100000
მოსახლეზე

პრევანტელობა 100000
ბავშვზე

1038

რაოდენობა

რაოდენობა

საქართველო

პრევალენტობა 100000
მოსახლეზე

რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

ახალი შემთხვევები
სულ
მ.შ. ბავშვებში

რაოდენობა

კონტიგენტი
წლის ბოლოს
მ.შ. ბავშვებში

ცხრილი 4.3.2.5. მწვავე და ქრონიკული ჰეპატიტი C რაჭა-ლეჩხუმსა-ქვემოს სვანეთსა და
საქართველოში.

რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო

მწვავე
ვირუსული
ჰეპატიტი C
0

ინციდენტობა
100000
მოსახლეზე
0

გამა კონსალტინგი

ქრონიკული
ვირუსული
ჰეპატიტი C
1

ინციდენტობა
100000
მოსახლეობაზე
18
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169

4,5

2478

66,5

4.3.3 მრეწველობა და სოფლის მეურნეობა
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში წამყვანი დარგია მეცხოველეობა. სასოფლო-სამეურნეო
კულტურებიდან მოჰყავთ სიმინდი, კარტოფილი და პარკოსანი მცენარეები. მისდევენ ასევე
მებაღეობასაც. მუნიციპალიტეტში არის სხვადასხვა პროფილის მცირე საწარმოები.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების ძირითადი წყაროებია: სოფლის მეურნეობა;
ხე–ტყის დამზადება–დამუშავება; უცხოეთიდან გამოგზავნილი დახმარებები და სოციალური
დახმარებები. ადრე მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს უზრუნველყოფდა სოფლის მეურნეობა
(მეცხოველეობის ფერმები), ადგილობრივი მრეწველობა, დარიშხანის წარმოება, სამკერვალო
ფაბრიკა. მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ძირითადი სექტორები, უკანასკნელ წლებში,
რადიკალურად შეიცვალა, რაც განაპირობა ქვეყანაში სოციალური და ეკონომიური ფორმაციის
შეცვლამ.
ლენტეხის რაიონში წამყვანი სამეურნეო დარგები მემინდვრეობა და მესაქონლეობაა, ბოლო
ხანებში, ერთ-ერთი მთავარი ადგილი დაიკავა მეხილეობამაც. როგორც პრაქტიკამ აჩვენა, აქ
საუკეთესო ხარისხის ხილი ხარობს, რის გამოც ფართოდ ვითარდება მებაღეობა, ხოლო რაიონის
ტერიტორიის ქვემო ზონაში, რომელიც ცაგერის რაიონს ესაზღვრება, დიდი ადგილი უკავია
მევენახეობას.
აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტატი მცირემიწიანია, რაც
ზემოქმედებას ახდენს ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავლებზე.

შდესაბამის

უარყოფით

4.3.4 განათლება
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს
11 საჯარო სკოლა.
მთლიანად
მუნიციპალიტეტში 720 მოსწავლე და 239 მასწავლებელია. სკოლამდელი დაწესებულებები
დაფინანსებას
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ბიუჯეტიდან
იღებენ.
ასევე
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედებს 23 ბიბლიოთეკა.

4.3.5 კულტურული მემკვიდრეობა
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალი ისტორიულ-არქიტექტურული ძეგლია,
რომელთაგან განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს: ჟახუნდრის წმ. გიორგის ეკლესია,
დადიანის
ციხე-დარბაზის
კომპლექსი
ლენტეხში,
ლექსურის
კოშკები,
ტვიბის
მთავარანგელოზის ეკლესია, ფაყის მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესია, სკალდის მთავარ
ანგელოზთა ეკლესია. მუნიციპალიტეტში ასევე მოქმედებს 1 თეატრი და 1 მუზეუმი.

4.3.6 ტურიზმი
ადგილობრივი მნიშვნელობის კურორტია ,,მუაში“, ასევე არის ტურბაზა და ალპური ბანაკები
„აილამა“ და ,,ზესხო’’, სკიმერის მთა და ა.შ. ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებს წარმოადგენს
ასევე უამრავი კულტურული მნიშვნელობის ტაძარი თუ კოშკი.
აღსანიშნავია, რომ ქვეყნის ტურისტული პოტენციალი ჯერ კიდევ ნაწილობრივ არის
ათვისებული, უცხოელი და ადგილობრივი ტურისტებისათვის ხარისხიანი დასვენების
პირობების შესაქმნელად , საჭიროა ტურიზმის დაგეგმა და მდგრადი განვითარების პოლიტიკის
შემუშავება.
გამა კონსალტინგი
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ადგილობრივი ტურიზმის განვითარება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ეკონომიკური და
სოციალური წინსვლის საქმეში. ტურიზმის განვითარება იწვევს სოციალური და ეკონომიკური
განვითარების დაჩქარებას და პროგრესს, ასეთი განმარტება თავისთავად გულისხმობს , რომ
აუცილებელია ტურიზმის დაგეგმვა, რათა მან დაკისრებული ფუნქციები ეფექტიანად
შეასრულოს,
რომლებიც
გარდა
ტურისტების
დაკმაყოფილებისა,
ითვალისწინებს
დანიშნულების პუნქტების მიერ ეკონომიკური და სოციალური სარგებლის მიღებას და
ეკონომიკური, ეკოლოგიური და სოციალ-კულტურული ზეგავლენის მინიმუმამდე დაყვანას.

4.3.7 ადგილობრივი მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციები
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში გამოდის ერთი ყოველთვიური გაზეთი „სვანეთი“.
ლენტეხის
გამგეობიდან
მიღებული
ინფორმაციის
თანახმად,
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე მოქმედებს ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია- „სამართლიანი არჩევნები“ .
აღნიშული წარმოადგენს რეგიონალურ ოფისს და მისი საქმიანობის სფეროა არჩევნების
მონიტორინგი.

4.3.8 ენერგომომარაგება
რეგიონი თითქმის მთლიანად არის ელექტრიფიცირებული. გადასაწყვეტია ელექტროენერგიის
მიწოდების
საკითხი
რამდენიმე
მაღალმთიან
სოფელში.
მინისტრთა
კაბინეტის
გადაწყვეტილებით, 27 წელი ელექტროენერგიის გარეშე ყოფნის შემდეგ, ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის 4 სოფელს დავარი, მანანური, ხაჩეში, ცხუმალდი ელექტროენერგია ექნება.

4.3.9 წყალმომარაგება
2012 წლის ოქტომბრის თვეში დასრულდა 417.614 ლარის ღირებულების პროექტი, რომლის
შედეგადაც ლენტეხის წყალმომარაგება ყოველდღიურ 16-24 საათიან რეჟიმზე გადავიდა.

4.3.10 ხელედის თემის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მოკლე აღწერა
ხელედის თემის მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს 1,219-ს. ჰესის გავლენის ზონაში
მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის კვლევისთვის მოხდა იმ
მოსახლეობის გამოკითხვა, რომლებიც უშუალოდ ზემოქმედების ქვეშ ექცევიან. წინასაწარი
ვიზიტების დროს დადგინდა იმ ოჯახები რაოდენობა და ვინაობა, რომლებიც შესაძლებელია
ზემოქმედების ქვეშ მოექცნენ. ამის შემდეგ მოხდა აღნიშნული ოჯახების სოციალურეკონომიკური კვლევის ჩატარება, აღნიშნულისათვის ჩატარდა ინტერვიუები ოჯახის
წარმომადგენლებთან. გამოკითხვა ჩაუტარდა იმ ეტაპზე იდენტიფიცირებულ ზემოქმედების
ქვეშ მოხვედრილ 22 ოჯახს.
პროექტის ზემოქმედების არეალში ექცევა ხელედის თემის შემდეგი სოფლები: ხელედი, წანაში,
ლესემა. აქედან გამომდინარე არაპირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ ექცევა 990 მოსახლე. მათგან
უშუალო ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ მოსახლეობად იდენტიფიცირებულია.
ცხრილი 4.3.10.1. ხელედის თემის სოფლების მოსახლეობის საერთო რაოდენობა.
ადმინისტრაციულ ტერიტორიული ორგანოს დასახელება

მოსახლეობის რაოდენობა
სულ

ქალი

კაცი

სოფელი ხელედი

564

283

281

სოფელი წანაში
სოფელ ლესემა

225
201

115
109

110
92

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 326 / 567

სოფელ ფაყი
სოფელი ხაჩეში
სოფელი ცხუმალდი
სოფელი მანანაური
სოფელი ბავარი

53
59
4
21
91
1219

სულ

27
33
3
10
45
625

26
26
1
11
47
594

როგორც ზემოთ აღინიშნა, კვლევის ჩატარების პირველ ეტაპზე, მოხდა 22 ოჯახის
იდენტიფიცირება, როგორც შესაძლო პირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ოჯახები.
აღნიშნული ციფრი არ შეესაბამება პირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი მოსახლეობის
ზუსტ რაოდენობა.
ზემოქმედების არეალში ექცევა 112 ადამიანი. ოჯახების სულადობა მერყეობს 1 დან 11
სულამდე, საშუალო კი 5 ადამიანია. ცხრილი 2-ში მოცემულია მონაცემები ზემოქმედების ქვეშ
მოხვედრილ პირებზე.
ცხრილი 4.3.10.2. ზოგადი ინფორმაცია ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირებზე.
APs2 რაოდენობა

AHs სულადობა
საშუალო

AHs3 რაოდენობა

112

22

5

კაცები

ქალები

50 (45%)

62 (55%)

გამოკითხული ოჯახების 50% ყავს უცხოეთში მიგრაციაში ოჯახის ერთი წევრი მაინც. ოჯახები
რომელთა გამოკითხვაც მოხდა არიან სოფლის მუდმივი მაცხოვრებლები.
112 დან 44 ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირი ამჟამად არის ქორწინებაში, 11 ქვრივია და 1
კი განქორწინებული. დაწვრილებითი ინფორმაცია მოცემულია ცხრილიში.
ცხრილი 4.3.10.3. ოჯახური მდგომარეობა
რაოდენობა
44
18
11
1

დაოჯახებული
დაუოჯახებელი
ქვრივი
განქორწინებული

%
58%
24%
14%
1%

კვლევის დროს მოპოვებული ინფორმაციის მიხედვით ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი
პირებიდან 21 არის 6 წლამდე ასაკის, 19 კი 60 წელს ზემოთ. ასაკობრივი განაწილება ნაჩვენებია
ცხრილში.
ცხრილი 4.3.10.3. ასაკობრივი განაწილება
1819-59
60+

რაოდენობა
30
64
18

%
27%
57%
16%

ზემოქმედების არეალში მოხვედრილთაგან 32-ს
აქვს უმაღლესი განათლება, 16-ს
დამთავრებული აქვს პროფესიული კოლეჯი. ინფორმაცია ზემოქმედების არეალში არსებული
განათლების დონის შესახე იხილეთ ცხრილში.

2
3

APs- ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირები
AHs- ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ოჯახები
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ცხრილი 4.3.10.4. განათლების დონე
განათლების გარეშე
დაწყებითი
არასრული საშუალო
საშუალო
პროფესიული კოლეჯი
არასრული უმაღლესი
უმაღლესი

რაოდენობა
2
5
3
22
16
3
32

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირებიდან,
უმრავლესობა (100%) არის ეროვნებით ქართველი.

%
2%
4%
3%
20%
14%
3%
29%

რომელთა გამოკითხვაც მოხდა სრული

დასაქმების სტატუსის შესახებ ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში. გამოკითხული 112
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირიდან მხოლოდ 33 არის დასაქმებული. აღნიშნული 112პირიდან 6 სტუდენტი ან მოსწავლეა 17 კი პენსიონერი.
ცხრილი 4.3.10.5. დასაქმების სტატუსი
დიასახლისი
სტუდენტი/მოსწავლე
პენსიონერი
დასაქმებული საჯარო სამსახურში
დასაქმებული კერძო სამსახურში
უმუშევარი
სულ

N
1
6
17
23
9
17
73

%
1%
8%
23%
32%
12%
23%
100%

სოციალურ-ეკონომიკური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი
22 ოჯახიდან 11-ს აქვს 2 შემოსავლის წყარო, 4 ოჯახს კი 3. ინფორმაცია შემოსავლის წყაროს
შესახებ იხილეთ ცხრილში.
ცხრილი 4.3.10.6. შემოსავლის წყარო
ხელფასი მუდმივ ანაზღაურებადი სამსახურიდან
შემოსავალი მოკლევადიანი სამუშაოდან
პენსია/სოციალური დახმარებები
სოფლის-მეურნეობა
შემოსავალი საკუთარი ბიზნესიდან
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პროექტის ალტერნატიული ვარიანტები

საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე გზშ-ს
ანგარიშში განხილული უნდა იყოს სხვადასხვა ალტერნატიული ვარიანტები. წინამდებარე
ანგარიშში შესაძლებელია შემდეგი ალტერნატიული ვარიანტების განხილვა:
 არაქმედების ალტერნატივა;
 მაღალი კაშხლის ალტერნატივა;
 სათაო ნაგებობების განლაგების ალტერნატივა;
შემდგომ პარაგრაფში წარმოდგენილია აღნიშნული ალტერნატიული ვარიანტების დეტალური
განხილვა.

5.1

არაქმედების ალტერნატივა

არაქმედების ალტერნატიული ვარიანტი გულისხმობს პროექტის განხორციელებაზე უარის
თქმას, რაც გამორიცხავს ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობით და ოპერირებით გამოწვეულ
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე მოსალოდნელ უარყოფით ზემოქმედებებს.
არაქმედების ალტერნატივის განხილვისას ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ საკვანძო
გარემოებებზე, რომლებიც ხაზს უსვამს პროექტის გარემოსდაცვით და სოციალურ-ეკონომიკურ
უპირატესობებს, მათ შორის:
 პროექტი არ ითვალისწინებს მაღალი კაშხლის მშენებლობას და დიდი მოცულობის
წყალსაცავის შემქნას, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბიოლოგიურ, გეოლოგიურ
და სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე შედარებით ნაკლების ზემოქმედების
თვალსაზრისით;
 სათაო ნაგებებიდან ჰესის შენობამდე წყლის დერივაცია დაგეგმილია გვირაბების
საშუალებით, რაც მილსადენის ან არხის მოწყობასთან შედარებით, მინიმუმადე
ამცირებს ხმელეთის ბიოლოგიურ გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკებს.
საინჟინრო-გელოგიური კვლევის შედეგების მიხედვით გვირაბების გაყვანა, არ
გამოიწვევს გეოლოგიური გარემოს მნიშვნელოვან ცვლილებას;
 პროექტისათვის ძირითადი სამშენებლო მასალების - ქვიშის, ხრეშისა და ხე-ტყის მოძიება
შესაძლებელია ადგილობრივად;
 პროექტის განხორციელების შემთხვევაში დაგეგმილია ლენტეხი-ხელედის თემის
სავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, რაც მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლოების
გადაადვილების პირობების გააუმჯობესების მიზნით .
გარდა ამისა, აღსანიშნავია პროექტის უპირატესობები ენერგეტიკული კუთხით, კერძოდ:
 მორფოლოგიური პირობების გათვალისწინებით მაღალი დაწნევის შესაძლებლობა, რაც
უზრუნველყოფს გამომუშავებული ელექტროენერგიის დაბალ თვითღირებულებას;
 მდ. ხელედულას წყლის საკმაოდ მაღალი ხარჯი;
 ჰესის პროგნოზირებული წარმოება მნიშვნელოვანია ზამთრის პერიოდშიც, როდესაც ხდება
ელექტროენერგიის და ენერგომატარებლების იმპორტი მეზობელი ქვეყნებიდან და
შესაბამისად მაღალია ელექტროენერგიის შესაძენი ფასი. პროექტი მცირე, მაგრამ მაინც
საგულისხმო როლს ითამაშებს ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობის მიღწევაში.
არსებობს მაღალი ალბათობა იმისა, რომ პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის და ზოგადად რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას, მათ შორის:
 გარკვეული რაოდენობის დროებითი და მუდმივი სამუშაო ადგილების შექმნა.
საპროექტო არეალის ფონური დემოგრაფიული მაჩვენებელი და ადგილობრივი
მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა არასახარბიელოა. მაღალია
მოსახლეობის მიგრაცია, რისი ერთერთი მთავარი მიზეზია სამუშაო ადგილების
ნაკლებობა. როგორც მსგავსი პროექტების განხორციელების პრაქტიკა გვიჩვენებს
გამა კონსალტინგი
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მშენებლობისას დასაქმებულთა დიდ ნაწილს ადგილობრივი მოსახლეობა წარმოადგენს.
შესაბამისად, პროექტის განხორციელება თავის წვლილს შეიტანს რეგიონის
მოსახლეობის დასაქმების მაჩვენებლის ზრდასა და შესაბამისად მათ სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში;
დაგეგმილი საქმიანობისათვის საჭირო მომსახურე ინფრასტრუქტურის (იგულისხმება:
სამშენებლო მასალების მწარმოებელი მცირე საამქროები, სატრანსპორტო მომსახურეობა,
კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა და სხვ.) განვითარება, რაც თავის მხრივ შექმნის
დამატებით შემოსავლის წყაროებსა და სამუშაო ადგილებს;
აღსანიშნავია პროექტის განხორციელების შედეგად ადგილობრივ ბიუჯეტში შესული
თანხები სხვადასხვა გადასახადების სახით. მათ შორის ქონების გადასახადი (მოქმედი
საგადასახადო კანონმდებლობის მიხედვით ინვესტორი ადგილობრივ ბიუჯეტში იხდის
ქონების გადასახადის 1 %-ს), რაც რეგიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებას და
სხვადასხვა სოციალურ პროექტებს მოხმარდება;
ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და სხვ.

პროექტის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ნაკლოვანებას წარმოადგენს პრაქტიკულად
ნებისმიერი ალტერნატივის შემთხვევაში განსახლების აუცილებლობა. თუმცა აქვე უნდა
ითქვას, რომ ფიზიკური განსახლება საჭირო არ არის (საკარმიდამო ნაკვეთები გავლენის ზონაში
არ ხვდება). გავლენის დერეფანში ექცევა მხოლოდ ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულები (ნაწილი რეგისტრირებული), რომლებსაც მოსახლეობა იყენებს სათიბ-საძოვრად.
ეს ზონა საკმაოდ მცირემიწიანია და შესაბამისად სავარგულების ათვისება კიდევ უფრო
შეაფერხებს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას (მეცხოველეობა). სათანადო განსახლების გეგმის
მომზადება და გეგმის მიხედვით გავლენის ზონაში მოქცეული მოსახლეობის (მათ შორის
არარეგისტრირებული ნაკვეთების მფლობელთა) სათანადო კომპენსაციით უზრუნველყოფა
მნიშვნელოვნად შეამცირებს ნეგატიურ ზემოქმედებას. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ კერძო
ნაკვეთების მნიშვნელოვანი ნაწილი გამოყენებული იქნება დროებითი ინფრასტრუქტურის და
ფუჭი ქანების N1 სანაყაროს მოსაწყობად. მშენებლობის დამთავრების და ტერიტორიების
რეკულტივაციის შემდეგ შესაძლებელი იქნება მათი ადრინდელი დანიშნულებით გამოყენება.
რა თქმა უნდა პროექტი დაკავშირებული იქნება გარემოს ზოგიერთ ობიექტზე საგულისხმო
ზემოქმედებებთან, მათ შორის გამოსარჩევია: გეოლოგიურ, ბიოლოგიურ, ჰიდროლოგიურ
გარემოზე ზემოქმედება. ასეთი ზემოქმედებების მასშტაბების შემცირება (ზოგიერთ
შემთხვევაში - პრევენცია) შესაძლებელი იქნება საქმიანობის განხორციელების პარალელურად
შესაბამისი შემარბილებელი და საკომპენსაციო ღონისძიებების გატარებით, რაზეც საჭიროა
დამყარდეს მკაცრი კონტროლი.
საერთო ჯამში პროექტის განხორციელება, არ გამოიწვევს რა გარემოს რომელიმე ობიექტზე
განსაკუთრებით მაღალი ხარისხის, შეუქცევად ზემოქმედებას, სავსებით დასაშვებია.

5.2

მაღალი კაშხლის მოწყობის ალტერნატიული ვარიანტი

მაღალი კაშხლის და შესაბამისად დიდი ზომის წყალსაცავის მოწყობის ალტერნატიული
ვარიანტის ერთადერთი უპირატესობაა, წყალუხვობის პერიოდში მოდენილი მდინარის ხარჯის
დარეგულირება და შემდგომ წყალმცირობის პერიოდში გამოყენებით ელექტროენერგიის
გარანტირებული გამომუშავება. მიუხედავად ენერგეტიკული და შესაბამისად ეკონომიკური
უპირატესობისა, ასეთი საპროექტო გადაწყვეტა ხასიათდება ბუნებრივ და სოციალურ
გარემოზე ზემოქმედების მაღალი რისკებით, მათ შორის მნიშვნელოვანია:




საშიში გეოდინამიკური პროცესების გააქტიურება;
ადგილობრივი კლიმატური პირობების შეცვლა;
ისედაც მცირე მიწიანი რეგიონის პირობებში დიდი ოდენობით სასოფლო-სამერნეო
დანიშნულების და სატყეო მიწების დაკარგვა;
გამა კონსალტინგი
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ხმელეთის და წყლის ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება და სხვა.

ყოველივე
ზემოთ
აღნიშნულის
გათვალისწინებით,
მაღალი
კაშხლის
მოწყობის
ალტერნატიული ვარიანტზე უარი ითქვა წინასაპროექტო ეტაპზე და შემდგომ აღარ
განხილულა.
პროექტით გათვალისწინებული, დაბალი კაშხლის მოწყობის ალტერნატიული ვარიანტი
ბუნებრივი და სოციალური გარემოს ნებისმიერ რეცეპტორზე ნაკლები ზემოქმედებით
ხასიათდება.

5.3

სათაო ნაგებობების განთავსების ადგილების ალტერნატიული ვარიანტები

მდ. ხელედულაზე დაგეგმილი სათაო ნაგებობების გასწორის მიახლოებითი ადგილმდებარეობა
განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობასთან გაფორმებული მემორანდუმის მიხედვით.
წინასაპროექტო ეტაპზე ადგილმდებარეობის მნიშვნელოვანი ცვლილება არ იყო შესაძლებელი,
რადგან
მდინარის ზედა დინებაში პერსპექტივაში განიხილება ორი ჰესის მოწყობის
შესაძლებლობა. გამომდინარე აღნიშნულიდან განიხილებოდა სათაო ნაგებობის მოწყობის 2
ალტერნატიული ვარიანტი, კერძოდ: დამბის მოწყობა მდინარის 922 მ და 936 მ ნიშნულებზე
ზღვის დონიდან.
პროექტის მიხედვით დამბის მოწყობა გათვალისწინებულია მდ. ხელედულას და მისი მცირე
შენაკადის მდ. ხელედურას შესართავის ქვედა დინებაში, მდინარის 922 მ ნიშნულზე. დამბის
გასწორი შერჩეულია ხეობის არსებული მორფომეტრიული პირობებიდან გამომდინარე. ასევე
მხედველობაში იქნა მიღებული პროექტის რენტაბელურობა. ამასთანავე დამბის გასწორი
მდებარეობის სოფ. ხელედის ქვედა დინებაში და მშენებლობის პროცესში მავნე ფაქტორების
(ატმოსფერულ ჰაერში ხმაურის
და მავნე ნივთიერებების გავრცელება, გაზრდილი
სატრანსპორტო ნაკადები) მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების რისკები არ იქნება
მნიშვნელოვანი. მართალია დამბასთან მისასვლელი გზების და დამხმარე ინფრასტრუქტურის
მოწყობა დაკავშირებული იქნება ეკონომიკურ განსახლებასთან, თუმცა ზემოქმედების
შემცირება შესაძლებელი იქნება მოსახლეობასთან სწორი კომუნიკაციით და საკომპენსაციო
ღონისძიებების გატარებით.
აღსანიშნავია, რომ მდინარის 936 მ ნიშნულზე დამბის მოწყობა მომგებიანი იქნებოდა
ენერგეტიკული თვალსაზრისით (მაღალი დაწნევა), მაგრამ როგორც საველე კვლევების
პერიოდში დადგინდა, ამ ნიშნულზე მდინარის მარცხენა სანაპიროზე აღინიშნება
გეოლოგიურად არამდგრადი ფერდობი და არსებობს მეწყრული პროცესების გააქტიურების
რისკი.
მდ. დევაშზე გათვალისწინებული დამბის გასწორის შერჩევა მოხდა დამბა 1-ის ნიშნულის
გათვალისწინებით ისე,
რომ შესაძლებელი ყოფილიყო მდინარის წყლის წყალგამყვან
გვირაბთან მიერთება. დამბასთან დაგეგმილია სადაწნეო აუზის მოწყობა, საიდანაც წყალი
მიწოდებული იქნება წყალმიმყვან გვირაბში.

5.4
5.4.1

ჰესის სხვა კომუნიკაციების ტიპების ალტენატიული ვარიანტები
სადერივაციო სისტემების ალტერნატივები

პროექტირების საწყის ეტაპზე შესაძლებელი წყლის დერივაციის რამდენიმე ალტერნატიული
ვარიანტის (გვირაბი, არხი, მილსადენი) განხილვა, მაგრამ კონცეპტუალური საპროექტო
გადაწყვეტების დამუშავების შემდეგ, სათაო ნაგებობების და ჰესის ძალური კვანძის
განთავსების ადგილების განსაზღვრის შემდეგ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება სადერივაციო
გვირაბების მოწყობის თაობაზე, რადგან ამ გადაწყვეტილებას არსებული ბუნებრივი
პირობებიდან გამომდინარე ალტერნატივა არ გააჩნია.
გამა კონსალტინგი
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მილსადენის ან არხის მოწყობა შესაძლებელი იქნებოდა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ძალური
კვანძი განთავსებული იქნებოდა მდ. ხელედულას ხეობაში.

5.4.2

ჰესის შენობის ტიპების ალტერნატივები

ჰესის შენობის ტიპების ალტერნატიული ვარიანტებიდან (მიწისქვეშა ან მიწისზედა)
უპირატესობა მიენიჭა მიწისზედა შენობის მოწყობის ალტერნატიულ ვარიანტს. ჰესის შენობის
განთავსების
ადგილი
მდებარეობს
ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლასდილის
შიდა
სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის
საავტომობილო
გზის
მიმდებარედ
არსებულ
ტერიტორიაზე. საპროექტო ტერიტორიაზე მიწისზედა ჰესის შენობის მოწყობის ალტერნატივა
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების მაღალი რისკებით არ
გამოირჩევა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის ფაქტი, რომ მშენებლობის ფაზაზე საჭირო იქნება
საავტომობილო გზის ფერდობის მაღალ ნიშნულებზე დროებით გადატანა, მშენებლობის
დამთავრების შემდეგ კი მიოხდება გზის ძველ ნიშნულზე დაბრუნება.
მიწისქვეშა ჰესის შენობის მოწყობის ალტერნატიული ვარიანტი უარყოფილი იქნა ძირითადად
გეოლოგიური რისკების გათვალისწინებით, რადგან საპროექტო ტერიტორიის გეოლოგიური
კვლევის შედეგების მიხედვით ჰესის შენობის მიწისქვეშა სივრცის მოწყობის შემთხვევაში
არსებობს გეოდინამიკური პროცესების გააქტიურების რისკი.

5.5

ჰესის სათაო ნაგებობებზე მისასვლელი გზების ალტერნატივები

მდ. ხელედულაზე დაგეგმილ დამბა 1-ზე მისასვლელი
ვარიანტებიდან განიხილებოდა სამი ვარიანტი, მათ შორის:




გზების

ალტერნატიული

გზის მდინარის მარცხენა სანაპიროზე მოწყობა;
გზის მარჯვენა სანაპიროზე მოწყობა;
გზის მდინარის ორივე სანაპიროზე მოწყობა.

პირველი ვარიანტის შემთხვევაში დამბასთან მისასვლელი გზის დერეფანი მთელ სიგრძეზე
განთავსებულია ადგილობრივი მოსახლეობის მფლობელობაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულებზე და შესაბამისად პროექტის განხორციელების შემთხვევაში ადგილი ექნება
მნიშვნელოვანი ფართობის მიწის დაკარგვას. ფიზიკურ და ბიოლოგიურ გარემოზე
ზემოქმედების თვალსაზრისით ეს ვარიანტი ნაკლებ რისკებთან არ ის დაკავშირებული, რადგან
გზის განთავსების ტერიტორია არ გამოირჩევა ბიომრავალფეროვნებით (უპირატესად
წარმოდგენილია აგროლანდშაფტი), ხოლო საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარების
რისკების თვალსაზრისით ნაკლებად სენსიტიურია.
მეორე ალტერნატიული ვარიანტის მიხედვით მისასვლელი გზა მოეწყობა მდ. ხელედულას
მარჯვენა სანაპიროს პირველ ტერასაზე. აღსანიშნავია ის მდგომარეობა რომ გზის დერეფანი
წარმოადგენს ნამდინარევ ტერიტორიას, რომელიც აგებულია მდინარის მიერ ჩამოტანილი
ლოდნარით. ახალი გზის მოწყობა დაგეგმილია აქ არსებული გზის დერეფანში და საჭირო
იქნება გზის გაფართოების სამუშაოების ჩატარება. აუდიტის შედეგების მიხედვით, გზის
დერეფანში საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი მცენარეთა სახეობები წარმოდგენილი არ
არის. გზის გაფართოების დროს დაზიანდება 38-მდე ეგზემპლიარი მურყანის ხეები.
მეორე ალტერნატიული ვარიანტის შემთხვევაში სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების რისკი
ძალზე დაბალია, მაგრამ შედარებით მაღალია გარემოზე ზემოქმედების რისკები, კერძოდ:
საპროექტო გზის დერეფანი უშუალოდ ესაზღვრება ტყიან ტერიტორიებს და გზის
გაფართოების სამუშაოების და შემდგომ სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობით
გამოწვეული ხმაურის გამო ადგილი ექნება ადგილობრივი ველური ბუნების შეშფოთებას და
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საბინადრო ადგილებიდან მიგრაციას. განსაკუთრებით აღსანიშნავია
ფრაგმენტაციასთან დაკავშირებული ზემოქმედების რისკები.

ასევე, ჰაბიტატის

მესამე ალტერნატიული ვარიანტის მიხედვით გათვალისწინებულია საავტომობილო გზების
მოწყობა მდინარის ორივე სანაპიროს გასწვრივ, რაც ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების
თვალსაზრისით
ზემოქმედების
თვალსაზრისით
მაღალი
რისკების
მატარებელია. მესამე ალტერნატიული ვარიანტი საუკეთესო გადაწყვეტაა მხოლოდ ტექნიკური
თვალსაზრისით, რაც ითვალისწინებს შემდეგს: პროექტის მიხედვით მარცხენა სანაპიროს
(პირველი ვარიანტი) გზა მოემსახურება დამბის სამშენებლო სამუშაოებს და შემდგომ
გამოყენებული იქნება ექსპლუატაციის ფაზაზე. მარჯვენა სანაპიროს გზა გათვალისწინებულია
გვირაბიდან გამოტანილი ფუჭი ქანების სანაყაროებზე ტრანსპორტირებისათვის და თუ
გავითვალისწინებთ, რომ ამ მიზნით შესასრულებელი იქნება მაღალი ინტენსივობის
სატრანსპორტო ოპერაციები და მხოლოდ ერთი მარშრუტი (მარჯვენა ან მარცხენა სანაპიროზე)
ძალზე გადაიტვირთება და ადგილი ექნება მოძრაობის უსაფრთხოების ძალიან მაღალ რისკებს.
მოძრაობის შეფერხების შედეგად კი გაიზრდება ხმაურის გავრცელების დონეები და
ატმოსფერულ ჰაერში წვის პროდუქტების ემისიები.
გარდა აღნიშნულისა, ერთი საავტომობილო გზის გამოყენების შემთხვევაში საჭირო იქნება მდ.
ხელედულაზე დროებითი
საავტომობილო ხიდის მოწყობა, რაც გარემოზე ნეგატიური
ზემოქმედების დამატებით რისკებთან იქნება დაკავშირებული.
მოკლე რეზიუმე:
ყოველი ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, მართალია ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე
ნეგატიური ზემოქმედების თვალსაზრისით საუკეთესო ვარიანტად შეიძლება ჩაითვალოს
მხოლოდ
პირველი
ალტერნატიული
ვარიანტის
განხორციელება.
მაგრამ
იმის
გათვალისწინებით, რომ მეორე ალტერნატიული ვარიანტის შემთხვევაში დაგეგმილია
არსებული გზის გაფართოება, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს ზემოქმედების რისკებს და ასევე
პროექტის მიზნებიდან გამომდინარე გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს გზის
მდინარის ორივე სანაპიროზე მოწყობა, უპირატესობა უნდა მიენიჭოს მესამე ალტერნატიულ
ვარიანტს.
მდ. დევაშზე დაგეგმილი დამბა 2-თან მისასვლელი გზის მოსაწყობად განიხილებოდა ორი
ალტერნატიული ვარიანტი, მათ შორის:




პირველი ალტერნატიული ვარიანტის მიხედვით საავტომობილო გზა იწყება ცაგერილენტეხის საავტომობილო გზიდან მდ. დევაშის მარცხენა სანაპიროზე და ხეობის მაღალ
ნიშნულებზე გავლით მთავრდება საპროექტო დამბასთან;
მეორე ალტერნატიული ვარიანტის მიხედვით გზა იწყება პირველი ვარიანტის
ნიშნულიდან, მიუყვება მდინარის მარცხენა სანაპიროს პირველ ტერასას დაახლოებით
600-700 მ მანძილზე, შემდეგ გადადის მარჯვენა სანაპიროზე და ასევე პირველ ტერასაზე
გრძელდება საპროექტო დამბის ადგილამდე.

პირველი ალტერნატიული ვარიანტის მნიშვნელოვან ნაკლად უნდა ჩაითვალოს გზის
დერეფნის განთავსება ხეობის მაღალ ნიშნულებზე არსებულ ხშირი ტყით დაფარულ
ტერიტორიებზე, რაც მნიშვნელოვან ნეგატიურ გავლენას მოახდენს ადგილობრივ ველურ
ბუნებაზე. ამ ვარიანტის შემთხვევაში მაღალი იქნება, ასევე გეოლოგიურ გარემოზე ნეგატიური
ზემოქმედების რისკები, რადგან გზის ვაკისის ციცაბო ფერდობებზე მოწყობა, ხელს შეუწყობს
საშიში გეოდინამიკური პროცესების გააქტიურებას.
მეორე ალტერნატიული ვარიანტის შემთხვევაში, გზის დერეფანი განთავსებული იქნება
მდინარის სანაპირო ფერდობების დაბალ ნიშნულებზე (უპირატესად პირველ ტერასაზე), სადაც
მცენარეული საფარი შედარებით ნაკლები სიხშირისა, ხოლო ფერდობები ნაკლებად დახრილია
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და შესაბამისად ვაკისის მოწყობა გეოდინამიკური პროცესების გააქტიურებასთან ნაკლებად
იქნება დაკავშირებული.
ორივე ალტერნატიული ვარიანტის შემთხვევაში მაღალია ჰაბიტატების ფრაგმენტაციასთან
დაკავშირებული ზემოქმედების რისკი, მაღალია ასევე ცხოველთა სამყაროზე ნეგატიური
ზემოქმედების რისკები, რადგან ხეობაში ანთროპოგენური დატვირთვის კვალი არ აღინიშნება.
არცერთი ალტერნატიული ვარიანტისათვის სოციალურ გარემოზე მნიშვნელოვანი ნეგატიური
ზემოქმედების რისკები დამახასიათებელი არ არის.
გამომდინარე აღნიშნულიდან გეოლოგიურ გარემოზე და ბიოლოგიურ გარემოზე შედარებით
დაბალი რისკების (მცირე უპირატესობის) გათვალისწინებით უპირატესობა მიენიჭა მეორე
ალტერნატიულ ვარიანტს.
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ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება

6.1

გზშ-ს მეთოდოლოგიის ზოგადი პრინციპები

წინამდებარე თავში წარმოდგენილია ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის
პროცესში გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება. ბუნებრივ თუ სოციალურ
გარემოში მოსალოდნელი ცვლილებების შესაფასებლად საჭიროა შეგროვდეს და გაანალიზდეს
ინფორმაცია პროექტის სავარაუდო ზეგავლენის არეალის არსებული მდგომარეობის შესახებ.
მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე განისაზღვრება გარემოში მოსალოდნელი
ცვლილებების სიდიდე, გამოვლინდება ამ ზემოქმედების მიმღები ობიექტები - რეცეპტორები
და შეფასდება მათი მგრძნობელობა, რაც აუცილებელია ზემოქმედების მნიშვნელოვნების
განსაზღვრისთვის. ზემოქმედების მნიშვნელოვნების განსაზღვრის შემდეგ კი დგინდება
რამდენად მისაღებია იგი, საქმიანობის ალტერნატიული, ნაკლები უარყოფითი ეფექტის მქონე
ვარიანტები, შემარბილებელი ზომების საჭიროება და თავად შემარბილებელი ზომები.
დაგეგმილი საქმიანობის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისას
გამოყენებული იქნა შემდეგი სქემა:
საფეხური I: ზემოქმედების ძირითადი ტიპებისა და კვლევის ფორმატის განსაზღვრა
საქმიანობის ზოგადი ანალიზის საფუძველზე იმ ზემოქმედების განსაზღვრა,
რომელიც შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს მოცემული ტიპის პროექტებისთვის
საფეხური II: გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლა - არსებული ინფორმაციის მოძიება
და ანალიზი
იმ რეცეპტორების გამოვლენა, რომლებზედაც მოსალოდნელია დაგეგმილი
საქმიანობის ზეგავლენა, რეცეპტორების სენსიტიურობის განსაზღვრა.
საფეხური III: ზემოქმედების დახასიათება და შეფასება
ზემოქმედების
ხასიათის,
ალბათობის,
მნიშვნელოვნებისა
და
სხვა
მახასიათებლების
განსაზღვრა
რეცეპტორის
სენსიტიურობის
გათვალისწინებით, გარემოში მოსალოდნელი ცვლილებების აღწერა და მათი
მნიშვნელოვნების შეფასება.
საფეხური IV: შემარბილებელი ზომების განსაზღვრა
მნიშვნელოვანი ზემოქმედების შერბილების,
მაკომპენსირებელი ზომების განსაზღვრა.

თავიდან

აცილების

ან

საფეხური V: ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
შემარბილებელ
ღონისძიებების
განხორციელების
მოსალოდნელი ცვლილების სიდიდის განსაზღვრა.

შემდეგ

გარემოში

საფეხური VI: მონიტორინგის და მენეჯმენტის სტრატეგიების დამუშავება
შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურობის მონიტორინგი საჭიროა იმის
უზრუნველსაყოფად, რომ ზემოქმედებამ არ გადააჭარბოს წინასწარ
განსაზღვრულ მნიშვნელობებს, დადასტურდეს შემარბილებელი ზომების
ეფექტურობა, ან გამოვლინდეს მაკორექტირებელი ზომების საჭიროება.

6.1.1

ზემოქმედების რეცეპტორები და მათი მგრძნობიარობა

საქმიანობის განხორციელების პროცესში დამატებით მოსალოდნელი ზემოქმედების სახეებია:
 ატმოსფერული ჰაერის ხარისხობრივი მდგომარეობის გაუარესება;
 ხმაურის გავრცელება;
გამა კონსალტინგი
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ზემოქმედება გეოლოგიურ გარემოზე, ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის ხარისხზე და
სტაბილურობაზე;
ზემოქმედება წყლის გარემოზე;
ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე;
ნარჩენების მართვის პროცესში მოსალოდნელი ზემოქმედება;
ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილება;
ზემოქმედება ადგილობრივ სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე;
ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული
რისკები;
ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე.

რეცეპტორის მგრძნობიარობა დაკავშირებულია ზემოქმედების სიდიდესა და რეცეპტორის
უნართან შეეწინააღმდეგოს ცვლილებას ან აღდგეს ცვლილების შემდეგ, ასევე მის ფარდობით
ეკოლოგიურ, სოციალურ ან ეკონომიკურ ღირებულებასთან.

6.1.2

ზემოქმედების შეფასება

გარემოზე ზემოქმედების შესაფასებლად მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ფაზებისთვის
დადგინდა ძირითადი ზემოქმედების ფაქტორები. მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება
მოხდა შემდეგი კლასიფიკაციის შესაბამისად:
 ხასიათი - დადებითი ან უარყოფითი, პირდაპირი ან ირიბი;
 სიდიდე - ძალიან დაბალი, დაბალი, საშუალო, მაღალი ან ძალიან მაღალი
 მოხდენის ალბათობა - დაბალი, საშუალო ან მაღალი რისკი;
 ზემოქმედების არეალი - სამუშაო უბანი, არეალი ან რეგიონი;
 ხანგრძლივობა - მოკლე და გრძელვადიანი;
 შექცევადობა - შექცევადი ან შეუქცევადი.
ანუ, პროექტის ორივე ფაზისთვის განისაზღვრა ყოველი პოტენციური ზემოქმედების შედეგად
გარემოში მოსალოდნელი ცვლილება და ხასიათი, ზემოქმედების არეალი და ხანგრძლივობა,
შექცევადობა და რისკის რეალიზაციის ალბათობა, რის საფუძველზეც დადგინდა მისი
მნიშვნელოვნება.
შემდგომ პარაგრაფებში კი მოცემულია თითოეულ ბუნებრივ და სოციალურ ობიექტზე
ზემოქმედების შესაფასებლად შემოღებული კრიტერიუმები, ზემოქმედების დახასიათება და
შემოღებული კრიტერიუმების გამოყენებით ზემოქმედების მნიშვნელოვნების და მასშტაბების
დადგენა, ასევე შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები და ამ შემარბილებელი
ღონისძიებების გათვალისწინებით მოსალოდნელი ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება და
მასშტაბები.

6.2
6.2.1

ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე
ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შესაფასებლად გამოყენებული იქნა
საქართველოს ნორმატიული დოკუმენტები, რომლებიც ადგენს ჰაერის ხარისხის სტანდარტს.
ნორმატივები განსაზღვრულია ჯანმრთელობის დაცვისთვის. რადგანაც ჯანმრთელობაზე
ზემოქმედება დამოკიდებულია როგორც მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციაზე, ასევე
ზემოქმედების ხანგრძლივობაზე, შეფასების კრიტერიუმი ამ ორ პარამეტრს ითვალისწინებს.
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ცხრილი 6.2.1.1. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები
რანჟირება

კატეგორია

მოკლევადიანი
კონცენტრაცია (< 24 სთ)

მტვერის გავრცელება (ხანგრძლივად, ან
ხშირად)

C <0.5 ზდკ

შეუმჩნეველი ზრდა

2

ძალიან
დაბალი
დაბალი

0.5 ზდკ < C < 0.75 ზდკ

3

საშუალო

0.75 ზდკ < C <1 ზდკ

4

მაღალი

1 ზდკ < C <1.5 ზდკ

5

ძალიან
მაღალი

C > 1.5 ზდკ

შესამჩნევი ზრდა
უმნიშვნელოდ აწუხებს მოსახლეობას,
თუმცა უარყოფით გავლენას არ ახდენს
ჯანმრთელობაზე
საკმაოდ აწუხებს მოსახლეობას და
განსაკუთრებით კი მგრძნობიარე პირებს
ძალიან აწუხებს მოსახლეობას,
მოქმედებს ჯანმრთელობაზე

1

შენიშვნა: C - სავარაუდო კონცენტრაცია გარემოში ფონის გათვალისწინებით

6.2.2
6.2.2.1

ზემოქმედების დახასიათება
მშენებლობის ეტაპი

მშენებლობის ეტაპზე ატმოსფერული ჰაერის შესაძლო დაბინძურების
ხარისხის
შეფასებისათვის გამოყენებულია მიდგომა, სადაც გათვალისწინებულია როგორც ტიპიური
სამშენებლო ტექნიკის ფუნქციონირება, ასევე სამშენებლო სამუშაოების მოსახურებისათვის
შესაბამისი სამშენებლო ინფრასტრუქტურა, რომელთა მოწყობა დაგეგმილია მობილიზაციის
ფაზაზე. მშენებლობის ფაზა მოიცავს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებას
ორ
სამშენებლო ძირითდ სამშენებლო მოედანზე:
1. სამშენებლო ბანაკი N1 - რომელიც მოემსახურება დამბა 1-ის სამშენბლო სამუშაოებს და
უდაწნეო გვირაბის შესასვლელ პორტალს. აქ განთავსებული იქნება ბეტონის კვანძი,
სამსხვრევ-დამხარისხებელი საამქრო, სამშენებლო ტექნიკა. უახლოეს საცხოვრებელ
ზონამდე დაცილება შეადგენს 450 მ-ს;
2. სამშენებლო ბანაკი N2 (ასევე N3 და N4 ტერიტორიები)-რომელიც მოემსახურება დამბა
2-ის და ძალური კვანძის სამშენებლო სამუშაოებს. ამ უბნებზე დამონტჟდება ნ1
სამშენებელო ბანაკის მსგავსი ინფრასტრუქტურა ბეტონის კვანძი, სამსხვრევდამხარისხებელი საამქრო, სამშენებლო ტექნიკა. ბეტონის კვანძის და ინერტული
მასალების სამსხვრევ დამხარისხებელი საამქროს განთავსების ტერიტორიების უახლოეს
საცხოვრებელ ზონამდე დაცილება შეადგენს 1.7 კმ-ს.
ემისიები ატმოსფერულ ჰაერში
მოსალოდნელია ისეთი ტექნოლოგიური პროცესებიდან
როგორიცაა მიწის სამუშაოები შესრულება, ბეტონის კვანძის ფუნქციონირება, სამსხვრევ
დამხარისხებელი საამქროს ფუნქციონირებიდან და ა.შ.
აღნიშნულის შესაბამისად ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროები წარმოდგენილი
იქნება ორგანიზებული და არაორგანიზებული გაფრქვევის წყაროების სახით. სახელდობრ:
ორგანიზებული წყარო-ცემენტის სილოსები. არაორგანიზებული სამშენებლო მანქანები,
სამსხვრევ–დამხარისხებელ საამქრო, ლენტური ტრანსპორტიორი და მასალების საწყობი.
იმის გათვალისწინებით, რომ N2 სამშენებლო ბანაკის ბეტონის კვანძის და სამსხვრევ–
დამხარისხებელი საამქროს ტერიტორიები მნიშენელოვანი მანძილითაა დაცილებული
საცხოვრებელი ზონებიდან, დაბა ლენტეხის ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების რისკი
პრაქტიკულად არ არსებობს. შესაბამისად ქვემოთ მოცემული გაანგარიშებები შესრულებულია
N1 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე დაგეგმილი წყაროებისათვის.
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სამშენებლო ბანაკი N1

სამშენებლო მოედანზე ოპერაციების განხორციელებისათვის გათვალისწინებულია როგორც
სამშენებლო მანქანა-მექანიზმების ექსპლუატაცია ასევე ბეტონის კვანძი და სამშენებლო
სამუშაოების მოსახურებისათვის შესაბამისი სამშენებლო ინფრასტრუქტურა.
გამომდინარე
ზემოთაღნიშნულიდან
იდენტიფიცირებულია
დაბინძურების
შემდეგი
ძირითადი წყაროები: ცემენტის სილოსი, ინერტული მასალების საწყობი, სამსხვრევდამხარისხებელი საამქრო, ლენტური ტრანსპორტიორი, ღორღის საწყობი, ექსკავატორი და
თვითმცლელი. აღნიშნული
წყაროების ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე
ნივთიერებათა მეთოდური გაანგარიშების და რაოდენობრივი მაჩვენებლები მოყვანილია
დანართში 3.

6.2.2.1.2

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის შედეგები

საკვლევი ტერიტორიის ატმოსფერული ჰაერის ფონური დაბინძურების შეფასებისათვის,
საჭიროა გამოყენებულ იქნას საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408
დადგენილების (ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის
ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე) მე-5 მუხლის მე-8
პუნქტით გათვალისწინებული რეკომენდაციები.
რადგან უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაცილებულია ობიექტიდან სამხრეთის
მიმართულებით 0,45 კმ მანძილით (წერტ. №-1), გაანგარიშებული ემისიების შესაბამისად
ჰაერის ხარისხის მოდელირება [10] დამატებით შესრულდა ობიექტის წყაროებიდან 500
მეტრიანი ნორმირებული ზონის საკონტროლო წერტილების (წერტ. №-2,3,4,5) მიმართ.
ფონური დაბინძურების მაჩვენებლების მეთოდიკა [5] გათვალისწინებულია იმ ტერიტორიების
ატმოსფერული ჰაერის ფონური მდგომარეობის შეფასებისათვის, რომელთათვისაც არ არსებობს
დაკვირვების მონაცემები. მეთოდიკის მიხედვით ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შეფასება
ხდება დასახლებული პუნქტის მოსახლეობის რიცხოვნების მიხედვით (იხ. ცხრილი).
ცხრილი დამაბინძურებლების სარეკომენდაციო ფონური მნიშვნელობები მოსახლეობის

რაოდენობიდან გამომდინარე
მოსახლეობა,
(1,000 კაცი)

დაბინძურების ფონური დონე, მგ/მ3
NO2

SO2

CO

მტვერი

250-125

0,03

0,05

1,5

0,2

125-50

0,015

0,05

0,8

0,15

50-10

0,008

0,02

0,4

0,1

0

0

0

0

<10

ხელედის თემის მოსახლეობა შეადგენს 1212 კაცს. ფონური კონცენტრაციის მნიშვნელობები
მიღებულია შესაბამისი ცხრილიდან (<10).
ზემოთმოყვანილ გაანგარიშებების საფუძველზე შესრულებულია გაბნევის ანგარიში [10]-ს
მიხედვით. საანგარიშო სწორკუთხედი 1600 * 1200 მ-ზე, ბიჯი 100 მ.
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საანგარიშო მოედნები
№

1

ტიპი

მოედნის სრული აღწერა
შუა წერტილის
შუა წერტილის
კოორდინატები,
კოორდინატები,
I მხარე (მ)
II მხარე (მ)
X
Y
X
Y

მოცემული

-800

0

800

სიგანე
(მ)

0

1200

ბიჯი
(მ)
X

Y

100

100

სიმაღლ.
(მ)

კომენტარი

2

საანგარიშო წერტილები
№

2
3
4
5

წერტილის
კოორდინატები (მ)
X
Y
102,00
624,00
733,00
-114,00
-283,00
-563,00
-705,00
0,00

1

-186,00

-461,00

სიმაღლ.
(მ)
2
2
2
2
2

წერტილ. ტიპი

კომენტარი

500 მ-ნი ზონის საზღვარზე
500 მ-ნი ზონის საზღვარზე
500 მ-ნი ზონის საზღვარზე
500 მ-ნი ზონის საზღვარზე
წერტილი დასახლებული ზონის
საზღვარზე

ჩრდ
აღმ
სამხრ
დას
უახლოესი დასახლება

გაანგარიშების შედეგების მიხედვით შემაჯამებელ ცხრილში
მოცემულია საკონტროლო
წერტილებში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციები ზდკ-წილებში.
გაბნევის დეტალური ანგარიში მოცემულია დანართში 3.
საკონტროლო წერტილებში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციები (I
სამშენებლო მოედნისთვის)

მავნე ნივთიერების დასახელება

1
აზოტის დიოქსიდი
აზოტის ოქსიდი
ჭვარტლი
გოგირდის დიოქსიდი
ნახშირბადის ოქსიდი
ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია
შეწონილი ნაწილაკები
არაორგანული მტვერი 70-20%
არასრული ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი 6009(301+330)
ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი 6046(337+2908)

6.2.2.1.3

მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად
დასაშვები კონცენტრაციის წილი
ობიექტიდან
უახლოესი
დასახლებული
500 მ რადიუსის
პუნქტის
საზღვარზე
საზღვარზე
2
3
0,04
0,03
0,003
0,0024
0,0093
0,0073
0,0018
0,0014
0,0015
0,0012
0,0016
0,0013
0,02
0,01
0,56
0,86
0,04
0,02
0,56
0,86

დასკვნა

სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიისათვის ჩატარებული გაანგარიშების შედეგების ანალიზით
ირკვევა, რომ მშენებლობის პროცესში მიმდებარე ტერიტორიების ატმოსფერული ჰაერის
ხარისხი როგორც 500 მ-ნი ნორმირებული ზონის მიმართ, აგრეთვე უახლოესი დასახლებული
ზონის მიმართ ფონის გათვალისწინებით არ აჭარბებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ
ნორმებს.
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თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ გაანგარიშებისას გათვალისწინებული არ ყოფილა
გრუნტიან გზაზე მომატებული სატრანსპორტო გადაადგილებები და ამ ოპერაციების პროცესში
მოსალოდნელი არაორგანული მტვრის გავრცელება. ვინაიდან სოფ. წანაშის საცხოვრებელი
სახლები განლაგებულია საავტომობილო გზის მონიჯნავედ, უნდა ვივარაუდოთ რომ
მშენებლობის ეტაპზე ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიებით გამოწვეული
ზემოქმედება იქნება საგულისხმო. შესაბამისად აღნიშნულ საკითხს განსაკუთრებული
ყურადღება დაეთმობა შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებისას.

6.2.2.2

ექსპლუატაციის ეტაპი

ჰესის ოპერირების პროცესში ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიის წყაროები არც
სათავე და არც ძალური კვანძის ტერიტორიაზე არ იარსებებს. დიდი ფართობის მქონე
წყალსაცავის შექმნა გათვალისწინებული არ არის. ამგვარად არ არის მოსალოდნელი
აორთქლების და შესაბამისად ჰაერის ტენიანობის ზრდა და კლიმატის ცვლილება.
ექსპლუატაციის დროს ემისიები მოსალოდნელია მხოლოდ ტექმომსახურების/რემონტის დროს.
თუმცა ასეთი ზემოქმედება დროში შეზღუდული, შექცევადი და გაცილებით დაბალი
მასშტაბების იქნება, ვიდრე მოსალოდნელია მშენებლობის ეტაპზე. თუმცა მოსახლეობის
სიახლოვიდან გამომდინარე ასეთი შემთხვევების დროს გატარებული უნდა იქნას ანალოგიური
შემარბილებელი ღონისძიებები, რაც გათვალისწინებულია მშენებლობის ეტაპისთვის.

6.2.3

შემარბილებელი ღონისძიებები

მშენებლობის ეტაპზე გამონაბოლქვის და მტვრის გავრცელების შემცირების მიზნით გატარდება
შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებები:
 უზრუნველყოფილი იქნება მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობა. ყოველი
სამუშაო დღის დაწყებამდე შემოწმდება მანქანა-დანადგარების ტექნიკური
მდგომარეობა. გაუმართავი სატრანსპორტო საშუალებები და ტექნიკა სამუშაო უბნებზე
არ დაიშვებიან;
 უზრუნველყოფილი იქნება მანქანების ძრავების ჩაქრობა ან მინიმალურ ბრუნზე
მუშაობა, როცა არ ხდება მათი გამოყენება;
 უზრუნველყოფილი იქნება მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა (განსაკუთრებით
გრუნტიან გზებზე გადაადგილებისას);
 მანქანები და დანადგარ-მექანიზმები შეძლებისდაგვარად განლაგდება მგრძნობიარე
რეცეპტორებისგან (დასახლებული ზონა, ტყის ზონა) მოშორებით;
 მაქსიმალურად შეიზღუდება დასახლებულ პუნქტებში გამავალი საავტომობილო
გზებით სარგებლობა;
 მოსახლეობას წინასწარ ეცნობება სატრანსპორტო საშუალებების ინტენსიური
გადაადგილების შესახებ;
 მშრალ ამინდში მტვრის ემისიის შესამცირებლად გატარდება შესაბამისი ღონისძიებები
(მაგ. სამუშაო უბნების და გზების ზედაპირების მორწყვა, ნაყარი სამშენებლო მასალების
შენახვის წესების დაცვა და სხვა);
 ადვილად ამტვერებდი მასალების ქარით გადატანის პრევენციის მიზნით, მათი
დასაწყობების ადგილებში საჭიროებისამებრ გამოყენებული იქნება სპეციალური საფარი
(ე.წ. ბრეზენტი ან სხვ);
 ინერტული მასალების დამუშავება იწარმოებს სველი მეთოდით;
 მიწის სამუშაოების წარმოების და მასალების დატვირთვა-გადმოტვირთვისას მტვრის
ჭარბი ემისიის თავიდან ასაცილებლად მიღებული იქნება სიფრთხილის ზომები (მაგ.
აიკრძალება დატვირთვა გადმოტვირთვისას დიდი სიმაღლიდან მასალის დაყრა);

გამა კონსალტინგი
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დასახლებული პუნქტების სიახლოვეს მასალების დატვირთვა-გადმოტვირთვის
სამუშაოები შეიზღუდება მშრალ და ქარიან ამინდებში;
სამუშაოების დაწყებამდე პერსონალს ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი;
საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მოხდება მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და
სათანადო რეაგირება, ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებების გათვალისწინებით.

ჰესის ოპერირების პროცესში მნიშვნელოვანი მასშტაბის სარემონტო-პროფილაქტიკური
სამუშაოების შესრულებისას გათვალისწინებული იქნება ზემოთჩამოთვლილი ღონისძიებები.

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP
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ზემოქმედების შეფასება

ცხრილი 6.2.4.1. ემისიების შედეგად ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შეჯამება
ზემოქმედებისა და ზემოქმედების წყაროების
აღწერა

ზემოქმედების
რეცეპტორები

ხასიათი

მოხდენის
ალბათობა

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
ზემოქმედების
ხანგრძლივობა
შექცევადობა
არეალი

ნარჩენი
ზემოქმედება

მშენებლობის ეტაპი:
წვის პროდუქტების, შედუღების აეროზოლებისა
და სხვა მავნე ნივთიერებათა ემისია
ატმოსფერულ ჰაერში




წვის პროდუქტების წყარო -სამშენებლო და სპეც.
ტექნიკა, ტრანსპორტირება და სხვა.
სხვა მავნე ნივთიერებათა წყარო - უბანზე
არსებული ქიმიური ნივთიერებების (საწვავ-საპოხი
მასალა და სხვ.) აირადი ემისიები

მტვრის გავრცელება


პირდაპირი,
უარყოფითი

მაღალი
რისკი

სამშენებლო
უბნების
მიმდებარე
ტერიტორიები
(ტყის ზონა) და
საცხოვრებელი
ზონა

მაღალი
რისკი

სამშენებლო
ბანაკის,
სამშენებლო
უბნების მიმდებარე
ტერიტორიები და
საცხოვრებელი
ზონა

ახლომდებარე
დასახლებების
მოსახლეობა,
ბიოლოგიური
გარემო

წყარო - ტრანსპორტირება, ნაყარი სამშენებლო
მასალების შენახვა-გამოყენება, ტექნიკისა და
სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება,
მიწის სამუშაოები და სხვ.

პირდაპირი,
უარყოფითი

მშენებლობის
განმავლობაში

მშენებლობის
განმავლობაში,
პერიოდულად

შექცევადი

საშუალო.
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
- დაბალი

შექცევადი

მაღალი,
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
- საშუალო ან
დაბალი

ექსპლუატაციის ფაზა

წვის პროდუქტების, შედუღების აეროზოლებისა
და სხვა მავნე ნივთიერებათა ემისია
ატმოსფერულ ჰაერში

პირდაპირი,
უარყოფითი

საშუალო
რისკი

სამუშაო უბნების
ტერიტორია

მშენებლობის
განმავლობაში

შექცევადი

პირდაპირი,
უარყოფითი

საშუალო
რისკი

სამუშაო უბნების
ტერიტორია

მშენებლობის
განმავლობაში,
პერიოდულად

შექცევადი

მომუშავე
პერსონალი

მტვრის გავრცელება

გამა კონსალტინგი

დაბალი,
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
- ძალიან დაბალი
დაბალი
(პერიოდულად
საშუალო),
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
- დაბალი

EIA Kheledula 3 HPP

6.3

გვ 342 / 567

ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება

6.3.1

ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია

საქართველოში ხმაურის გავრცელების დონეები რეგულირდება ტექნიკური რეგლამენტი
„ხმაური სამუშაო ადგილებზე, საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი შენობების სათავსებში და
საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიაზე“. ხმაურის დონე არ უნდა აღემატებოდეს ამ
სტანდარტით დადგენილ სიდიდეებს.
ცხრილი 6.3.1.1. ხმაურთან დაკავშირებული ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები
რანჟირება

კატეგორია

1

ძალიან
დაბალი

2

დაბალი

3

საშუალო

4

მაღალი

5

ძალიან
მაღალი

6.3.1
6.3.1.1

სამუშაო, ინდუსტრიულ ან
კომერციულ ზონაში

საცხოვრებელ ზონაში
აკუსტიკური ფონი გაიზარდა 3დბა4-ზე
ნაკლებით, საცხოვრებელ ზონაში დღის
საათებში <50დბა–ზე, ხოლო ღამის
საათებში <45დბა–ზე
აკუსტიკური ფონი გაიზარდა 3–5დბა-ით,
საცხოვრებელ ზონაში დღის საათებში
<55დბა–ზე, ხოლო ღამის საათებში <45დბა–
ზე
აკუსტიკური ფონი სენსიტიურ
რეცეპტორებთან გაიზარდა 6–10დბა-ით,
საცხოვრებელ ზონაში დღის საათებში
>55დბა–ზე, ხოლო ღამის საათებში >45დბა–
ზე
აკუსტიკური ფონი სენსიტიურ
რეცეპტორებთან გაიზარდა 10დბა–ზე
მეტით, საცხოვრებელ ზონაში დღის
საათებში >70დბა–ზე, ხოლო ღამის
საათებში >45დბა–ზე
აკუსტიკური ფონი სენსიტიურ
რეცეპტორებთან გაიზარდა 10დბა-ზე
მეტით, საცხოვრებელ ზონაში დღის
საათებში >70დბა–ზე და ახლავს
ტონალური ან იმპულსური ხმაური, ღამის
საათებში >45დბა–ზე

აკუსტიკური ფონი გაიზარდა
3დბა-ზე ნაკლებით და <70
დბა–ზე
აკუსტიკური ფონი გაიზარდა
3–5 დბა-ით და <70 დბა–ზე
<70 დბა–ზე, აკუსტიკური
ფონი სენსიტიურ
რეცეპტორებთან გაიზარდა
6–10 დბა-ით
>70 დბა–ზე, აკუსტიკური
ფონი სენსიტიურ
რეცეპტორებთან გაიზარდა
10 დბა–ზე მეტით

>70 დბა–ზე, ახლავს
ტონალური ან იმპულსური
ხმაური

ზემოქმედების დახასიათება
მშენებლობის ეტაპი

პროექტის განხორციელების მშენებლობის ეტაპზე საპროექტო ტერიტორიებზე ინტენსიურად
წარიმართება მიწის სამუშაოები, სატრანსპორტო ოპერაციები და სამშენებლო სამუშაოები.
აღნიშნული ქმედებების შედეგად ადგილი ექნება ხმაურის წარმოქმნას და გავრცელებას.
საგულისხმო იქნება როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის შეწუხების ალბათობა (დამბა 1-ის
მშენებელობა და N1 სამშენებელო ბანაკის ფუნქციონირება), ასევე ცხოველთა სამყაროზე
ზემოქმედების რისკები.
მოსალოდნელი ზემოქმედებების მასშტაბების და გავრცელების არეალის განსაზღვრისთვის
საჭიროა ხმაურის გავრცელების გაანგარიშება, რაც ითვალისწინებს:

4

ა ს ე თ ც ვ ლი ლე ბ ა ს

ა და მ ი ა ნ თა

უმ ე ტე ს ობ ა

გამა კონსალტინგი
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ხმაურის წყაროების და მათი მახასიათებლების განსაზღვრას;
საანგარიშო წერტილების შერჩევას;
ხმაურის წყაროებიდან საანგარიშო წერტილებამდე ხმაურის გავრცელების
მიმართულების განსაზღვრას და გარემოს ელემენტების აკუსტიკური გაანგარიშებებს,
რომლებიც გავლენას ახდენს ხმაურის გავრცელებაზე (ბუნებრივი ეკრანები, მწვანე
ნარგაობა და ა.შ.);
საანგარიშო წერტილებში ხმაურის მოსალოდნელი დონეების განსაზღვრას და მათ
შედარებას ხმაურის დასაშვებ დონესთან;
საჭიროების შემთხვევაში ხმაურის დონის შემამცირებელი ღონისძიებების შემუშავებას.




ხმაურის წარმოქმნის და გავრცელების ინტენსივობის მხრივ ყველაზე საგულისხმო იქნება N1
სამშენებლო ბანაკის ტერიტორია, სადაც ხმაურის ძირითად წყაროებად ჩაითვალა სამშენებლო
მოედნის ფარგლებში სავარაუდოდ მოქმედი ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები, კერძოდ,
გაანგარიშებისას დაშვებული იქნა, რომ შერჩეულ ნაკვეთზე ერთდროულად იმუშავებს:
 ბეტონის კვანძი, რომლის ხმაურის დონე შეადგენს 100 დბა-ს;
 ავტოთვითმცლელი (85 დბა);
 ექსკავატორი (88 დბა)
 ინერტული მასალების სამსხვრევ-დამხარისხებელი საამქრო (102 დბა).
საანგარიშო წერტილად შეირჩა სამშენებლო მოედნიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარე
სოფ. წანაშის უახლოესი საცხოვრებელი სახლი, დაცილების მანძილით - 450 მ.
საანგარიშო წერტილში ბგერითი წნევის ოქტავური დონეები, გაიანგარიშება ფორმულით:

L  Lp  15 lg r  10 lg Ф 

a r
1000

 10 lg ,
(1)

სადაც,

Lр – ხმაურის წყაროს სიმძლავრის ოქტავური დონე;
Ф – ხმაურის წყაროს მიმართულების ფაქტორი, უგანზომილებო, განისაზღვრება ცდის
საშუალებით და იცვლება 1-დან 8-მდე ბგერის გამოსხივების სივრცით კუთხესთან
დამოკიდებულებით);
r – მანძილი ხმაურის წყაროდან საანგარიშო წერტილამდე (60 მ);
 – ბგერის გამოსხივების სივრცითი კუთხე, რომელიც მიიღება:  = 4-სივრცეში
განთავსებისას;  = 2- ტერიტორიის ზედაპირზე განთავსებისას;  =  - ორ წიბოიან
კუთხეში;  = /2 – სამ წიბოიან კუთხეში;
а – ატმოსფეროში ბგერის მილევადობა (დბ/კმ) ცხრილური მახასიათებელი.
ოქტავური ზოლების საშუალო
გეომეტრიული სიხშირეები, Hჰც.
а დბ/კმ

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

0

0.3

1.1

2.8

5.2

9.6

25

83

ხმაურის წარმოქმნის უბანზე ხმაურის წყაროების დონეების შეჯამება ხდება ფორმულით:
n

10 lg 100,1Lpi
i 1

(2)

სადაც: Lрi –არის i-ური ხმაურის წყაროს სიმძლავრე.
გათვლების შესასრულებლად გაკეთებულია შემდეგი დაშვებები:
1) თუ ერთ უბანზე განლაგებულ რამდენიმე ხმაურის წყაროს შორის მანძილი გაცილებით
ნაკლებია საანგარიშო წერტილამდე მანძილისა, წყაროები გაერთიანებულია ერთ
n

ჯგუფში. მათი ჯამური ხმაურის დონე დათვლილია ფორმულით: 10lg 100,1Lpi ;
i 1
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2) ერთ ჯგუფში გაერთიანებული წყაროების ხმაურის ჯამური დონის გავრცელების
შესაფასებლად საანგარიშო წერტილამდე მანძილად აღებულია მათი გეომეტრიული
ცენტრიდან დაშორება;
3) სიმარტივისთვის გათვლები შესრულებულია ბგერის ექვივალენტური დონეებისთვის
(დბა) და ატმოსფეროში ბგერის ჩაქრობის კოეფიციენტად აღებულია მისი ოქტავური
მაჩვენებლების გასაშუალოებული სიდიდე: βსაშ=10.5 დბ/კმ;
მონაცემების მე-2 ფორმულაში ჩასმით მივიღებთ სამშენებლო ბანაკის და სამშენებლო მოედნის
ფარგლებში მოქმედი დანადგარ-მექანიზმების ერთდროული მუშაობის შედეგად გამოწვეული
ხმაურის ჯამურ დონეს, ანუ ხმაურის დონეს გენერაციის ადგილზე:
n

10 lg 10 0,1Lpi  10lg (100,1x9100+ 100,1x85+100,1x88 +100,1x102)= 104,3 დბა.
i 1

მონაცემების პირველ ფორმულაში ჩასმით მივიღებთ ხმაურის დონეს საანგარიშო წერტილში,
ანუ უახლოეს რეცეპტორთან:

L  Lp  15 lg r  10 lg Ф 

a r
 10 lg , 104,3 – 15*lg450+10*lg2–10.5*450/1000-10xlg2 π=54.8 დბა
1000
=

გაანგარიშების შედეგი მოცემულია ცხრილში.
ცხრილი 6.3.1.1.1. ხმაურის გავრცელების გაანგარიშების შედეგები
ძირითადი
მომუშავე
მანქანამოწყობილობები
o ბეტონის კვანძი
o თვითმცლელი
o ექსკავატორი

ხმაურის ექვივ.
დონე გენერაც.
ადგილზე, დბა

მანძილი
უახლოეს
რეცეპტმდე, მ

ხმაურის ექვ.
დონე უახლოეს
რეცეპტორთან,
დბა

ნორმა5

104,3

450

54.8

დღის საათებში - 55 დბა.
ღამის საათებში- 45 დბა

გათვლების მიხედვით სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესების შედეგად
საანგარიშო წერტილთან ხმაურის დაშვებულ ნორმებზე გადაჭარბება მოსალოდნელია ღამის
საათებში, ხოლო დღის საათებისათვის ნორმის ზღვარზეა. ამას ემატება ინტენსიური
სატრანსპორტო გადაადგილებები საპროექტო დერეფნის მიმართულებით. გამომდინარე
აღნიშნულიდან სოფ. წანაშის მაცხოვრებლებზე ზემოქმედება იქნება საგულისხმო, რისთვისაც
აუცილებელია ზედმიწევნით გატარდეს შემარბილებელი ღონისძიებები.
ჰესის ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობისას ხმაურის გავრცელებით გამოწვეული
ზემოქმედება ძირითადად მოსალოდნელია ველურ ბუნებაზე, რაც დაკავშირებული იქნება
ცხოველთა სახეობების სხვა ადგილებში მიგრაციასთან. მხედველობაშია მისაღები მდ. დევასის
ხეობის ბუნებრივი პირობები, რადგან საპროექტო ტერიტორიები მოსახლოებისათვის
ნაკლებად მისადგომია და შესაბამისად ველური ბუნების შეშფოთება შედარებით მაღალი
ხარსხის იქნება მისასვლელი გზის და დასმბა 2-ის სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებით.
საერთო ჯამში ხმაურის გავრცელებით გამოწვეული ზემოქმედება უნდა შეფასდეს, როგორც
მნიშვნელოვანი. აღსანიშნავია, რომ სამშენებლო სამუშაოების წასრმოება დღის საათებში
გათვალისწინებული არ არის.

სანიტარიული ნორმები ”ხმაური სამუშაო ადგილებზე, საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი შენობების სათავსოებში
და საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიაზე”
5
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საპროექტო ტერიტორიებიდან
საცხოვრებელი ზონების დაცილების მანძილების
გათვალისწინებით ვიბრაციის გავრცელებასთან დაკავშირებული ზემოქმედების რისკები არ
იქნება მაღალი. გარდა ამისა, სოფ. წანაშის ტერიტორიაზე გამავალ საავტომობილო გზაზე
მკვეთრად მოიმატებს სატრანსპორტო გადაადგილებები. ინტენსიურად მოხდება სატვირთო
მანქანების და ზოგჯერ მძიმე ტექნიკის გადაადგილება, რაც გამოიწვევს გზის მომიჯნავედ
არსებული ნაგებობების მიმართულებით ვიბრაციის გავრცელებას. ნაგებობების დაზიანების
პრევენციის და მოსახლეობის უკმაყოფილების გამორიცხვის მიზნით საქმიანობის
განმახორციელებელი გაატარებს შესაბამის ღონისძიებებს (გზის ვაკისების მოწესრიგება,
სიჩქარის შეზღუდვა, სატრანსპორტო ნაკადების რეგულირება და სხვა).
6.3.1.2

ექსპლუატაციის ეტაპი

ექსპლუატაციის ეტაპზე ხმაურის გავრცელების ძირითად წყაროებს წარმოადგენს ჰესის
შენობებში დამონტაჟებული ჰიდროაგრეგატები. ჩათვლილია, რომ ჰიდროაგრეგატების
ერთდროული ფუნქციონირების პროცესში სამანქანო დარბაზში ხმაურის დონე იქნება 105 დბა.
ტურბინები მოთავსებული იქნება დახშულ კორპუსში (გარსაცმში), რომელსაც ხმაურის
შთანთქმის მაღალი მაჩვენებელი გააჩნია. ხმაურის გავრცელებას ასევე შეამცირებს შიდა
ინტერიერში მოწყობილი ხმაურსაიზოლაციო მასალები და ჰესის შენობა (აღნიშნული
ფაქტორების გათვალისწინებით ხმაური შემცირდება დაახლოებით 25-30 დბა-ით). შესაბამისად
ჰესის შენობის გარეთ ხმაურიდ დონე შეიძლება იყოს 80 დბა.
წინა პარაგრაფში მოცემული 1 ფორმულის მიხედვით დათვლილია ხმაურის გავრცელების
დონეები 100, 200 და 500 მ-იან რადიუსში (საცხოვრებელი სახლები განლაგებულია 1900 მ
მანძილის დაშორებით). ბუნებრივი ეკრანირების (რელიეფი, მცენარეული საფარი)
გათვალისწინების გარეშე იქნება:

L100  L p  15 lg r  10 lg Ô 

ar
 10 lg , 105– 15*lg100+10*lg2–10.5*100/1000-10xlg2 π=69,1 დბა
1000
=

L200  L p  15 lg r  10 lg Ô 

ar
 10 lg , 105– 15*lg200+10*lg2–10.5*200/1000-10xlg2 π=63,5 დბა
1000
=

L500  L p  15 lg r  10 lg Ô 

ar
 10 lg , 105– 15*lg500+10*lg2–10.5*500/1000-10xlg2 π=54,4 დბა
1000
=

ჰესის შენობიდან მოსახლეობაზე ზემოქმედების რისკები ძალზედ დაბალია. ზემოქმედების
ძირითადი რეცეპტორი იქნება ახლომახლო მობინადრე ცხოველები, რომლებიც თავის მხრივ
დროთა განმავლობაში ნაწილობრივ მოახდენენ ადაპტაციას აღნიშნულ ანთროპოგენურ
გავლენასთან.
გენერაციის ადგილზე (ჰესის შენობის შიგნით) ხმაურის დონე საკმაოდ მაღალი იქნება,
შესაბამისად ადგილი ექნება მომუშავე პერსონალზე ნეგატიურ ზემოქმედებას. ამ მხრივ
საჭიროა გარკვეული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება, კერძოდ: პერსონალი
უზრუნველყოფილი იქნება სპეციალური ყურსაცმებით; საოპერატორო მოწყობილი იქნება
სპეციალური ხმაურსაიზოლაციო მასალისგან.
ექსპლუატაციის ეტაპზე ხმაური ასევე შეიძლება გამოწვეული იყოს მიმდინარე ან ავარიული
შემთხვევების გამო საჭირო ტექ-მომსახურება/რემონტის დროს თვით სარემონტო სამუშაოებით
და/ან ტრანსპორტის გადაადგილების გამო. თავისი მასშტაბებით და ხანგრძლივობით ეს
სამუშაოები მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება მშენებლობის ფაზაზე დაგეგმილ სამუშაოებს.
მიუხედავად
ამისა,
ტექ-მომსახურება-რემონტის
დროს
გატარდება
ანალოგიური
შემარბილებელი ღონისძიებები (განსაკუთრებით სათავე კვანძის ფარგლებში).
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ექსპლუატაციის ეტაპზე ვიბრაციით გამოწვეული ზემოქმედება ნაკლებად მოსალოდნელია.
სათავე კვანძების ტერიტორიებზე არ იფუნქციონირებს ვიბრაციის გამომწვევი რაიმე წყაროები.
ასევე მკვეთრად დაიკლებს სატრანსპორტო გადაადგილებების ინტენსივობა. სარემონტოპროფილაქტიკური სამუშაოების დროს მოსალოდნელი ზემოქმედება მშენებლობის ეტაპის
ანალოგიური იქნება, მაგრამ ბევრად მცირე მასშტაბის.

6.3.2

შემარბილებელი ღონისძიებები

ხმაურის გავრცელების დონეების მინიმიზაციის მიზნით მშენებლობის ეტაპზე გატარდება
შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებები:
 უზრუნველყოფილი იქნება მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობა. ყოველი
სამუშაო დღის დაწყებამდე შემოწმდება მანქანა-დანადგარების ტექნიკური
მდგომარეობა. სატრანსპორტო საშუალებები და ტექნიკა, რომელთა ხმაურის დონე
იქნება მაღალი (ტექნიკური გაუმართაობის გამო) სამუშაო უბნებზე არ დაიშვებიან;
 ხმაურიანი სამუშაოები იწარმოებს მხოლოდ დღის საათებში. ღამის საათებში
სამუშაოების წარმოების გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში მოსახლეობა
ინფორმირებული იქნება აღნიშნულის შესახებ;
 საცხოვრებელი ზონის სიახლოვეს განსაკუთრებული ხმაურიანი სამუშაოების
დაწყებამდე მოხდება მოსახლეობის გაფრთხილება და შესაბამისი ახსნა-განმარტებების
მიცემა;
 ხმაურიანი სამუშაოების პერიოდი განისაზღვრება სოციალური (სადღესასწაულო და
უქმე დღეები) და ეკოლოგიური (ცხოველთა გამრავლების, განსაკუთრებით აპრილიდან
ივლისამდე პერიოდი) საკითხების გათვალისწინებით. სადღესასწაულო დღეებში
მაქსიმალურად შეიზღუდება მუშაობა სათავე კვანძის ფარგლებში;
 ხმაურიანი დანადგარ-მექანიზმები შეძლებისდაგვარად განლაგდება მგრძნობიარე
რეცეპტორებისგან (ტყის ზონა, საცხოვრებელი სახლები) მოშორებით;
 მოსახლეობის მხრიდან საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში N1 სამშენებელო ბანაკის
პერიმეტრზე ხმაურის წყაროსა და მგრძნობიარე რეცეპტორებს შორის მოეწყობა
ხმაურდამცავი ბარიერები (ეკრანები). აღნიშნული ეკრანების მოწყობა შესაძლებელია
მოხდეს სხვადასხვა კონსტრუქციების გამოყენებით (მაგ. ხე-ტყის მასალის ჩამოგანილი
ფიცრისაგან დამზადებული ფარები). ეკრანების ხმაურდამცავი თვისებები
დამოკიდებულია მასალის სახეობაზე და ფიცრის სისქეზე. ასე მაგალითად:
o შემოღობვა ფიჭვის ფიცრებისაგან (სისქით 30 მმ) - 12 დბა;
o შემოღობვა მუხის ფიცრებისაგან (სისქით 45 მმ) – 27 დბა).
 საჭიროების შემთხვევაში პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება დაცვის
საშუალებებით (ყურსაცმები);
 სამუშაოების დაწყებამდე და შემდგომ 6 თვეში ერთხელ პერსონალს ჩაუტარდება
ინსტრუქტაჟი;
 საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მოხდება მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და
სათანადო რეაგირება, ზემოთჩამოთვლილი ღონისძიებების გათვალისწინებით.
მშენებლობის ფაზაზე ვიბრაციით ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის დაზიანების
პრევენციული ღონისძიებებია:
 უზრუნველყოფილი იქნება მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობა;
 ვიბრაციის სტაციონალური წყაროები განლაგდება მგრძნობიარე რეცეპტორებისგან
(სახლები, ეკლესია) მაქსიმალურად მოშორებით. მათი მოწყობისას გამოყენებული
იქნება რეზინის და ვიბრაციის შესამცირებელი შუასადებები;
 სამუშაოების დაწყებამდე და დასრულების შემდგომ მოხდება სოფ. წანაშის
ტერიტორიაზე გამავალი ახლო მდებარე სახლების და სხვა ნაგებობების მდგომარეობის
შემოწმება. იმ შემთხვევაში თუ გამოიკვეთა სამშენებლო სამუშაოების გავლენა
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ნაგებობების მდგომარეობაზე, საქმიანობის განმახორციელებელი გაატარებს შესაბამის
საკომპენსაციო ან სხვა ღონისძიებებს;
უზრუნველყოფილი იქნება გზის ვაკისების მოწესრიგება, სატრსპორტო ნაკადების
რეგულირება და სიჩქარეების შეზღუდვა;
საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მოხდება მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და
სათანადო რეაგირება, ზემოთჩამოთვლილი ღონისძიებების გათვალისწინებით.

ოპერირების ფაზაზე:
 მასშტაბური ტექ-მომსახურების/რემონტის დროს დაიგეგმება და გატარდება
მშენებლობის ეტაპზე გათვალისწინებული შემარბილებელი ღონისძიებები;
 პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სპეციალური ყურსაცმებით;
 ჰესის შენობის საოპერატორო ოთახი მოწყობილი იქნება სპეციალური ხმაურსაიზოლაციო მასალის გამოყენებით;
 ჰესის შენობის გარშემო ეტაპობრივად მოხდება დეკორატიული ხე-მცენარეების დარგვაგახარება.
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ზემოქმედების შეფასება

ცხრილი 6.3.3.1. ხმაურის ზემოქმედების შეჯამება
ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
ზემოქმედებისა და ზემოქმედების
წყაროების აღწერა

ზემოქმედების
რეცეპტორები

ხასიათი

მოხდენის
ალბათობა

ზემოქმედების
არეალი

ხანგრძლივობა

შექცევადობა

ნარჩენი
ზემოქმედება

შექცევადი

საშუალო (ზოგჯერ
მაღალი)
შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
ძირითადად დაბალი

შექცევადი

საშუალო
(ზოგიერთ უბანზე
მაღალი)
შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
- საშუალო

საშუალო

საშუალო. შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
- დაბალი.
ტექ-მომსახურების
დროს
მოსალოდნელია
მაღალი
ზემოქმედებაც.

მშენებლობის ეტაპი:
ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება




სამშენებლო ტექნიკით, დანადგარმექანიზმებით, სამშენებლო
ოპერაციებით, მიწის სამუშაოებით
გამოწვეული ხმაური;
სატრანსპორტო საშუალებებით
გამოწვეული ხმაური;

ახლომახლო
მობინადრე
ცხოველები.

პირდაპირი,
უარყოფითი

მაღალი რისკი

სამშენებლო
უბნებიდან
დაახლოებით 1,5კმ რადიუსში

საშუალო ვადიანი მშენებლობის
განმავლობაში

ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება




დამბა 1 და N1 სამშენებელო ბანაკის
ტერიტორიაზე მიმდინარე
სამშენებლო ოპერაციები;
სატრანსპორტო საშუალებებით
გამოწვეული ხმაური და ვიბრაცია.

ადგილობრივი
მაცხოვრებლები

პირდაპირი,
უარყოფითი

საშუალო,
ზოგჯერ მაღალი
რისკი

დასახლებული
პუნქტები
(განსაკუთრებით
სოფ. წანაში)

საშუალო ვადიანი მშენებლობის
განმავლობაში

ექსპლუატაციის ეტაპი:
ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება





ჰიდროაგრეგატის
ფუნქციონირებით გამოწვეული
ხმაური;
სატრანსპორტო ოპერაციებით
გამოწვეული ხმაური;
ტექ. მომსახურებისას / რემონტისას
წარმოქმნილი ხმაური და ვიბრაცია.

მოსახლეობა,
პროექტის
მუშახელი,
ახლომახლო
მობინადრე
ცხოველები.

პირდაპირი,
უარყოფითი

დაბალი რისკი

ჰესის შენობიდან
დაახლოებით 0,1კმ რადიუსში
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ზემოქმედება გეოლოგიურ გარემოზე, საშიში გეოდინამიკური პროცესები

6.4.1

ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია

გეოდინამიკურ პროცესებში განხილულია დედამიწის ზედაპირზე მიმდინარე ისეთი
გრავიტაციული პროცესები, როგორიცაა მეწყერი, ეროზია, დახრამვა და სხვა და რომლებიც
შესაძლოა გამოიწვიოს ან გააქტიურდეს პროექტის განხორციელების შედეგად. რისკები
შეფასებულია რეცეპტორისა და პროექტის საქმიანობის გათვალისწინებით.
ცხრილი 6.4.1.1. გეოდინამიკური პროცესების განვითარების რისკების შეფასების
კრიტერიუმები
რანჟ.

კატეგორია

1

ძალიან
დაბალი

2

დაბალი

3

საშუალო

4

მაღალი

5

ძალიან
მაღალი

6.4.2

გეოსაფრთხეების (დახრამვა, მეწყერი, სელი,
ქვანაშალი, ღვარცოფი) რისკები
პროექტი არ ითვალისწინებს რაიმე ტიპის საქმიანობის განხორციელებას
გეოსაშიშ უბნებზე/ზონში; პროექტის საქმიანობა პრაქტიკულად არ
უკავშირდება გეოსაფრთხეების გამომწვევ რისკებს
გეოსაშიშ უბნებზე/ ზონაში მუშაობისას გათვალისწინებულია პრევენციული
ზომები, რომლებიც ეფექტურად აღმოფხვრის გეოლოგიურ რისკებს.
საქმიანობა გეოლოგიურად უსაფრთხო უბნებზე არ იწვევს ეროზიას, ან სხვა
ცვლილებებს, რამაც შესაძლოა გეოსაფრთხეები გამოიწვიოს, შემუშავებულია
და ხორციელდება გეოსაფრთხეების მართვის / შემარბილებელი ზომების
ეფექტური გეგმა
გეოსაშიშ უბნებზე/ ზონაში მუშაობისას გათვალისწინებულია პრევენციული
ზომები, რომლებიც ეფექტურად აღმოფხვრის გეოლოგიურ რისკებს.
გეოლოგიურად უსაფრთხო უბნებზე საქმიანობის განხორციელებისას
მოსალოდნელია ისეთი პროცესების განვითარება (მაგ, ეროზია), რომლებმაც
შესაძლოა ეფექტური მართვის გარეშე გამოიწვიოს გეოსაფრთხეები,
შემუშავებულია და ხორციელდება გეოსაფრთხეების მართვის/
შემარბილებელი ზომების ეფექტური გეგმა
გეოსაშიშ უბნებზე/ ზონაში პრევენციული ზომების გატარების მიუხედავად
ადგილი აქვს საშიში გეოლოგიურ განვითარებს, ან ადრე გეოლოგიურად
უსაფრთხო უბნებზე სამუშაოების შესრულებამ გამოიწვია საშიში
გეოლოგიური პროცესები, გეოსაფრთხეების მართვის/ შემარბილებელი
ზომების გეგმა არ არსებობს ან ნაკლებად ეფექტურია
გეოსაშიშ უბნებზე/ ზონაში პრევენციული ზომების გატარების მიუხედავად
ადგილი აქვს საშიში გეოლოგიურ პროცესებს, ან ადრე გეოლოგიურად
უსაფრთხო უბნებზე სამუშაოების შესრულებამ გამოიწვია საშიში
გეოლოგიური პროცესები, გეოსაფრთხეების მართვის/ შემარბილებელი
ზომების გეგმა არ არსებობს ან არაეფექტურია

ზემოქმედების დახასიათება

ზოგადად ლენტეხის მუნიციპალიტეტი და მათ შორის მდ. ხელდულას ხეობა ხასიათდება
საშიში გეოდინამიკური პროცესების მაღალი რისკებით. ხეობაში მრავლადაა მეწყრული და
ეროზიული პროცესების აქტიური კერები. ანალოგიურად შეიძლება ითქვას მდ. დევაშის
ხეობაზეც სადაც დამბა 2-თან მისასვლელი გზის მოწყობა უნდა მოხდებს რთული რელიეფის
ფერდობებზე და შესაბამისად მაღალია ეროზიული პროცესების გააქტიურების რისკები.
აღსანიშნავია მდ. ხელედულას ღვარცოფული ბუნება, რაც გარკვეული პერიოდულობით
მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს ხეობის დასახლებული პუნქტების ინფრასტრუქტურას და
შესაბამისად ადგლობრივ მოსახლეობას.
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აღნიშნული მდგომარეობა გათვალისწინებული იქნა პროექტირების პროცესში და ჰესის
ინფრასტრუქტურის ობიექტების განთავსებისათვის შერჩეული იქნა შედარებით სტაბილური
გეოლოგიური პირობების მქონე ადგილები.
საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგების მიხედვით, დამბა 1-ის განთავსების ტერიტორია
საშიში გეოლოგიური პროცესების თვალსაზრისით სტაბილურია, მაგრამ საჭირო იქნება
ზედაპირზე არსებული 3 მ-მდე სისქის სუსტი ქანების მოშორება. ამასთანავე, მარჯვენა
სანაპიროს ქანების ძლიერი ნაპრალიანობის გამო, მიწის სამუშაოების შემდეგ მოსალოდნელია
ქვათა ცვენა. პრობლემების აღმოსაფხვრელად პროექტის მიხედევით გათვალისწინებულია
ფერდობების გამაგრება ანკერული სამაგრით, მავთულის ბადითა და ტორკრეტ-ბეტონით.
მდ. ხელდულას მარცხენა შენაკადის ხელედურას მარცხენა სანაპიროს ფერდობზე,
შესართაქვიდან დაახლოებით 150 მ-ის დაცილებით, წარმოდგენილია ეროზიული ფერდობი,
სადაც პროცესების გააქტიურების შეთხვევაში შესაძლებელია საფრთხე შეექმნას სოფ. ხელედის
სკოლის შენობას, ეკლესიას და სხვა ნაგებობებს. აუცილებლობას წარმოადგენს აღნიშნული
ფერდის დამატებით შეწავლა და გამაგრებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა და
განხორციელება, მათ შორის საყრდენი კედლის მოწყობა.
კლვევის შედეგების მიხედევით, წყალგამტარი გვირაბის შესასვლელი პორტალის განთავსების
ადგილი მდგრადია მაგრამ, ძლიერი ნაპრალიანობის გამო, აფეთქების შემდეგ, ფერდობის
ზედაპირზე მოსალოდნელია ქვათა ცვენა. შესაბამისად ფერდობის ზედაპირი გამაგრებული
იქნება ანკერული სამაგრით, მავთულის ბადითა და ტორკრეტ-ბეტონით.
გეომორფოლოგიური პირობების მხრივ გამოსარჩევია დამბა 2-თან მისასვლელი მდ. დევაშის
ხეობაში დაგეგმილი საავტომობილო გზის დერეფანი, რომელიც გაყვანილი იქნება დიდი
დაქანების ფერდობებზე და შესაბამისად არსებეს მეწყრული და ეროზიული პროცესების
განვითარების მაღალი რისკი.
საერთო ჯამში საპროექტო ნაგებობების მშენებლობის და ოპერირების პროცესში საშიში
გეოდინამიკური პროცესების განვითარების კუთხით ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს
როგორც მაღალი ან საშუალო. მშენებლობის პარალელურად დაგეგმილი კვლევების და
შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებების ეფექტურად გატარების პირობებში შესაძლებელია
ზემოქმედების მასშტაბების შემცირება.
ჰესის სათაო ნაგებობებზე წყალსაცავის მოწყობა გათვალისწინებული არ არის. შესაბამისად ამ
მონაკვეთში ფერდობების დესტაბილიზაციის და მეწყერის განვითარების რისკი არ არის
მაღალი.
მშენებლობის და ექსპლუატაციის ფაზებზე მოსალოდნელი რისკებიდან, მნიშვნელოვნია მდ.
ხელედულას და მდ. დევაშის ღვარცოფული ბუნება. წყალდიდობის პერიოდში მდინარეები
ხასიათდებიან (განსაკუთრებით მდ. ხელედულა) დიდი რაოდენობის მყარი ნატანით, რომლის
შემადგენლობაში ჭარბობს დიდი ზომის ლოდები. აღნიშნულის გათვალისწინებით ჰესის
ექსპლუატაციის ფაზაზე მაღალია ჰიდროტექნიკური ნაგებობების დაზიანების რისკი.
საპროექტო მდინარეების ღვარცოფული ბუნება გათვალისწინებულია ჰესის დამბების
პროექტების მომზადების პროცესში და შემოთავაზებული კონსტრუქცია უზრუნველყოფს
ღვარცოფული ჩამონადენის ქვედა ბიეფში სრული მოცულობით გატარებას.
მდ. ხელედულაზე დაგეგმილ დამბა
და უსაკეტო) მოწყობა, საიდანაც
ღვარცოფული ჩამონადენი. მდ.
კონსტრუქციის გათვალისწინებით
ზედაპირიდან.

1-ზე გათვალისწინებულია ორი წყალსაგდების (საკეტიანი
სრული მოცულობით იქნება გატარებული მდინარის
დევაშზე დაგეგმილი კოანდას ტიპის წყალმიმღების
ღვარცოფული ჩამონადენის გატარება მოხდება დამბის

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგების მიხედვით, ჰესის ძალური კვანძის
კომუნიკაციების ნაწილი განთავსებული იქნება კლდოვან ქანებზე, ნაწილი კი ალუვიურ
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ნალექებზე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გრუნტის დაწევა. გრუნტის დაწევის პრევენციის
მიზნით გათვალისწინებულია შესაბამისი საინჟინრო-ტექნიკური გადაწყვეტებისგამოყენება,
მათ შორის საძირკვლების ნაბურღ-ნატენი ხიმინჯებზე განთავსება, რკინაბეტონის ფილის
მოწყობა და სხვა. კონკრეტული საინჟინრო გადაწყვეტა მიღებული იქნება სამშენებლო
პროექტის მომზადების პროცესში დაგეგმილი დამატებითი კვლევის შედეგების
გათვალისწინებით.

6.4.3

შემარბილებელი ღონისძიებები

ჰესის ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობის პროცესში საშიში გეოდინამიკური
პროცესების განვითარების რისკების მინიმიზაციის მიზნით გატარდება შემდეგი
ღონისძიებები:
 ჰესის ძალური კვანძის განთავსების ტერიტორიაზე გრუნტის დაწევის პრევენციის და
ასთან დაკავშირებული ნეგატიური ზემოქმედების რისკების მინიმაციის, საძირკვლების
მოწყობა მოხდება ნაბურღნატენ ხიმინჯებზე ან რკინა-ბეტონის ფილაზე. საბოლოო
საინჟინრო გადაწყვეტა შემუშავებული იქნება სამშენებლო პროექტის მომზადების
პროცესში;
 მდ. ხელდულას მარცხენა შენაკადის, ხელედურას მარცხენა სანაპიროს ფერდობზე,
წარმოდგენილია ეროზიული ფერდობის გამაგრების მიზნით გათვალისწინებულია
დამცავი კედლის მოწყობა, რომლის დეტალური მომზადებული იქნება ჰესის სამშენებლო
პროექტის მომზადების პროცესში;
 მოიხსნება ზედა ფერდობებზე აქტიურ დინამიკაში მყოფი გრუნტები (უპირატესობა
მიენიჭება მექანიკურ საშუალებებს) და ფერდობებს მიეცემა მდგრადობის შესაბამისი
დახრილობის კუთხე (ცალკეული მონაკვეთების ფერდობების მდგრადობის კუთხეების
გაანგარიშება მოცემულია შესაბამის პარაგრაფში). ფერდობების მოხსნის სამუშაოები
დაიწყება ზევიდან ქვედა მიმართულებით;
 მოხდება ზედაპირული და გრუნტის წყლების ორგანიზაციული გაყვანა, იმ პირობით,
რომ არ გამოიწვიოს ქვემოთ არსებული ფერდობების დამატებითი გაწყლიანება;
 რთულ უბნებზე შესასრულებელი სამუშაოები მაქსიმალურად შეიზღუდება ძლიერი
ნალექის პირობებში (განსაკუთრებით გაზაფხულზე);
 ყოველი ძლიერი ნალექების მოსვლის შემდგომ შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირების
მიერ მოხდება საპროექტო დერეფანში სენსიტიური უბნების (ყურადღება გამახვილდება
იმ უბნებზე, სადაც მიწის სამუშაოები შესრულებულია) შემოწმება და საჭიროების
შემთხვევაში დამატებითი ღონისძიებების დაგეგმვა (აქტიური წარმონაქმნების მოხსნა,
გაწმენდა და სხვ.);
 მისასვლელი გზების დერეფნებში გაკონტროლდება ხე-მცენარეული საფარის გაჩეხვა;
 მასალები და ნარჩენები განთავსდება ისე, რომ ადგილი არ ქონდეს ეროზიას და არ
მოხდეს ზედაპირული ჩამონადენით მათი სამშენებლო მოედნიდან გატანა. გრუნტის
ნაყარების სიმაღლე არ იქნება 2 მ-ზე მეტი; ნაყარების ფერდებს მიეცემა შესაბამისი
დახრის (450) კუთხე; პერიმეტრზე მოეწყოს წყალამრიდი არხები;
 სამშენებლო სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ჩატარდება სამშენებლო მოედნების
რეკულტივაციის და გამწვანების სამუშაოები;
 საპროექტო ტერიტორიებზე ქვათა ცვენა ცვენის პრევენციის მიზნით მოხდება
ფერდობების გასუფთავება და ზედაპირების გამაგრება ანკერული სამაგრებით,
მავთულის ბადეებით, ტორკრეტ-ბეტონით და ა.შ.
ექსპლუატაციის ეტაპზე საშიში გეოდინამიკური
შეამცირებს შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებები:

გამა კონსალტინგი

პროცესების

განვითარების

რისკებს

EIA Kheledula 3 HPP
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ძირითადი ნაგებობების ფუნდირება მოხდება საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების
საფუძველზე. ფუნდამენტების ტიპი შერჩეული იქნება არსებული გრუნტების
საინჟინრო-გეოლოგიური მახასიათებლების გათვალისწინებით;
საპროექტო დერეფნის სენსიტიურ უბნებზე მოეწყობა დამცავი ნაგებობები;
დერეფნის ზედა ფერდობების გასწვრივ განსაკუთრებით საშიშ მონაკვეთებზე ჩატარდება
გრუნტის გამაგრებითი სამუშაოები. შესაძლებლობისამებრ მოხდება ხე-მცენარეების
ზრდა-განვითარების ხელშეწყობა;
ყველა სენსიტიურ უბანზე განხორციელდება საშიში გეოლოგიური მოვლენების
მონიტორინგი განსაკუთრებით საწყისი 2 წლის განმავლობაში. მონიტორინგულ
სამუშაოებში ჩართული იქნება შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პერსონალი (ინჟინერგეოლოგები). საჭიროების შემთხვევაში უმოკლეს ვადებში გატარდება შესაბამისი
პრევენციული ღონისძიებები (გეოლოგიური შესწავლა, პროექტის დამუშავება და
გამაგრებითი სამუშაოები);
ძლიერი ღვარცოფული ნაკადის მოსვლის შემდგომ მოხდება ზედა ბიეფების და ხეობის
ზედა მონაკვეთის დათვალიერება და არსებული რისკების გამოვლენა, შესაბამისი
ღონისძიებების (გაწმენდითი სამუშაოები დასახვა, განხორციელება).

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

6.4.4

გვ 353 / 567

ზემოქმედების შეფასება

ცხრილი 6.4.4.1. გეოდინამიკური პროცესების განვითარების რისკების შეჯამება
ზემოქმედებისა და
ზემოქმედების წყაროების
აღწერა

ზემოქმედების
რეცეპტორები

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
ზემოქმედების
ხანგრძლივობა
შექცევადობა
არეალი

ხასიათი

მოხდენის
ალბათობა

პირდაპირი,
უარყოფითი

საშიში
გეოდინამიკური
პროცესების
გააქტიურების
თვალსაზრისით
პროექტის
განხორციელების
დერეფანში
გამოვლენილია
მაღალი ანა
საშუალო რისკის
მქონე უბნები

ზოგიერთი
სამშენებლო
მოედანი და
სატრანსპორტო
საშუალებების
სამოძრაო გზების
დერეფნები

საშუალო რისკი

რთული
რელიეფის
პირობებში
განთავსებული
ობიექტები
(სათავე კვანძი,
სადერივაციო
სისტემა გზები და
ჰესის შენობა).

ნარჩენი ზემოქმედება

მშენებლობის ეტაპი:
გეოსაფრთხეების, მ.შ. მეწყერის,
ეროზიის, ჩამოქცევის,
დახრამვის გააქტიურება/
განვითარება და სხვ.






გრუნტის/ფერდობების
მოხსნის და დასაწყობების
სამუშაოები;
ხე-მცენარეების გაჩეხვა;
ობიექტების სამშენებლო
სამუშაოები;
სამშენებლო და სატრანსპორტო
ოპერაციები, განსაკუთრებით კი
მძიმე ტექნიკის გამოყენება

მიწისა და
მიწაზე
არსებული
ყველა რესურსი
(მცენარეები,
ცხოველები,
წყალი);
მოსახლეობა.
ასევე მშენებარე
ობიექტების
უსაფრთხოება

საშუალო
ვადიანი.
ზოგიერთ
შემთხვევაში
გრძელვადინი

ძირითადად
შექცევადი

ადგილობრივი პირობებისა და
პრევენციული/
შემარბილებელი
ღონისძიებების ეფექტურობის
მიხედვით შესაძლოა
იცვლებოდეს დაბალიდან
საშუალო (ნაკლებად მაღალ)
ზემოქმედებებამდე.
შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარებით
შემოქმედება შემცირდება
ძირითადად დაბალ
ზემოქმედებამდე.

ძირითადად
შექცევადი

შემარბილებელი
ღონისძიებების
გათვალისწინებით (მ.შ.
პროექტირების და
მშენებლობის ეტაპებზე
გათვალისწინებული)
მოსალოდნელია დაბალი
ზემოქმედება

ექსპლუატაციის ეტაპი:
გეოსაფრთხეების, მ.შ. მეწყერის,
ეროზიის, ჩამოქცევის,
დახრამვის გააქტიურება/
განვითარება და სხვ.




ჰესის ობიექტების არსებობა და
შემცირებული მწვანე საფარი;
ტექ. მომსახურების/ სარემონტო
სამუშაოები და სატრანსპორტო
ოპერაციები, განსაკუთრებით კი
მძიმე ტექნიკის გამოყენება

მიწისა და
მიწაზე
არსებული
ყველა რესურსი
(მცენარეები,
ცხოველები,
წყალი);
მოსახლეობა.
ასევე ჰესის
ობიექტების
უსაფრთხოება

პირდაპირი,
უარყოფითი

გამა კონსალტინგი

გრძელვადიანი

EIA Kheledula 3 HPP

6.5
6.5.1
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ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე
ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია

წყლის გარემოზე ზემოქმედებაში იგულისხმება:
 მდინარეების წყლის დებიტის ცვლილება;
 ზემოქმედება მდინარეების ნატანის მოძრაობაზე, კალაპოტის დინამიკასა და ნაპირების
სტაბილურობაზე;
 მდინარეების წყლის ხარისხის გაუარესება.
ზემოქმედება შეფასებულია ინტენსიურობის, ზემოქმედების
კალაპოტის/ნაპირების სენსიტიურობის გათვალიწინებით.

არეალისა

და

მდინარის

ცხრილი 6.5.1.1. ზედაპირულ წყლებზე ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები

2

4

მაღალი

3

საშუალო

1

ძალიან
დაბალი

კატ.

დაბალი

რანჟ.

მდინარის წყლის დებიტის
ცვლილება
დებიტის ცვლილება შეუმჩნეველია,
გავლენას არ ახდენს წყლის
ჰაბიტატებზე /იქთიოფაუნაზე.
წყალსარგებლობა არ შეცვლილა
მდინარის გარკვეულ მონაკვეთებზე
დებეტი 10%-ით შეიცვალა,
ზემოქმედება დროებითია (მაგ,
აღდგება სამშენებლო სამუშაოების
დასრულების შემდგომ) ან
სეზონურია (მაგ, ადგილი ექნება
მხოლოდ წყალმცირობისას),
გავლენას არ ახდენს წყლის
ჰაბიტატებზე/ იქთიოფაუნაზე.
დროებით ან მცირედ შეიცვალა
წყალსარგებლობა
მდინარის გარკვეულ მონაკვეთებზე
დებიტი 10-30%-ით შეიცვალა, თუმცა
ზემოქმედება დროებითია ან
სეზონური (ადგილი აქვს მხოლოდ
წყალმცირობისას), მოსალოდნელია
გარკვეული ზემოქმედება წყლის
სენსიტიურ
ჰაბიტატებზე/იქთიოფაუნაზე,
დროებით და მცირედ შეიცვალა
წყალსარგებლობა
მდინარის გარკვეულ მონაკვეთებზე
დებიტი 30-50%-ით შეიცვალა, რაც
შეუქცევადი ხასიათისაა,
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს
წყლის ჰაბიტატებზე,
მოსალოდნელია ზემოქმედება
იქთიოფაუნაზე, შესამჩნევ გავლენას
ახდენს წყალსარგებლობაზე

ზემოქმედება ნატანის მოძრაობაზე
მყარი ჩამონადენის ცვლილება
პრაქტიკულად შეუმჩნეველია,
მდინარის კალაპოტზე ან ნაპირებზე
ზემოქმედებას ადგილი არ აქვს
მყარი ჩამონადენი 1-5%-ით
შეიცვალა ქვედა ბიეფში/
წყალმიმღების ქვემო დინებაში
მდინარის მთელს სიგრძეზე ან მის
გარკვეულ მონაკვეთებზე, რამაც
შესაძლოა გარკვეული გავლენა
მოახდინოს სენსიტიურ უბნებზე,
თუმცა არსებული ეროზიული
პროცესები შესამჩნევად არ
გააქტიურებულა
მყარი ჩამონადენი 5-10%-ით
შეიცვალა ქვედა ბიეფში/
წყალმიმღების ქვემო დინებაში
მდინარის მთელს სიგრძეზე ან მის
გარკვეულ მონაკვეთებზე, რაც
გარკვეული გავლენას ახდენს
სენსიტიურ უბნებზე,
მოსალოდნელია არსებული
ეროზიული პროცესების შესამჩნევი
გააქტიურება.
მყარი ჩამონადენი 10-15%-ით
შეიცვალა ქვედა ბიეფში/
წყალმიმღების ქვემო დინებაში
მდინარის მთელს სიგრძეზე ან მის
გარკვეულ მონაკვეთებზე, რაც
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს
სენსიტიურ უბნებზე, არსებული
ეროზიული პროცესები
მნიშვნელოვნად გააქტიურდა ან
ეროზია ვითარდება საშიშ უბნებზე.

გამა კონსალტინგი

მდინარეების წყლის
ხარისხის გაუარესება
ნივთიერებათა ფონური
კონცენტრაცია და
წყლის სიმღვრივე
შეუმჩნევლად შეიცვალა
ნივთიერებათა
კონცენტრაცია ან
სიმღვრივე გაიზარდა
50%-ზე ნაკლებით,
თუმცა არ აღემატება
ზდკ-ს

ნივთიერებათა
კონცენტრაცია ან წყლის
სიმღვრივე გაიზარდა
50-100%-ით, თუმცა არ
აღემატება ზდკ-ს

ნივთიერებათა
კონცენტრაცია ან წყლის
სიმღვრივე გაიზარდა
100%-ზე მეტით, ან
გადააჭარბა ზდკ-ს
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მდინარის გარკვეულ მონაკვეთებზე
დებიტი 50%-ზე მეტით შეიცვალა,
ზემოქმედება შეუქცევადია, ხარჯის
სიმცირე მნიშვნელოვან გავლენას
ახდენს წყლის ჰაბიტატებზე,
ადგილი აქვს იქთიოფაუნაზე
ზემოქმედებას, მნიშვნელოვნად
შეიცვალა წყალსარგებლობა

მყარი ჩამონადენი >15%-ით
შეიცვალა ქვედა ბიეფში/
წყალმიმღების ქვემო დინებაში
მდინარის მთელს სიგრძეზე ან მის
გარკვეულ მონაკვეთებზე, რაც
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს
მდინარის ქვემო დინებაზე, მათ
შორის სენსიტიურ უბნებზე,
არსებული ეროზიული პროცესები
მნიშვნელოვნად გააქტიურდა.

ნივთიერებათა
კონცენტრაცია ან წყლის
სიმღვრივე გაიზარდა
200%-ზე მეტად და
გადააჭარბა ზდკ-ს

ზემოქმედების დახასიათება
მშენებლობის ეტაპი

ჰესის სათაო ნაგებობების ფარგლებში გათვალისწინებულია კოფერდამების და სადერივაციო
მილების მოწყობა (აღწერილია შესაბამის პარაგრაფში). მათი საშუალებით მოხდება
მდინარეების მყარი და თხევადი ბუნებრივი ხარჯის სრული მოცულობით გატარება ქვედა
ბიეფში. პერიოდულად, საჭიროების შემთხვევაში
მოხდება ზედა ბიეფების გაწმენდა
ექსკავატორების გამოყენებით. მდინარის დერივაცია განხორციელდება 3 ეტაპად.
სამშენებლო სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტის მიხედვით დამბა 1-ის მიმდებარე
ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია ბეტონის კვანძის და სამსხვრევ-დამხარისხებელი
საამქროს მოწყობა. მათთვის ტექნიკური წყლის აღება მოხდება მდ.ხელედულადან, რომლის
წყლის ხარჯის გათვალისწინებით, სამშენებლო მასალების დამზადებისთვის აღებული წყლის
რაოდენობა მნიშვნელოვან გავლენას ვერ მოახდენს მის ჰიდროლოგიურ რეჟიმზე.
აღნიშნულის გათვალისწინებით, მშენებლობის ეტაპზე მდინარის წყლის დებიტის ცვლილების
და კალაპოტში ნატანის გადაადგილების შეზღუდვის თვალსაზრისით ზემოქმედება ნაკლებად
მოსალოდნელია და ამ მიმართულებით დამატებითი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება
საჭირო არ არის. მშენებლობის ეტაპზე გაცილებით საყურადღებოა ზედაპირული წყლების
ხარისხის გაუარესების რისკები.
პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის მიხედვით
მოსალოდნელია ადგილი ჰქონდეს საწარმოო ჩამდინარე წყლების წარმოქმნას. ჩამდინარე
წყლების წარმოქმნა მოხდება სამსხვრევ-დამხარისხებელი საამქროებიდან. ჩამდინარე წყლები
გამწმენდი ნაგებობების (სალექარი) გავლის შემდგომ ჩაშვებული იქნება მდ. ხელედულაში და
მდ. ცხენისწყალში. მშენებლობის დაწყებამდე მოხდება აღნიშნული საკითხის დაზუსტება.
დაზუსტებული ინფორმაციის საფუძველზე საქართველოს საკანონმდებლო მოთხოვნების
შესაბამისად მომზადდება და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროს შესათანხმებლად წარედგინება ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩამდინარე
წყლებთან ერთად დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ)
ნორმატივების
პროექტი.
აღნიშნული
დოკუმენტის
საფუძველზე
საქმიანობის
განმახორციელებელს განესაზღვება დამაბინძურებელ ნივთიერებათა (ძირითადად შეწონილი
ნაწილაკები) ის მაქსიმალური რაოდენობა, რომელიც დროის გარკვეულ მონაკვეთში შეეძლება
ჩაუშვას მდ. ხელედულაში და მდ. ცხენისწყალში.
გარდა აღნშნულისა, მშენებლობის ეტაპზე მდინარეების დაბინძურება შეიძლება მოხდეს:
 მდინარის აქტიურ კალაპოტში ან კალაპოტის სიახლოვეს მუშაობის დროს
(განსაკუთრებით სათავე კვანძების შემადგენელი ნაგებობების - დამბა, თევზსავალი
მშენებლობისას). ამ ტიპის სამუშაოების შესრულებისას მომატებულია წყალში
შეწონილი ნაწილაკების ზრდის რისკები;
 მყარი და თხევადი (მათ შორის სამეურნეო-ფეკალური წყლები) ნარჩენების არასწორი
მენეჯმენტის გამო;
 საწვავის/ზეთის შემთხვევითი ჩაღვრის შედეგად.
გამა კონსალტინგი
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სამშენებლო სამუშაოების პროცესში ზედაპირული წყლების დაბინძურების ჩამოთვლილი
რისკები
მნიშვნელოვნად
დამოკიდებულია
გარემოსდაცვითი
მენეჯმენტით
გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულების, ასევე ნარჩენების მართვასა და ტექნიკის
გამართულობაზე დაწესებულ მონიტორინგის ხარისხზე. აღნიშნული კუთხით ასევე
მნიშვნელოვანია ნიადაგის/გრუნტის და გრუნტის წყლების დაცვა დაბინძურებისაგან, რათა
მინიმუმამდე დავიდეს ზედაპირულ წყლებზე არაპირდაპირი ზემოქმედების რისკები.

6.5.2.2

ექსპლუატაციის ეტაპი

წყალმიმღებებში და შემდგომ სადერივაციო სისტემაში წყლის გადაგდების გამო მდ.
ხელედულას და მდ. დევაშის წყლის დინებაზე ზემოქმედება მოსალოდნელია იმ მონაკვეთებზე
რომლებიც მოქცეული იქნება სათავესა და ძალური კვანძის გამყვან არხს შორის. ზემოქმედების
შესამცირებლად მნიშვნელოვანი შემარბილებელი ღონისძიებაა ქვედა ბიეფებში სავალდებულო
ეკოლოგიური (სანიტარული) ხარჯების გატარება.
მდინარეების საპროექტო მონაკვეთებში რაიმე ტიპის წყალმომხმარებელი ობიექტები
(თევზსაშენი მეურნეობა, წისქვილი და სხვ.) არ ფიქსირდება. თუმცა წყლის ხარჯის შემცირება
დაარღვევს ეკოლოგიურ წონასწორობას, ადგილი ექნება ბიოლოგიურ გარემოზე,
განსაკუთრებით კი იქთიოფაუნაზე და წყალთან დაკავშირებულ ცხოველებზე ნეგატიურ
ზემოქმედებას. ასევე როგორც ქვემოთ არის განხილული დაქვეითდება მდ. ხელედულას
სანიტარული ფუნქცია.
პროექტის რენტაბელურობის დადგენის მიზნით ჩატარდა ჰიდროენერგეტიკული გაანგარიშება.
გაანგარიშების მიხედვით ჰესის სათავე ნაგებობებიდან სავალდებულოდ გასატარებელი
მინიმალური ეკოლოგიურ ხარჯებად მიღებულია დამბა 1-ისათვის ეკოლოგიური ხარჯი
გაანგარიშებულია მდ. ხელედულას და მდ. დევაშის 50% უზრუნველყოფის საშუალო
მრავლაწლიური ჩამონადენის 10%-ის ოდენობით.
დამბების ქვედა ბიეფებში ეკოლოგიური ხარჯის გატარება მოხდება წყალსაშვის და
თევზსავალის საშუალებით, კერძოდ: თევზსავალის ზედა ფარის საშუალებით მოხდება
თევზსავალში მისაწოდებელი ხარჯის გაანგარიშებული რაოდენობის გატარება, ხოლო
ეკოლოგიური ხარჯის დანარჩენი ნაწილის დარეგულირება მოხდება წყალსაშვის საშუალებით.
ქვემოთ მოცემულ ცხრილებში საანგარიშო კვეთებისთვის მოცემულია:
 საშუალო წლიური ხარჯის (50%-იანი უზრუნველყოფის) შიდაწლიური განაწილება მ3/წმ-ში;
 ქვედა ბიეფში გასატარებელი სავალდებულო ეკოლოგიური ხარჯი - მ3/წმ-ში;
 ქვედა ბიეფში გასატარებელი სავალდებულო ეკოლოგიური ხარჯი - %-ში, მდინარის
ბუნებრივ ხარჯთან მიმართებაში;
ცხრილების ანალიზის შედეგად ირკვევა, რომ წლის სენსიტიურ პერიოდში (დეკემბერი,
იანვარი, თებერვალი, მარტი), მაშინ როცა საპროექტო მდინარეების ჩამონადენი ბუნებრივად
იკლებს, აღებული იქნება მდინარის ხარჯის 20%-თან მიახლოებული რაოდენობა. შესაბამისად
მდინარეში დარჩება ბუნებრივი ჩამონადენის თითქმის ნახევარი. წელიწადის სხვა პერიოდებში
მდინარეში დარჩება პროცენტულად უფრო ნაკლები რაოდენობა, თუმცა აღსანიშნავია
გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდი, როცა მდინარის ბუნებრივი ჩამონადენის ხარჯი გაცილებით
აღემატება ჰესის მიერ ასაღები წყლის მაქსიმალურ რაოდენობას (ჰესის საანგარიშო ხარჯს). ამ
პერიოდში დიდი ალბათობით ქვედა ბიეფში გატარებული იქნება დადგენილ ეკოლოგიურ
ხარჯზე გაცილებით მეტი რაოდენობის წყალი.
მიუხედავად ამისა, საერთო ჯამში მდინარის ჰიდროლოგიურ რეჟიმზე ზემოქმედება უნდა
შეფასდეს, როგორც ძალიან მაღალი. ზემოქმედებების შერბილებისთვის გატარდება
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ქმედითუნარიანი შემარბილებელი ღონისძიებები და დაწესდება მონიტორინგი ეკოლოგიური
ხარჯის გატარებაზე.
დამბების ქვედა ბიუეფებში ეკოლოგიური ხარჯის გატარება მოხდება თევზსავალის და
წყალსაშვის საშუალებით.
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ცხრილი 6.5.2.2.1. დამბა 1-ს ქვედა ბიეფში გასატარებელი მინიმალური ეკოლოგიური ხარჯი
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

წელ.

50% უზრუნვ.
საშ. ხარჯი

6.477

6.017

7.234

18.111

26.166

25.664

23.593

18.887

14.167

12.152

10.467

7.996

14.74

სავალდებულო
ეკოლოგიური ხარჯი

1.474

1.474

1.474

1.474

1.474/
4.766*

1.474/
4.264*

1.474 /
2.193*

1.474

1.474

1.474

1.474

1.474

-

ეკოლოგიური ხარჯი.
მდინარის ბუნებრივი
ხარჯის %

22.76

24.50

20.38

8.14

7.80

10.40

12.13

14.08

18.43

ჰესის მიერ ასაღები
(ტურბინების) ხარჯი

5.002

4.542

5.759

16.636

17.412

12.693

10.677

8.992

6.522

5.63 /

5.74 /

6.25 /

18.21*

16.61*

9.30*

21.4

21.4

21.4

-

ცხრილი 6.5.2.2.2. დამბა 2-ს ქვედა ბიეფში გასატარებელი მინიმალური ეკოლოგიური ხარჯი
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

წელ.

50% უზრუნვ.
საშ. ხარჯი

1.395

1.296

1.559

3.902

5.638

5.530

5.084

4.069

3.053

2.618

2.255

1.723

3.18

სავალდებულო
ეკოლოგიური ხარჯი

0.318

0.318

0.318

0.318

0.318 /
1.038

0.318 /
0.930

0.318 /
0.484

0.318

0.318

0.318

0.318

0.318

-

ეკოლოგიური ხარჯი.
მდინარის ბუნებრივი
ხარჯის %

22.80

24.54

20.40

8.15

5.64 /
18,41*

5.75 /
16.82*

6.25 /
9.52*

7.82

10.42

12.15

14.10

18.46

-

ჰესის მიერ ასაღები
(ტურბინების) ხარჯი

1.078

0.979

1.241

3.585

4.6

4.6

4.6

3.752

2.735

2.301

1.938

1.405

-
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ზემოქმედება ნატანის მოძრაობაზე

ზოგადად ნატანის მოძრაობაზე საგულისხმო ზეგავლენას კაშხლების ექსპლუატაცია ახდენს.
როგორც წესი კაშხლები წარმოადგენს ხელოვნურ ბარიერს და ხდება ნატანის დაგროვება ზედა
ბიეფში. შედეგად ხდება ზედა ბიეფის კალაპოტის დონის აწევა და იმატებს კალაპოტისპირა
ჭალების დატბორვის რისკები, ხოლო ქვედა ბეიფი განიცდის მყარი ნატანის დეფიციტს, რაც
ზეგავლენას ახდენს მდინარის კალაპოტის დინამიკასა და ნაპირების სტაბილურობაზე.
აღნიშნული ზემოქმედების თვალსაზრისით ხელედულა 3 ჰესი დაბალრისკიან პროექტად
შეიძლება ჩაითვალოს. სათავე კვანძებზე გათვალისწინებულია დაბალ ზღურბლიანი დამბების
მოწყობა. აღნიშნული საპროექტო გადაწყვეტა არ შეუშლის ნატანის ტრანზიტულ მოძრაობას
ჰიდროკვანძის სათავე ნაგებობებიდან ქვედა ბიეფში. მყარი ნატანის დალექვა ზედა ბიეფში ვერ
მოხდება მასში მოცულობის არქონის გამო. ამასთან ერთად წყალუხვობის პერიოდში ზედა
ბიეფი ავტომატურად გაიწმინდება ნატანისაგან. საჭიროების შემთხვევაში მოხდება მექანიკური
საშუალებების გამოყენებაც.
გარდა სათავე კვანძის არსებობისა, მდინარის უნარს გადაადგილოს მყარი ნატანი ზემოდან
ქვემო მიმართულებით, ასევე შეზღუდავს წყლის ბუნებრივი ხარჯის შემცირება. თუმცა
წყალუხვობის პერიოდში, მომატებული წყლის დონე აღადგენს მყარი ჩამონატანის ბუნებრივ
ბალანს.
აღნიშნულის გათვალისწინებით, სათავე კვანძების არსებობამ და საპროექტო მდინარეების
ჰიდროლოგიური რეჟიმის ცვლილებამ არ უნდა მოახდინოს მნიშვნელოვანი გავლენა მდ.
ხელედუალას და მდ. დევაშის კალაპოტების დეფორმაციაზე, ვინაიდან მყარი ნატანის
ჩამონატანის შემცირება არ არის მოსალოდნელი.

6.5.2.2.2

ზედაპირული წყლების დაბინძურების რისკები

ექსპლუატაციის ეტაპზე ჩამიდნარე წყლების წარმოქმნა მოსალოდნელი არ არის. ხელედულა 3
ჰესის
ოპერირებისას მდცხენისწყლის წყლის
დაბინძურება შესაძლებელია შემდეგ
შემთხვევებში:
 ძალური კვანძის ტერიტორიაზე ზეთების დაღვრა და დამაბინძურებლების გამყვან
არხში ჩაჟონვა;
 ტურბინებიდან გამომავალი წყლის ზეთით დაბინძურება;
 ნარჩენების და სამეურნეო-ფეკალური წყლების არასწორი მენეჯმენტის გამო მათი
გამყვან არხში ან პირდაპირ მდინარეში მოხვედრა;
ამას გარდა უნდა აღინიშნოს მდინარეთა წყლის ხარისხზე არაპირდაპირი ზემოქმედების
რისკები. არაპირდაპირი ზემოქმედების რისკები დაკავშირებული იქნება შემდეგ
გარემოებასთან: როგორც აღინიშნა ექსპლუატაციის პროცესში მდინარის ბუნებრივი
ჩამონადენის უმეტესი ნაწილი გადაგდებული იქნება სადერივაციო სისტემაში. ბუნებრივ
კალაპოტში დარჩება წყლის მცირე რაოდენობა, რაც გამოიწვევს მდხელედულას სანიტარული
ფუნქციის დაქვეითებას (მითუმეტეს, როდესაც სათავე კვანძის შემდგომ მდინარე გაივლის
დასახლებულ ზონებში) და იგი გახდება უფრო მგრძნობიარე დამაბინძურებელი
ნივთიერებების მიმართ (შემცირდება რა განზავების შესაძლებლობა). მართალია ეკოლოგიური
აუდიტის დროს საპროექტო მონაკვეთში არ დაფიქსირებულა ჩამდინარე წყლების მდინარეში
ჩაშვების ფაქტები, თუმცა საპროექტო არეალში წარმოქმნილი სანიაღვრე და გრუნტის წყლების
განტვირთვის მნიშვნელოვან არეს სწორედ მდ. ხელედულას კალაპოტი წარმოადგენს
(აღსანიშნავია, რომ მოსახლეობა ინტენსიურად იყენებს საასენიზაციო ორმოებს).
ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე უნდა ითქვას, რომ ხელედულა 3 ჰესის
ინფრასტრუქტურული ობიექტების ოპერირება გარკვეულწილად გაზრდის ხელედულას
ხეობაში არსებული დასახლებული პუნქტების ანთროპოგენურ გავლენას მდინარის წყლის
გამა კონსალტინგი
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ხარისხზე. აღნიშნული ნეგატიური გარემოების ერთერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა ქვედა
ბიეფში ეკოლოგიური, ხარჯის გატარება, რომლის ერთერთი მიზანი სწორედ მდინარის
სანიტარული ფუნქციის შენარჩუნებაა. აღსანიშნავია, რომ ეკოლოგიური (სანიტარული) ხარჯის
ოდენობა 1.5 მ3/წმ-ს უახლოვდება.
ოპერირების ეტაპზე სარემონტო სამუშაოების პროცესში წყლის ხარისხზე ზემოქმედება
დამოკიდებული იქნება სამუშაოების მასშტაბსა და ტიპზე. ზემოქმედების შემარბილებელი
ღონისძიებები სამშენებლო სამუშაოების დროს ნავარაუდევის ანალოგიური იქნება.

6.5.3

შემარბილებელი ღონისძიებები

მშენებლობის ეტაპზე, ზედაპირული წყლების დაბინძურების პრევენციული ღონისძიებებია:
 მშენებლობის დაწყებამდე ჩამდინარე წყლების წყაროებისთვის (სასმხვრევდამხარისხებელი საამქროები და საჭიროების შემთხვევაში სხვა ობიექტები)
მომზადდება ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმატივების
პროექტი და შესათანხმებლად წარედგინება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტროს;
 ნებისმიერი ჩამდინარე წყლები ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩაშვებამდე გაივლის
წინასწარ დამუშავებას (გაწმენდას). სამსხვრევ-დამხარისხებელი საამქროებისთვის
მოეწყობა შესაბამისი პარამეტრების მქონე ჰორიზონტალური სალექარი;
 უზრუნველყოფილი იქნება ჩამდინარე წყლების რაოდენობის აღრიცხვა და ჩამდინარე
წყლების სისტემის (მათ შორის სალექარის) გამართული ოპერირება;
 წარმოქმნილი სამეურნეო-ფეკალური წყლებისთვის მოეწყობა საასენიზაციო ორმოები.
ორმოები გაიწმინდება პერიოდულად და დაბინძურებული თხევადი მასა
უტილიზირებული იქნება შესაბამისი ნორმების დაცვით;
 სანიაღვრე წყლების პოტენციურად დამაბინძურებელი უბნების პერიმეტრზე მოეწყობა
წყალამრიდი არხები;
 სანიაღვრე წყლების პოტენციურად დამაბინძურებელი უბნები შეძლებისდაგვარად
გადახურული იქნება ფარდულის ტიპის ნაგებობებით;
 მანქანა/დანადგარები და პოტენციურად დამაბინძურებელი მასალები განთავსდება
ზედაპირული წყლის ობიექტიდან არანაკლებ 50 მ დაშორებით (სადაც ამის საშუალება
არსებობს). თუ ეს შეუძლებელია, დაწესდება კონტროლი და გატარდება უსაფრთხოების
ზომები წყლის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად;
 უზრუნველყოფილი იქნება მანქანა/დანადგარების ტექნიკური გამართულობა;
 აიკრძალება მანქანების რეცხვა მდინარეთა კალაპოტების სიახლოვეს;
 სამუშაოს დასრულების შემდეგ ყველა პოტენციური დამაბინძურებელი მასალა
გატანილი იქნება. საწვავის/საპოხი მასალის დაღვრის შემთხვევაში მოხდება
დაბინძურებული უბნის ლოკალიზაცია/გაწმენდა;
 ჰესის პროექტირების მეორე ფაზაზე (სამშენებლო პროექტის მომზადების ეტაპი),
უზრუნველყოფილი იქნება საპროექტო დამბების ქვედა ბიეფებში მდინარეების
კალაპოტების გარეცხვის სიღრმეების გაანგარიშება და მიღებული შედეგების მიხედვით
ენერგიის ჩამქრობი ჭების პროექტების მომზადება;
 საპროექტო სათავე კვანძების ქვედა ბიეფებში მოეწყობა ავტომატური ხარჯმზომები. მდ.
ხელედულას და მდ. დევაშის ბუნებრივი ჩამონადენის ყოველდღიური აღრიცხვა
მოხდება მშენებლობის მთელი პერიოდის განმავლობაში. კვლევის შედეგები კვარტალში
ერთხელ მიეწოდება საქართველოს გაერემოსა და ბუნებრივი რესურების დაცვის
სამინისტროს;
 პერსონალს ჩაუტარდება შესაბამისი ინსტრუქტაჟი.
ოპერირების ეტაპზე ბუნებრივი ჩამონადენის ცვლილების შემარბილებელი ღონისძიებებია:
გამა კონსალტინგი
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სათავე კვანძების ფარგლებში მოეწყობა ავტომატური ხარჯმზომები. მდინარის
ბუნებრივი ჩამონადენის აღრიცხვა მოხდება მშენებლობის ფაზაზე და ოპერირების
ეტაპზე;
ბუნებრივი ჩამონადენის მონიტორინგის შედეგები (თვეების მიხედვით) კვარტალში
ერთხელ წარდგენილი იქნება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროში;
დამყარდება კონტროლი ქვედა ბიეფში ეკოლოგიური ხარჯის გატარებაზე;
ეკოლოგიური ხარჯი გატარდება ავტომატურად თევზსავალის და წყალსაშვების
საშუალებით;
მდინარეში ეკოლოგიური ხარჯის ტოლი ან მასზე ნაკლები ხარჯის მოდინების
შემთხვევაში მოხდება ჰესის მუშაობის შეჩერება და მოდინებული წყლის ხარჯი
სრულად გატარდება სათავე კვანძის ქვედა ბიეფში;
დამბების ქვედა ბიეფებში მოეწყობა ავტომატური ხარჯმზომები, რომლის საშუალებით
მოხდება დამბიდან გატარებული ხარჯების ყოველდრიური აღრიცხვა. კვლევის
შედეგები კვარტალში ერთხელ მიეწოდება საქართველოს გაერემოსა და ბუნებრივი
რესურების დაცვის სამინისტროს;
ოპერირების დაწყებიდან პირველი 2 წლის განმავლობაში იწარმოებს იქთიოლოგიური
კვლევა და კვარტალში ერთხელ ანგარიში წარედგინება საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს. საჭიროების შემთხვევაში გატარდება
დამატებითი შემარბილებელი ღონისძიებები;
იმ შემთხვევაში თუ იქთიოლოგიური კვლევებით გამოიკვეთა, რომ არსებული
ეკოლოგიური ხარჯი იწვევს ბიომრავალფეროვნების შეუქცევად დეგრადაციას,
საქმიანობა განხორციელდება მონიტორინგის შედეგად დადგენილი ახალი გაზრდილი
ხარჯის შესაბამისად;
ადმინისტრაცია აწარმოებს საჩივრების ქმედითუნარიან ჟურნალს. საჩივრების
შემოსვლის შემთხვევაში მოხდება სათანადო რეაგირება.

ოპერირების ეტაპზე ნატანის გადაადგილების შეზღუდვის შემარბილებელი ღონისძიებებია:
 წელიწადში ორჯერ, გაზაფხულისა და შემოდგომის წყალდიდობის შემდგომ, ჩატარდება
მონიტორინგი სათავე კვანძის კვეთში ნატანის გატარებაზე;
 ჩატარებული მონიტორინგის მიხედვით, თუ დადგინდა, რომ ქვედა ბიეფში ნატანის
გატარება ფერხდება, გატარდება შესაბამისი პროფილაქტიკური ღონისძიებები (მაგ.
ექსკავატორის დახმარებით ზედა ბიეფის გაწმენდის ხელშეწყობა და სხვ).
ოპერირების ეტაპზე ზედაპირული წყლების დაბინძურების პრევენციული ღონისძიებებია:
 დამყარდება კონტროლი ქვედა ბიეფში ეკოლოგიური ხარჯის გატარებაზე;
 ნარჩენების მართვის გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულების
სისტემატური კონტროლი;
 საწვავის/ზეთების შენახვისა და გამოყენების წესების დაცვაზე სისტემატური
ზედამხედველობა;
 საწვავის/ზეთების ავარიული დაღვრის შემთხვევაში დაბინძურების ლოკალიზაცია და
ზედაპირულ წყლებში მოხვედრის პრევენციის ღონისძიებების გატარება;
 პერსონალს ინსტრუქტაჟი გარემოს დაცვის და უსაფრთხოების საკითხებზე.

გამა კონსალტინგი
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ზემოქმედების შეფასება

ცხრილი 6.5.4.1. ზედაპირულ წყლებზე ზემოქმედების შეჯამება
ზემოქმედებისა და ზემოქმედების წყაროების
აღწერა

ზემოქმედების
რეცეპტორები

მშენებლობის ეტაპი:
ზედაპირული წყლების დაბინძურება
გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში შეწონილი
ნაწილაკებით, ნახშირწყალბადებითა და სხვა
ნივთიერებებით




შეწონილი ნაწილაკებით დაბინძურების წყარო დაბინძურებული ზედაპირული ჩამონადენი,
მდინარის კალაპოტში ან მის სიახლოვის
მიმდინარე სამუშაოები;
ნახშირწყალბადებით/ქიმიური ნივთიერებებით
დაბინძურების წყარო - მათი დაღვრის შედეგად
დაბინძურებული ზედაპირული ჩამონადენის
ჩადინება, ან მათი უშუალოდ წყლის ობიექტში
ჩაღვრა;

ახლომდებარე
დასახლებების
მოსახლეობა,
მდინარის
ბინადარნი.

 სხვა დაბინძურების წყარო - სამშენებლო ბანაკზე
წარმოქმნილი საწარმოო ან საყოფაცხოვრებო
მყარი/თხევადი ნარჩენები

დაბინძურება ჩამდინარე წყლებით (შეწონილი
ნაწილაკები)

ექსპლუატაციის ეტაპი:
მდინარის წყლის ხარჯის ცვლილება

ახლომდებარე
დასახლებების
მოსახლეობა,
მდინარის
ბინადარნი.

ახლომდებარე
დასახლებების
მოსახლეობა,
მდინარის
ბინადარნი და
ხმელეთის

ხასიათი

პირდაპირი.
ზოგიერთ
შემთხვევაში ირიბი (მაგ.
დამაბინძურებლ
ების დაღვრის
შედეგად
დაბინძურებულ
ი ზედაპირული
ჩამონადენის
ჩადინება
მდინარეებში).
უარყოფითი

პირდაპირი,
უარყოფითი

პირდაპირი,
უარყოფითი

მოხდენის
ალბათობა

საშუალო
რისკი, შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებ
ით - დაბალი
რისკი

საშუალო რისკი

მაღალი რისკი

გამა კონსალტინგი

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
ზემოქმედების
ხანგრძლივობა
არეალი

მდინარეების
საპროექტო
მონაკვეთები, მდ.
ხელედულა და მდ.
დევაში

მდ. ხელედულა, მ,დ.
დევაში მდ.
ცხენისწყალი
წყალჩაშვებიდან 200500 მ. ქვედა ბიეფში

მდინარის საპროექტო
მონაკვეთი

საშუალო
ვადიანი
(ზემოქმედება
შემოიფარგლება
მშენებლობის
ფაზით)

საშუალო
ვადიანი
(ზემოქმედება
შემოიფარგლება
მშენებლობის
ფაზით)

გრძელვადიანი

შექცევადობა

ნარჩენი
ზემოქმედება

შექცევადი

დაბალი.
ცალკეულ
შემთხვევებში
(კალაპოტში
მიმდინარე
სამუშაოები) საშუალო ან
მაღალი

შექცევადი

მიმღები
წყლის
ობიექტის
მაღალი
ხარჯიდან
გამომდინარე
მოსალოდნე
ლია დაბალი
ზემოქმედება

შეუქცევადი

ძალიან
მაღალი.
შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებ
ით - მაღალი
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ცხოველები

ზემოქმედება ნატანის მოძრაობაზე
 მდინარის კალაპოტის დინამიკის ცვლილება და
ნაპირების სტაბილურობის დარღვევა

ახლომდებარე
დასახლებების
მოსახლეობა,
მდინარის
ბინადარნი

პირდაპირი,
უარყოფითი

საშუალო რისკი

მდინარის საპროექტო
მონაკვეთი

გრძელვადიანი

შექცევადი

დაბალი

დაბალი რისკი

მდინარის საპროექტო
მონაკვეთი

მოკლევადიანი

შექცევადი

დაბალი

მაღალი რისკი

მდინარის საპროექტო
მონაკვეთი

გრძელვადიანი

შეუქცევადი

საშუალო

ზედაპირული წყლების დაბინძურება
გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში შეწონილი
ნაწილაკებით, ნახშირწყალბადებითა და სხვა
ნივთიერებებით


შეწონილი ნაწილაკებით დაბინძურების
წყარო:
o არა რეკულტივირებული უბნებიდან
მყარი ნაწილაკებით დაბინძურებული
ზედაპირული ჩამონადენი
 ნახშირწყალბადებით/ ქიმიური
ნივთიერებებით დაბინძურების წყარო:
o ნამუშევარი წყლის დაბინძურება
ტურბინის ზეთით
o ქიმიური ნივთიერებების დაღვრის
შედეგად დაბინძურებული
ზედაპირული ჩამონადენის ჩადინება, ან
მათი უშუალოდ წყლის ობიექტში ჩაღვრა
 მყარი/თხევადი საყოფაცხოვრებო
ნარჩენები, სარემონტო სამუშაოებისას
წარმოქმნილი სამშენებლო მყარი/თხევადი
ნარჩენები

ბუნებრივი ჩამონადენის მნიშვნელოვანი
ნაწილის სადერივაციო სისტემაში
გადაგდების გამო მდ. ხელედულას
სანიტარული ფუნქციის დაქვეითება

ახლომდებარე
დასახლებების
მოსახლეობა,
მდინარის
ბინადარნი.

პირდაპირი.
ზოგიერთ
შემთხვევაში ირიბი (მაგ.
დამაბინძურებლ
ების დაღვრის
შედეგად
დაბინძურებულ
ი ზედაპირული
ჩამონადენის
ჩადინება
მდინარეში).

უარყოფითი

ახლომდებარე
დასახლებების
მოსახლეობა,
მდინარის
ბინადარნი.

ირიბი,
უარყოფითი
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ზემოქმედება მიწისქვეშა/გრუნტის წყლებზე

6.6.1

ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია

ცხრილი 6.6.1.1. მიწისქვეშა წყლებზე ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები
რანჟ.

კატეგორია

დებიტის ცვლილება

1

ძალიან
დაბალი

დებიტი შეუმჩნევლად შეიცვალა

დაბალი

გრუნტის წყლის დონე შესამჩნევად შემცირდა,
თუმცა გავლენა არ მოუხდენია ჭაბურღილების
წყლის დონეზე ან წყაროების წყლის ხარჯზე

2

3

საშუალო

4

მაღალი

5

ძალიან
მაღალი

6.6.2
6.6.2.1

გრუნტის წყლის დონე შესამჩნევად შემცირდა,
ამასთან შემცირდა ჭაბურღილებიდან წყლის
მოპოვებაც, გავლენას ახდენს წყაროების
ხარჯზე
ჭაბურღილები დროებით არ მუშაობს,
ზედაპირული წყლის ობიექტებში განტვირთვა
შემცირდა, რასაც სეზონური გვალვა და
ეკოლოგიური ზემოქმედება მოჰყვება
ჭაბურღილები შრება, ზედაპირული წყლის
ობიექტებში განტვირთვა აღარ ხდება, არსებობს
გვალვისა და ეკოლოგიური ზემოქმედების
დიდი რისკები

წყლის6 ხარისხის გაუარესება
ნივთიერებათა ფონური
კონცენტრაცია შეუმჩნევლად
შეიცვალა
II ჯგუფის7 ნივთიერებათა
კონცენტრაცია ნაკლებია
სასმელი წყლისთვის
დასაშვებზე
II ჯგუფის ნივთიერებათა
კონცენტრაცია აღემატება
სასმელი წყლისთვის
დასაშვებს
ფიქსირდება I ჯგუფის მავნე
ნივთიერებები
I ჯგუფის მავნე ნივთიერებათა
კონცენტრაცია აღემატება
სასმელ წყალში დასაშვებს

ზემოქმედების დახასიათება
მშენებლობის ეტაპი

მშენებლობის ეტაპზე ნაგებობების ფუნდამენტების მოწყობის პროცესში, მიწის სამუშაოების
შედეგად არსებობს გრუნტის წყლების დაბინძურების გარკვეული რისკები. საპროექტო
ნაგებობების განთავსების ტერიტორიებზე გაყვანილ ზოგიერთ ჭაბურღილში გრუნტის წყლების
დგომის დონეები საკმაოდ ახლოს არის მიწის ზედაპირთან.
საპროექტო ნაგებობების ქვაბულების მომზადების პროცესში შესაძლებელია მოხდეს გრუნტის
წყლების შემოდინება. ქვაბულებიდან გრუნტის წყლების მოცილება მოხდება ტუმბოების
გამოყენებით. გრუნტის წყლების შემოდინების შემთხვევაში დაბინძურების რისკები
დაკავშირებულია ნავთობპროდუქტების და სხვა ნივთიერებების დაღვრასთან
და
დამაბინძურებლების ღრმა ფენებში გადაადგილებასთან.
გრუნტის წყლების დაბინძურების რისკების პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანია
ნიადაგის/გრუნტის ხარისხის დაცვასთან დაკავშირებული შემარბილებელი ღონისძიებების
გატარება, ვინაიდან გარემოს ეს ორი ობიექტი მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან.
ტერიტორიაზე მოსული ატმოსფერული ნალექებით დამაბინძურებელი ნივთიერებების ღრმა

საქართველოს კანონმდებლობით მიწისქვეშა წყლის ხარისხი არ რეგულირდება, ამიტომ შეფასებისთვის
გამოყენებულია სასმელი წყლის სტანდარტი
7 ევროკავშირის დირექტივა 80/68/EEC, 1979 წ 17 დეკემბერი, „გრუნტის წყლის დაცვა გარკვეული სახიფათო
ნივთიერებებით დაბინძურებისგან“
6
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ფენებში გადაადგილების რისკების შემცირებისთვის განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა
დაბინძურებული ნიადაგის ფენის დროულ მოხსნას და რემედიაციას.

6.6.2.2

ექსპლუატაციის ეტაპი

ოპერირების პროცესში მდ. ხელედულას საპროექტო მონაკვეთზე მოხდება წყლის ხარჯის
მნიშვნელოვანი შემცირება. აღნიშნულის შედეგად შესაძლოა შეიზღუდოს მიწისქვეშა წყლების
იმ ჰორიზონტების კვების არეები, რომლებიც ჰიდრავლიკურ კავშირში იმყოფებიან
მდინარესთან. შესაბამისად არსებობს დამბა 1-ის ქვედა ბიეფში არსებულ წყაროების და ჭების
წყლის დებიტზე ზემოქმედების რისკი.
თუმცა ზემოქმედებას ნაწილობრივ შეამცირებს სათავე ნაგებობებიდან ქვედა ბიეფში
გასატარებელი სავალდებულო ეკოლოგიური ხარჯი.
ოპერირების პერიოდში გრუნტის წყლების დაბინძურების რისკები მშენებლობის ეტაპთან
შედარებით, გაცილებით დაბალია. ზემოქმედების არეალი ძირითადად შემოიფარგლება
სასაწყობო მეურნეობის მიმდებარე ტერიტორიებით. დაბინძურების წყარო პირველ რიგში
შეიძლება იყოს სატრანსფორმატორო ზეთები და ტერიტორიაზე დასაწყობებული სხვა სახის
ნავთობპროდუქტები.

6.6.3

შემარბილებელი ღონისძიებები

მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების
ნიადაგის/გრუნტის და ზედაპირული
ღონისძიებები.

ალბათობის შემცირების მიზნით გატარდება
წყლების ხარისხის დაცვასთან დაკავშირებული

ექსპლუატაციის ეტაპზე გრუნტის წყლების დაბინძურების მხრივ საყურადღებო ობიექტია სატრანსფორმატორო ქვესადგური, სადაც ზეთების შესაბანახი სათავსი მოწყობილი იქნება
დახურულ შენობაში. ქვესადგური აღჭურვილი იქნება ავარიული დაღვრის საწინააღმდეგო
სისტემით.
მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა გრუნტის წყლების დებიტების შემცირების რისკებს,
რამაც ადვილად შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ხეობაში გამომავალი წყაროების დებიტზე.
ექსპლუატაციის ეტაპზე მიწისქვეშა წყლების დებიტზე ზემოქმედების შემცირების
მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი ღონისძიებაა სათავე კვანძის ქვედა ბიეფში ეკოლოგიური
ხარჯის გატარება, რაზეც დაწესდება სისტემატიური კონტროლი. გარდა ამისა, მონიტორინგის
გეგმის შესაბამისად მშენებლობის ეტაპზე და ექსპლუატაციის საწყის პერიოდში მოხდება
ადგილობრივ წყაროს წყლების დებიტზე დაკვირვება. იმ შემთხვევაში თუ გამოიკვეთა წყაროს
წყლების დებიტების შემცირება (რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ადგილობრივი მოსახლეობის
სასმელ-სამეურნეო წყლებზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა) მოხდება საკითხის შესწავლა და
საჭიროების შემთხვევაში გატარდება შესაბამისი საკომპენსაციო ღონისძიებები (მაგ.
ალტერნატიული წყალმომარაგების სისტემის მოწყობაში წილობრივი მონაწილეობა).

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

6.6.4
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ზემოქმედების შეფასება

ცხრილი 6.6.4.1. მიწისქვეშა/გრუნტის წყლებზე ზემოქმედების შეჯამება
ზემოქმედებისა და
ზემოქმედების წყაროების
აღწერა

ზემოქმედების
რეცეპტორები

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
ზემოქმედების
ხანგრძლივობა
შექცევადობა
არეალი

ხასიათი

მოხდენის
ალბათობა

პირდაპირი,
უარყოფითი

დაბალი
რისკი

საპროექტო
ნაგებობების
განთავსების
არეალი

ძირითადად
ირიბი, რიგ
შემთხვევაში
პირდაპირი
უარყოფითი

დაბალი
რისკი

სამშენებლო
ბანაკები და
სამშენებლო
მოდნები

მოსახლეობა, ცხოველები

ირიბი,
უარყოფითი

დაბალი
რისკი

მოსახლეობა, ცხოველები,
მასთან ჰიდრავლიკური
კავშირის მქონე ზედაპირული
წყლები

ძირითადად
ირიბი, რიგ
შემთხვევაში
პირდაპირი
უარყოფითი

დაბალი
რისკი

ნარჩენი
ზემოქმედება

მშენებლობის ეტაპი:
მიწისქვეშა წყლების დებიტის
ცვლილება


ჰესის ნაგებობების
ქვაბულების მოწყობის და
სხვა მიწის სამუშაოებისას

მოსახლეობა, ცხოველები,
მასთან ჰიდრავლიკური
კავშირის მქონე ზედაპირული
წყლები

გრუნტის წყლების ხარისხის
გაუარესება



მოსახლეობა, ცხოველები,
მიწის სამუშაოების შედეგად;
მასთან ჰიდრავლიკური
დამაბინძურებლების ღრმა
კავშირის მქონე ზედაპირული
ფენებში გადაადგილების ან
წყლები
ზედაპირული წყლების
დაბინძურების შედეგად

საშუალო ან
გრძელვადიანი

შეუქცევადი

დაბალი

საშუალო
ვადიანი

შექცევადი

საშუალო.
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
დაბალი

ხეობის
საპროექტო
მონაკვეთი

გრძელვადიანი

შეუქცევადი

საშუალო

ძირითადად
ძალური კვანძის
განთავსების
ტერიტორია

საშუალო
ვადიანი

შექცევადი

დაბალი

ოპერირების ეტაპი:
მიწისქვეშა წყლების დებიტის
ცვლილება


საპროექტო მონაკვეთში
წყლის ხარჯის შემცირების
გამო

გრუნტის წყლების ხარისხის
გაუარესება


დამაბინძურებლების ღრმა
ფენებში გადაადგილების ან
ზედაპირული წყლების
დაბინძურების შედეგად

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

6.7
6.7.1

გვ 367 / 567

ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია

ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების შესაფასებლად ხარისხობრივი კრიტერიუმები
შემოტანილია შემდეგი კატეგორიებისთვის:
 ჰაბიტატის მთლიანობა, სადაც შეფასებულია ჰაბიტატების მოსალოდნელი დანაკარგი ან
ფრაგმენტირება, ეკოსისტემის პოტენციური ტევადობის შემცირება და ზემოქმედება
ბუნებრივ დერეფნებზე;
 სახეობათა დაკარგვა. ზემოქმედება სახეობათა ქცევაზე, სადაც შეფასებულია მათი
ქცევის შეცვლა ფიზიკური ცვლილებების, მათ შორის ვიზუალური ზემოქმედების,
ხმაურისა და ატმოსფერული ემისიების გამო, ასევე შეფასებულია ზემოქმედება
გამრავლებაზე, დაწყვილებაზე, ქვირითობაზე, დღიურსა თუ სეზონურ მიგრაციაზე,
აქტიურობაზე, სიკვდილიანობაზე.
 ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე.
ეკოლოგიურ სისტემებზე
მოცემულია ცხრილში.

ზემოქმედების

შეფასებისთვის

გამა კონსალტინგი

შემოღებული

კრიტერიუმები

EIA Kheledula 3 HPP

ცხრილი 6.7.1.1
კატეგ.

ძალიან
დაბალი

დაბალი

საშუალო

მაღალი

ძალიან
მაღალი
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ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები
ზემოქმედება ჰაბიტატების მთლიანობაზე

უმნიშვნელო ზემოქმედება ჰაბიტატის
მთლიანობაზე.
რეკულტივაციის სამუშაოების დასრულების
შემდეგ ჰაბიტატი მოკლე დროში (<1 წელზე)
აღდგება
შესამჩნევი ზემოქმედება დაბალი
ღირებულების ჰაბიტატის მთლიანობაზე, მ.შ.
ნაკლებად ღირებული 10-20 ჰა ხმელეთის
ჰაბიტატის დაკარგვა.
რეკულტივაციის სამუშაოების დასრულების
შემდეგ ჰაბიტატი 2 წელიწადში აღდგება.
შესამჩნევი ზემოქმედება ადგილობრივად
ღირებული ჰაბიტატის მთლიანობაზე, მისი
შემცირება, ღირებული ჰაბიტატების
შემცირება, ან ნაკლებად ღირებული 20- 50 ჰა
ფართობზე ხმელეთის ჰაბიტატის დაკარგვა.
რეკულტივაციის სამუშაოების დასრულების
შემდეგ ჰაბიტატი 2-5 წელიწადში აღდგება.
ადგილობრივად ღირებული ჰაბიტატების
შემცირება, ან 50-100 ჰა ნაკლებად ღირებული
ხმელეთის ჰაბიტატის დაკარგვა.
რეკულტივაციის სამუშაოების დასრულების
შემდეგ ჰაბიტატი 5-10 წელიწადში აღდგება.
ადგილობრივად ღირებული ჰაბიტატების
შემცირება, ან >100 ჰა-ზე მეტი ნაკლებად
ღირებული ჰაბიტატის დაკარგვა.
რეკულტივაციის სამუშაოების დასრულების
შემდეგ ჰაბიტატის აღდგენას 10 წელზე მეტი
სჭირდება

სახეობათა დაკარგვა. ზემოქმედება სახეობათა
ქცევაზე
ქცევის შეცვლა შეუმჩნეველია, მოსალოდნელია
მცირე ძუძუმწოვრების/ თევზების არა
ღირებული სახეობების ერთეული
ეგზემპლიარების დაღუპვა, არ არსებობს
ინვაზიური სახეობების გავრცელების საფრთხე
ქცევის შეცვლა შესაძლებელია გამოვლენილი
იქნას სტანდარტული მეთოდებით,
მოსალოდნელია მცირე ძუძუმწოვრების/
თევზების არა ღირებული სახეობების
ერთეული ეგზემპლიარების დაღუპვა, არ
არსებობს ინვაზიური სახეობის გავრცელების
საფრთხე
ენდემური და სხვა ღირებული სახეობების
ქცევის შეცვლა შესაძლებელია გამოვლენილი
იქნას სტანდარტული მეთოდებით,
მოსალოდნელია ცხოველთა ნაკლებად
ღირებული სახეობების დაღუპვა,
მოსალოდნელია ინვაზიური სახეობების
გამოჩენა
ქვეყანაში დაცული სახეობების ქცევის შეცვლა
შესაძლებელია გამოვლენილი იქნას
სტანდარტული მეთოდებით. მოსალოდნელია
ცხოველთა დაცული ან ღირებული სახეობების
დაღუპვა და მოსალოდნელია მათი შემცირება.
გავრცელდა ინვაზიური სახეობები
საერთაშორისოდ დაცული სახეობების ქცევის
შეცვლა შესაძლებელია გამოვლენილი იქნას
სტანდარტული მეთოდებით, იღუპება
ცხოველთა დაცული ან ღირებული სახეობები
და არსებობს მათი გაქრობის ალბათობა.
გავრცელდა ინვაზიური სახეობები

გამა კონსალტინგი

ზემოქმედება დაცულ ჰაბიტატებზე
ქვეყნის კანონმდებლობით ან
საერთაშორისო კონვენციებით დაცულ
ტერიტორიებზე ზემოქმედებას ადგილი არ
აქვს
მოსალოდნელია დროებითი,
მოკლევადიანი, მცირე ზემოქმედება
ქვეყნის კანონმდებლობით ან
საერთაშორისო კონვენციებით დაცულ
ტერიტორიაზე, რაც არ გამოიწვევს
ეკოლოგიური მთლიანობის ხანგრძლივად
დარღვევას
მოსალოდნელია მცირე ზემოქმედება
ქვეყნის კანონმდებლობით/ საერთაშორისო
კონვენციებით დაცულ ტერიტორიაზე,
თუმცა ეკოსისტემა აღდგება 3 წლის
განმავლობაში

მოსალოდნელია ზემოქმედება ქვეყნის
კანონმდებლობით/ საერთაშორისო
კონვენციებით დაცულ ტერიტორიაზე,
ეკოსისტემის აღსადგენად საჭიროა
შემარბილებელი ღონისძიებები და
აღდგენას 5 წლამდე სჭირდება.
ადგილი აქვს ქვეყნის კანონმდებლობით/
საერთაშორისო კონვენციებით დაცულ
ტერიტორიებზე ზემოქმედებას.

EIA Kheledula 3 HPP

6.7.2
6.7.2.1
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მცენარეულ საფარსა და ჰაბიტატის მთლიანობაზე ზემოქმედების დახასიათება
მშენებლობის ეტაპი

საპროექტო ტერიტორიებს ნაწილი (დამბა 2-თან მ ისასვლელი გზის დერაფანი და დამბის
განთავსების ადგილი) გადის საკმაოდ მაღალი სიხშირის ტყით დაფარულ ზონაში
(საქართველოს სატყეო ფონდის ტერიტორია). დერეფნის მნიშვნელოვან ნაწილზე საჭირო
იქნება მცენარეების მოჭრა-ამოძირკვა. ნაკლებად მოსალოდნელია (და პრაქტიკულად
გამორიცხული), რომ სამშენებლო სამუშაოებმა გამოიწვიოს მცენარის რომელიმე სახეობის
განადგურება, თუმცა შესაძლებელია, რომ ადგილი ჰქონდეს პოპულაციების შემცირებას.
ზოგადად საპროექტო ტერიტორიებზე, წარმოდგენილია 2 მაღალსენსიტიური და 4 საშუალო
სენსიტიური უბანი (იხილეთ პარაგრაფი 4.2.4.5.), რომლებზედაც საქართველოს წითელ ნუსხაში
შეტანილი სახეობებიდან წაფრმოდგენილია 1 სახეობა-ჩვულებრივი წაბლი (Castanea sativa Mill).
ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ საპროექტო ტერიტორიაზე გვხვდება ზოგიერთი იშვიათი,
გადაშენების საფრთხის წინაშე მდგომი და მოწყვლადი სახეობა. შესაბამისად ზემოქმედება
უნდა
ჩაითვალოს
როგორც
მნიშვნელოვანი
(საპროექტო
დერეფანში
მოჭრას
დაქვემდებარებული მცენარეული საფარის დეტალური სატაქსაციო აღწერა ჩატარებული იქნება
სპეციალური ტყით სარგებლობის უფლების მოსაპოვებლად საჭირო დოკუმენტაციის
მომზადების ფარგლებში).
საერთო ჯამში ტყის გაჩეხვა მოხდება დაახლოებით 18-20 ჰა-მდე ფართობზე.
ტყის, როგორც ადგილობრივი ეკოსისტემის მნიშვნელოვანი კომპონენტის განადგურება და
პარალელურად სამშენებლო მოედნების და მისასვლელი გზების მოწყობა, მნიშვნელოვან
ზემოქმედებას იქონიებს ჰაბიტატის მთლიანობაზე. გარკვეულ უბნებში მოხდება ჰაბიტატის
ფრაგმენტაცია, რაც საგულისხმოდ იმოქმედებს ცხოველთა თავისუფალ გადაადგილებაზე.
აღნიშნული ხელისშემშლელი ფაქტორი იქნება მათი გამრავლების, საკვების მოპოვებისა და
სრულფასოვანი ცხოველქმედებისთვის. ჰაბიტატის ფრაგმენტაციამ პირველ რიგში შესაძლოა
ზემოქმედება იქონიოს მღრღნელებზე, ამფიბიებსა და ქვეწარმავლებზე.
თუმცა აღსანიშნავია, რომ ჰაბიტატის ფრაგმენტაციით გამოწვეული ზემოქმედება უმეტეს
შემთხვევებში არ იქნება გრძელვადიანი, ხოლო უბნების ნაწილზე (სამშენებელო
ინფრასტრუქტურა, ძალური კვანძი), რომელიც მდებარეობს ანთროპოგენური დატვირთვის
მქონე ტერიტორიებზე, ასეთი ზემოქმედების ხასიათი იქნება დაბალი. მშენებლობის ეტაპის
დასრულების შემდგომ, შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებით ბევრ უბანზე
ჰაბიტატის აღდგენა მოსალოდნელია რამდენიმე წელიწადში.
ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით მცენარეულ საფარსა და ადგილობრივი ჰაბიტატის
მთლიანობაზე ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს როგორც მნიშვნელოვანი. პროექტთან
დაკავშირებული
ზემოქმედება
შეიძლება
შემცირდეს
სამუშაოთა
სწორი
ორგანიზაციის/მენეჯმენტის და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებით.

6.7.2.2

ექსპლუატაციის ეტაპი

ჰესის ოპერირება მცენარეული საფარის ამოძირკვა-გაჩეხვის სამუშაოების შესრულებას
ნაკლებად საჭიროებს. აღნიშნული ტიპის მცირე მოცულობის სამუშაოები შესასრულებელი
იქნება სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების დროს, მაშინ როცა პერიოდულად
გასუფთავდება ნაგებობების გასხვისების ტერიტორიები, მათი უსაფრთხოდ ფუნქციონირების
მიზნით.
როგორც აღინიშნა, პროექტით გათვალისწინებულია გვირაბების მოწყობა, რაც მნიშვნელოვნად
შეარბილებს ჰაბიტატის ფრაგმენტაციით გამოწვეულ ზემოქმედებას და ნაკლებად შეაფერხებს
ხმელეთის ცხოველების გადაადგილებას.
გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP
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შემარბილებელი ღონისძიებები

მშენებლობის ეტაპზე მცენარეულ საფარსა და ჰაბიტატის მთლიანობაზე ზემოქმედების
შემარბილებელი ღონისძიებებია:
 მცენარეული საფარის დაზიანებისგან დასაცავად მკაცრად განისაზღვრება სამშენებლო
უბნების საზღვრები და ტრანსპორტის მოძრაობის მარშრუტები;
 ხე-მცენარეების გაჩეხვის სამუშაოები შესრულდება ამ საქმიანობაზე უფლებამოსილი
სამსახურის სპეციალისტების ზედამხედველობის ქვეშ;
 დაცული სახეობების (ტაქსაციის შედეგად ასეთის გამოვლენის შემთხვევაში) გარემოდან
ამოღება მოხდება „საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის შესახებ“
საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის, პირველი პუნქტის, ვ) ქვეპუნქტის მოთხოვნების
შესაბამისად, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების
სამინისტროსთან შეთანხმებით;
 მცენარეულ საფარზე მიყენებული ზიანის კომპენსაციის მიზნით მოხდება ტყის
კორომების გაშენება/გახარება (განსაკუთრებით ჰესის შენობის მიმდებარედ და
სანაყაროების ტერიტორიაზე). კორომებისათვის გამოყენებული იქნება ადგილობრივი
ჯიშების ხე-მცენარეები;
 სამუშაოების დაწყებამდე მცენარეული საფარის დაცვის საკითხებზე პერსონალს
ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი;
 მომსახურე პერსონალისთვის შემუშავდება უკანონო ჭრების პრევენციის ღონისძიებები;
 ჰაბიტატების ფრაგმენტაციის რისკების შემცირების მიზნით, განსაკუთრებით ხაზოვანი
სამშენებლო დერეფნის ფარგლებში შეძლებისდაგვარად მოეწყობა ხელოვნური
გადასასვლელები;
 სახელმწიფო ტყის ფონდის მართვას დაქვემდებარებულ ფართობებზე დაგეგმილი
ნებისმიერი საქმიანობა შეთანხმდება ტყის ფონდის მართვის უფლების მქონე
ორგანოსთან.
ოპერირების ეტაპზე მცენარეულ საფარსა და ჰაბიტატის მთლიანობაზე ზემოქმედების
შემარბილებელი ღონისძიებებია:
 მაშტაბური სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების შესრულებისას მშენებლობის
ეტაპისთვის შემუშავებული მცენარეულ საფარზე ზემოქმედების შემარბილებელი
ღონისძიებების განხორციელება;
 ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით საპროექტო ზონაში
უკანონო ჭრების ამკრძალავი ნიშნების დამაგრება;
 მომსახურე პერსონალის მიერ მკაცრი კონტროლი უკანონო ჭრების აღმოსაფხვრელად.

6.7.3
6.7.3.1

ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედების დახასიათება
მშენებლობის ეტაპი

როგორც
შესაბამის
პარაგრაფში
აღინიშნა
საპროექტო
ტერიტორიების
ნაწილი
ანთროპოგენული გავლენის შედეგად გარკვეულწილად სახეცვლილია და დარღვეულია მისი
ბუნებრივი სტრუქტურა. მიუხედავად აღნიშნულისა, დერეფნის ნაწილს მცენარეული საფარის
მაღლი დაფარულობა ახასიათებს და შესაბამისად იგი მაინც მნიშვნელოვან ჰაბიტატს
წარმოადგენს.
როგორც ზოოლოგიური კვლევის შედეგად გამოიკვეთა ფაუნისტური თვალსაზრისით
შედარებით მაღალ მგრძნობიარე უბნებად ჩაითვალა დევაში ხეობა, სადაც ბინადრობენ
ბინადრობენ კავკასიური ციყვი (Caucasian squirrel), მურა დათვი (Ursus arctos), წავი (Lutra
lutra), ორბი (Gyps fulvus), ველის კაკაჩა (Bureo rufinus),
ბუკიოტი (Aegolius funereus),
კავკასიური გველგესლა (Vipera kaznakovi) და შესაძლოა ღამურებიც.
გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP
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სამშენებლო ზონაში გავრცელებულ ცხოველთა სახეობებზე ნეგატიური ზემოქმედებები
გამოიხატება შემდეგი მიმართულებებით:
 მოსალოდნელია ჰაბიტატების კარგვა/ფრაგმენტაცია მაგალითად ეროზიის, ხეების
ჭრის შედეგად და ა.შ.);
 ხეების ჭრის და მიწის სამუშაოების შედეგად შესაძლებელია მოხდეს ცალკეული
სახეობების საბუდარი ადგილების მოშლა. ზემოქმედების ძირითადი რეცეპტორები
შეიძლება იყოს წავი, ასევე ღამურები;
 მცენარეული საფარის განადგურება ნეგატიურ გავლენას იქონიებს ხერხემლიან და
უხერხემლო ცხოველთა საკვებ ბაზასა და მათ აღწარმოებაზე;
 მდინარისპირა ზოლში ბალახეული საფარის გასუფთავებამ ასევე შესაძლოა
საცხოვრებელი გარემო შეუზღუდოს კავკასიურ გველგესლას;
 მცირეაზიური ტრიტონი და მცირეაზიური ბაყაყი შეზღუდული ადგილსამყოფელების
სივრცის გამო მეტად მგრძნობიარეა საპროექტო საქმიანობების მიმართ.
გამრავლებისთვის შესაბაბისი წყალსატევების დეფიციტის გამო საკვლევ
ტერიტორიაზე არ არის გამორიცხული, რომ მათ საქვირითოდ გამოიყენონ გზაზე
მანქანების გავლის შემდეგ კვალში დროებით გაჩენილი გუბურები, ან თოვლის
დნობის შედეგად დაგროვილი წყალი გზისპირებში;
 სატრანსპორტო საშუალებების მომატებული გადაადგილების, ადამიანთა არსებობის
და განათებულობის ფონის ცვლილების გამო გაიზრდება შეწუხების ფაქტორი
საავტომობილო გზის და სამშენებლო მოედნების მახლობლად მყოფი ხმელეთის
ძუძუმწოვრებისთვის, ამფიბიებისთვის, ფრინველებისათვის და
ხელფრთიანებისათვის. აღნიშნულმა შეიძლება პირდაპირი ზემოქმედება მოახდინოს
ცხოველთა პოპულაციების არსებობაზე. მაგ. ზემოქმედება გამრავლების (ბუდობის)
ადგილებზე გამრავლების სეზონის დროს, საკვების მოპოვების და გამოზამთრების
ადგილებზე, მიგრაციის მარშრუტებზე და მიგრაციის დროს დროებითი შესვენების
ადგილებზე;
 მშენებლობისას გაიზრდება ხმაური და ვიბრაცია, ასევე ატმოსფერულ ჰაერში მტვრისა
და სხვა მავნე ნივთიერებათა ემისიები;
 მიწის სამუშაოების დროს თხრილები გარკვეულ რისკს შეუქმნის მცირე ძუძუმწოვრებს:
შესაძლებელია თხრილში მათი ჩავარდნა, დაშავება და სიკვდილიანობა;
 გარემოში ნარჩენების მოხვედრამ და ვიზუალურ-ლანდშაფტურმა ცვლილებამ შესაძლოა
გამოიწვიოს ცხოველთა დაღუპვა ან მიგრაცია;
 წყალში და ნიადაგზე მავნე ნივთიერებების მოხვედრის შემთხვევაში დაზარალდებიან
თევზების, ამფიბიების, წყლის მახლობლად მობინადრე ფრინველებისა და წავის
პოპულაციები, აგრეთვე ამ ნივთიერებათა დაღვრის ადგილზე და მის მახლობლად
მობინადრე ცხოველები;
 შესაძლოა გამოვლინდეს მომსახურე პერსონალის მიერ უკანონო ნადირობის ფაქტები;
 ასევე არსებობს ინვაზიური ჯიშების გავრცელების საფრთხე;
სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისას ცხოველებზე ზემოქმედების მინიმიზაციის
მიზნით შემუშავებული ღონისძიებების შესრულება განსაკუთრებით მგრძნობიარე უბნებზე
გაკონტროლდება.
საერთო ჯამში მშენებლობის ეტაპზე ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს
როგორც მაღალი ხარისხის ზემოქმედება. შესაბამისი
შემარბილებელი ღონისძიებების
ეფექტურად გატარების და მუდმივი მონიტორინგის პირობებში შესაძლებელია ხმელეთის
ცხოველებზე ზემოქმედების „საშუალო“ მნიშვნელობამდე დაყვანა.
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ექსპლუატაციის ეტაპი

ჰესის ფუნქციონირების პროცესში ცხოველებზე ნეგატიური ზემოქმედების უმთავრესი წყარო
საპროექტო მდინარეების წყლის დონის მკვეთრი შემცირება და ტყის გამეჩხერება შეიძლება
ჩაითვალოს.
სხვა მხრივ ჰესის ექსპლუატაციის ფაზაზე ცხოველთა სამყაროზე შესაძლო ნეგატიური
ზემოქმედების სახეებიდან აღსანიშნავია:
 ხმაურის გავრცელებასთან დაკავშირებული ზემოქმედება;
 ღამის განათების სისტემების ზემოქმედება;
 წყლის ხარისხის გაუარესების შემთხვევაში წყალთან დაკავშირებულ ფრინველებზე და
ცხოველებზე ზემოქმედება.
ექსპლუატაციის ეტაპზე ასევე აღსანიშნავია ნეგატიური ზემოქმედება იქთიოფაუნაზე, რაც
განხილულია შემდგომ ქვეთავში.

6.7.3.3

შემარბილებელი ღონისძიებები

მშენებლობის ეტაპზე, ხმელეთის ცხოველებზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებებია:
 მდინარეების სიახლოვეს ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოების პერიოდი
შეძლებისდაგვარად შეირჩევა ისე, რომ იგი არ დაემთხვეს წავის გამრავლების პერიოდს
(უნდა აღინიშნოს, რომ წავი მძუნაობს უფრო თებერვალ-აპრილში. პატარები სხვადასხვა
დროს - აპრილ-მაისში, ივნის-აგვისტოში და ხშირად დეკემბერ-თებერვალშიც
იბადებიან);
 სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმებული იქნება მისასვლელი გზების,
სამშენებლო მოედნების ადგილები მობინადრე ფრინველთა ბუდეების და მტაცებელ
ძუძუმწოვართა ნაკვალევის და სოროების დასაფიქსირებლად;
 მოხდება გამოვლენილი ბუდეების და სოროების აღრიცხვა და აიკრძალება მათთან
მისვლა აპრილიდან ივლისამდე;
 მაქსიმალურად შენარჩუნდება მცენარეული საფარი, განსაკუთრებით იმ უბნებზე, სადაც
გამოვლენილი იქნება ფუღუროიანი ხეები;
 სამშენებლო დერეფნის საზღვრებში წავის სოროების დაფიქსირების შემთხვევაში
შემდგომი ქმედებები განხორციელდება „საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი
წიგნის“ შესახებ საქართველოს კანონის და „ცხოველთა სამყაროს შესახებ“ საქართველოს
კანონის შესაბამისად, კერძოდ, არსებული მოთხოვნების მიხედვით აკრძალულია
ყოველგვარი ქმედება (გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა), რომელსაც შეიძლება
მოჰყვეს გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების რაოდენობის შემცირებას,
მათი საბინადრო და საარსებო პირობების გაუარესება. შესაბამისად:
o მოხდება გამოვლენილი სენსიტიური უბნების მონიშვნა (რუკაზე დატანა);
o მომსახურე პერსონალს განემარტება სიტუაცია და აეკრძალება ნებისმიერი ქმედება
(სოროებთან/ბუდეებთან მიახლოება, ნადირობა და სხვ.), რომელსაც შეიძლება
მოჰყვეს საბინადრო გარემოს და საარსებო პირობების გაუარესება;
o სამშენებლო სამუშაოების ფარგლებში ჩასატარებელი ნებისმიერი ქმედება
განხორციელდება მონიშნული ზონებიდან მაქსიმალურად მოშორებით;
o სენსიტიური უბნების სიახლოვეს შეიზღუდება სატრანსპორტო გადაადგილება და
შემცირდება მოძრაობის სიჩქარეები, შესაძლებლობის მიხედვით
უზრუნველყოფილი იქნება შემოვლითი გზებით სარგებლობა;
o განსაკუთრებულ შემთხვევებში საქმიანობის განმახორციელებელი წერილობითი
ფორმით მიმართავს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს და
შემდგომ ქმედებებს განახორციელებს სამინისტროს მითითებების შესაბამისად;
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განხორციელდება მშენებლობაზე დასაქმებული პერსონალის ინსტრუქტაჟი და
შესაბამისი გაფრთხილება, მინისტრის ბრძანების № 95,27.12.2013 წლის, ნადირობის
წესების შესახებ და მთავრობის დადგენილების № 423, 31.12.2013 წლის, თევზჭერის და
თევზის მარაგის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით“;
გზაზე მანქანების გავლის შემდეგ კვალში დროებით გაჩენილი გუბურები, ან თოვლის
დნობის შედეგად დაგროვილი წყალი გზისპირებში მაქსიმალურად შენარჩუნებულ
იქნება ამფიბიების გამრავლების პერიოდში;
მოხდება მშენებლობაზე დასაქმებული პერსონალის ინსტრუქტაჟი და შესაბამისი
გაფრთხილება;
დაცული იქნება სამშენებლო დერეფანი, რათა მიწის სამუშაოები არ გაცდეს მონიშნულ
ზონას და არ მოხდეს წავის სოროების, ფრინველების ბუდეების და ხელფრთიანების
თავშესაფრების დამატებითი დაზიანება. მიწის სამუშაოები გაკონტროლდება შესაბამისი
ცოდნის მქონე პერსონალის მიერ;
დაცული იქნება ტრანსპორტის მოძრაობის მარშრუტი;
შერჩეული იქნება მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარეები ცხოველებზე უშუალო
ზემოქმედების ალბათობის (დაჯახება) შესამცირებლად;
ორმოები, ტრანშეები და სხვა შემოზღუდული იქნება რაიმე წინააღმდეგობით
ცხოველების შიგ ჩავარდნის თავიდან ასაცილებლად. ტრანშეებსა და ორმოებში ღამით
ჩაშვებული იქნება გრძელი ფიცრები ან ხის მორები, იმისთვის, რომ წვრილ ცხოველებს
საშუალება ჰქონდეთ ამოვიდნენ იქიდან. ორმოები და ტრანშეები შემოწმდება მიწით
შევსების წინ;
მოხდება მიმართული შუქის მინიმალური გამოყენება (სინათლის სხივი მაქსიმალურად
მიმართული იქნება მიწის ზედაპირისკენ);
ისეთი სამუშაოები, რაც იწვევს ცხოველების ზედმეტად შეშფოთებას, განხორციელდება
რაც შეიძლება მოკლე ვადებში, შესაძლებლობების მიხედვით არაგამრავლების
პერიოდში;
სამშენებლო სამუშაოების დამთავრების შემდგომ მოხდება ჰესების კომუნიკაციების და
მისასვლელი გზების მიმდებარე ტერიტორიების რეკულტივაცია, რაც მნიშვნელოვნად
შეამცირებს ჰაბიტატების ფრაგმენტაციასთან დაკავშირებულ ზემოქმედებას.

ამასთან ერთად ყურადღება მიექცევა:
 ნარჩენების სათანადო მართვას;
 გატარდება წყლის, ნიადაგის და ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების, ხმაურის
გავრცელების და ა.შ. შემარბილებელი ღონისძიებების (იხ. შესაბამისი ქვეთავები).
ოპერირების ეტაპზე:
 სათავე კვანძების ქვედა ბიეფებში გატარდება სავალდებულო ეკოლოგიური ხარჯი;
 მცენარეულ საფარზე მიყენებული ზიანის კომპენსაციის მიზნით მოხდება ტყის
კორომების გაშენება/გახარება;
 მშენებლობის ეტაპზე მიყენებული ზიანის კომპენსაციის მიზნით ხელფრთიანებისთვის
მოეწყობა ხელოვნური თავშესაფარები;
 ექსპლუატაციის ეტაპზე ფაუნის წარმომადგენელთა ტრავმატიზმის მაქსიმალურად
შესამცირებლად ღია წყლის ზედაპირების (წყალმიმღები კამერა, გამყვანი არხი)
პერიმეტრი აღიჭყურვება დამცავი საშუალებებით (მოაჯირი, ლითონბადის ღობეები);
 გათვალისწინებულია მოსახლეობის და მომსახურე პერსონალის ცნობიერების
ამაღლება უკანონო ნადირობა/თევზაობასთან დაკავშირებით და დაწესდება
მონიტორინგი.
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6.7.4
6.7.4.1

გვ 374 / 567

იქთიოფაუნაზე ზემოქმედების დახასიათება
მშენებლობის ეტაპი

როგორც 4.2.5.8. პარაგრაფშია მოცემული, მდ. ხელედულას საპროექტო მონაკვეთზე ბინადრობს
თევზის 2 სახეობა ნაკადულის კალმახი (Salmo trutta morfa fario Linnaes, 1758) და კოლხური
წვერა (Barbus tauricus rionica Kamensky, 1899), ხოლო მდ. დევაშზე იდენტიფიცირებული იქნა
მხოლოდ ნაკადუის კალმახი. ნაკადულის კალმახი შეტანილია საქართველოს წითელი ნუსხაში.
მშენებლობის ფაზაზე იქთიოფაუნაზე ნეგატიური ზემოქმედება მოსალოდნელია სათაო
ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოების მდინარის კალაპოტში შესრულების პროცესში. ამ დროს
შეიძლება ადგილი ექნეს მდინარის წყლის სიმღვრივის მომატებას და მავნე ნივთიერებით
დაბინძურებას. მდინარის კალაპოტში სამუშაოების შესრულების პროცესში შესაძლებელია
ასევე თევზის შეწუხების და მექანიკური დაზიანების რისკი. იქთიოფაუნაზე ნეგატიური
ზემოქმედების რისკი არსებობს სამშენებლო ინფრასტრუქტურის ჩამდინარე წყლების და
ნარჩენების არასწორი მართვის შემთხვევაში, მდინარის წყლის ხარისხის გაუარესებასთან
დაკავშირებით.
გარდა აღნიშნულისა ჰესის მშენებლობის ფაზაზე იქთიოფაუნაზე ნეგატიური ზემოქმედება
დაკავშირებული იქნება შემდეგ ქმედებებთან:


კაშხლების მშენებლობისათვის მშრალი კალაპოტის მიღების მიზნით, საჭიროა
კაშხლის საპროექტო უბანზე მდინარის მეორე სანაპიროს მხარეს ან ხელოვნურ
კალაპოტში გადაგდება, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს კალაპოტის ამომშრალ უბანზე
მობინადრე თევზის გარკვეული ნაწილის დაღუპვა;



მდინარეში მიწის სამუშაოების შესრულებამ შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის სიმღვრივის
მკვეთრი მომატება, რომლის მასშტაბიც ნაკადის სიჩქარეზე და ნიადაგის
გრანულომეტრიულ შემცველობაზე იქნება დამოკიდებული. ნიადაგის წყალში
დალექვის შედეგად დაიფარება ქვების ზედაპირები, რომლებიც მნიშვნელოვანი
სუბსტრატია ლითოფილური თევზების სახეობების გამრავლებისათვის. ასეთი
სამუშაოების შესრულებისას მოსალოდნელია ტურბულენტობის გაზრდა, ხოლო
მაღალმა ტურბულენტობამ შესაძლოა დააზიანოს თევზების ლაყუჩები.



მდინარის კალაპოტში და მის სიახლოვეს მძლავრი მანქანების (თივითმცლელები,
ექსკავატორები, საბურღი მანქანები) გამოყენება გამოიწვევს არსებული აკუსტიკური
ფონის მნიშვნელოვან ზრდას, რაც უარყოფითად იმოქმედებს თევზის სახეობებზე.



სხვადასხვა მექანიზმების, მათ შორის მძიმე მანქანების მდინარის კალაპოტში
ფუნქციონირების დროს არსებობს საწვავის და ზეთების წყალში ჩაღვრის რისკი, რაც
უარყოფითად იმოქმედებს თევზის სახეობებზე;



დიდი მასშტაბის მიწის სამუშაოებმა, ასაფეთქებლების გამოყენებამ შესაძლოა
გამოიწვიოს წყალში დიდი მოცულობის გრუნტის მოხვედრა. წყალში მოხვედრილი
გრუნტი თანდათან დაილექება და კალაპოტის ფსკერი დაიფარება ლამით, რაც
გამოიწვევს აქ მობინადრე უხერხემლოთა სახეობების განადგურებას. დაზიანებული
კალაპოტის მონაკვეთის სიგრძე დამოკდიებული იქნება დინების სიჩქარეზე და
დალექილი ლამის რაოდენობასა და შემადგენლობაზე. ლამი უარყოფით ზემოქმედებას
იქონიებს უხეხემლო სახეობათა 94 %-ზე.

მშენებლობის ფაზაზე იქთიოფაუნაზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკი შეიძლება შეფასდეს,
როგორც საშუალო ან მაღალი ხარისხის ზემოქმედება. ზემოქმედების მინიმიზაცია
შესაძლებელი იქნება შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების და სწორი
გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის პირობებში (იხილეთ პარაგრაფი 6.7.4.3.)
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ექსპლუატაციის ეტაპი

ხელედულა 3 ჰესის ექსპლუატაციის ფაზაზე, მდინარის ჩამონადენის დროში გადანაწილება
დაარღვევს თევზების გამრავლების და არსებობის ჩამოყალიბებულ პირობებს. შეიცვლება
ჰიდროლოგიური, თერმული, ჰიდროქიმიური და ჰიდრობიოლოგიური რეჟიმები და
შესაბამისად თევზის გადაადგილების, გამრავლების და კვების პირობები და თევზების
აღწარმოების და ნასუქობის პირობები.
ზოგადად ჰესების ექსპლუატაცია მნიშვნელოვნად ცვლის მდინარის ჩამონადენის წლიურ
სეზონურობას. ასეთ პირობებში, წყალდიდობის ხანგრძლივობის შემცირება და წყლის დონის
არაბუნებრივი ცვალებადობა გამოიწვევს სატოფე ფართობების შემცირებას. სატოფოდ ვარგისი
წყლის დონის არა დროულმა ფორმირებამ, შეიძლება გამოიწვიოს ქვირითის და მწარმოებლების
დაღუპვა, სხვადასხვა სახეობის თევზების ტოფობის ადგილების და ვადების აღრევა, სატოფე
ადგილებში ლიფსიტების შეყოვნების ვადების შემცირება, რის გამოც, ისინი ჯერ კიდევ
სუსტები დაცურდებიან სატოფე ადგილებიდან. დინების დარეგულირების ზემოთ აღწერილი
უარყოფითი ზემოქმედება განსაკუთრებით ვლინდება წყალმცირე წყლებში.
ეკოსისტემაზე ზემოქმედების შედეგები, რაც დაკავშირებულია მდინარის ჩამონადენის
ანთროპოგენული დარეგულირებით, შეიძლება შემდეგი სახით დავაჯგუფოთ:





პირველი რიგის შედეგები: მდინარის გადაკეტვით და მდინარის დინების ბუნებრივი
რეჟიმის ცვლილებით გამოწვეული ფიზიკური, ქიმიური და გეომორფოლოგიური
ცვლილებები;
მეორე რიგის შედეგები: ცვლილებები ეკოსისტემების პირველად ბიოლოგიურ
პროდუქტიულობაში;
მესამე რიგის შედეგები: ცვლილებები იქთიო-ცენოზში, რომელიც გამოწვეულია
პირველი რიგის (მაგალითად სამიგრაციო გზების ბლოკირება ან/და ტოფობის
პირობების ცვლილებები) ან მეორე რიგის (მაგალითად, მისაწვდომი პლანქტონის
მოცულობის შემცირება) შედეგებით.

როგორც ცნობილია, ჰიდრობიოლოგიური თვალსაზრისით ყოველგვარი ანთროპოგენული
ჩარევა წყლის სისტემებში მიმდინარე ბიოლოგიურ პროცესებში, იწვევს უარყოფით
ზემოქმედებას წყლის ორგანიზმებზე. ჰიდროფაუნაზე (წყლის უხერხემლოები, თევზები)
პირდაპირ ზემოქმედებას მოახდენს:






კაშხლები - კაშხლები ახდენენ საიმიგრაციო გზების ბლოკირებას და აქედან
გამომდინარე ხელს უშლიან ცოცხალი ორგანიზმების (ძირითადად თევზები) მიერ
სხვადასხვა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მიგრაციების განხორციელებას. აღნიშნული
იწვევს ცვლილებებს სახეობრივ შემადგენლობაში დინების ზემოთ და ქვემოთ. ზოგ
შემთხვევაში ამან შეიძლება გამოიწვიოს ზოგიერთი სახეობის დაკარგვაც.
„კაშხლებზე მსოფლიო კომისიის” (The World Comission on Dams) მიერ ჩატარებულმა
გამოკითხვებმა გამოავლინა, რომ ეკოსისტემებზე ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან
ზემოქმედებად წარმოჩინდება მიგრირებადი სახეობის თევზებისათვის დაბრკოლების
შექმნა. ასეთი შედეგები აღინიშნება 60%-ზე მეტ პროექტში. მათ შორის 36%-ში ასეთი
ზემოქმედების შესაძლებლობა არც განიხილებოდა.
წყალსაცავები - წყალსაცავებში აკუმულირდება განვითარების სხვადასხვა სტადიაში
მყოფი თევზები და მდინარეული მყარი ნატანი. ბობოქარი მთის მდინარეული წყლის
სისტემა მეტამორფოზდება დამდგარი წყლის სისტემად. ორგანიზმების (ბენთოსური
ორგანიზმები, თევზები) რეოფილური ფორმები შეიცვლება ლიმნოფილური ფორმებით;
კაშხლების ქვედა ბიეფებში წარმოქმნილი ე.წ. „მკვდარი“ ზონა - მდინარის ბუნებრივი
ხარჯის დიდი ნაწილის სადერივაციო ტრაქტში გადაგდების გამო, კაშხლის ქვედა
ბიეფში მკვეთრად მცირდება წყლის დონე, რაც ნეგატიურად მოქმედებს მდინარის
ბიოლოგიურ გარემოზე. თუ გავითვალისწინებთ, რომ პროექტის გავლენის ზონაში
გამა კონსალტინგი
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მოექცევა მდ. ხელედულას 6.5 კმ და მდ. დევაშის 3.2 კმ სიგრძის მონაკვეთები,
მოსალოდნელია მნიშვნელოვანი ზემოქმედება. ზემოქმედება განსაკუთრებით მაღალი
იქნება წყალმცირობის პერიოდში.
წყლის ნაკადის რეჟიმს აქვს ერთ-ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა იქთიოფაუნის
არსებობისათვის. წყალმოვარდნების და წყალდიდობების ვადებს, ხანგრძლივობას და
პერიოდულობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იქთიოფაუნისათვის. მცირე
წყალმოვარდნებსაც კი შეიძლება ჰქონდეთ ბიოლოგიური სიგნალის ფუნქცია
მიგრირებად სახეობებისათვის.
ქვედა ბიეფში ნატანისა და მკვებავი ნივთიერებების შემოტანის მოცულობის შემცირებამ
შეიძლება ზემოქმედება იქონიოს მდინარის კალაპოტის მორფოლოგიაზე, რაც ხშირად
იწვევს თევზების საარსებო გარემოს დეგრადაციას. მდინარის წყლის გამჭვირვალობის
ცვლილებებს ასევე შეუძლიათ ზეგავლენა იქონიონ ბიოტაზე.
ექსპლუატაციის ფაზაზე მოსალოდნელიო ნეგატიური ზემოქმედების რისკებიდან
მნიშნელოვანია
ასევე,
თევზის
წყალმიმღებში
მოხვედრა
და
ამ
გზით
ჰიდროაგრეგატებზე დაღუპვა/დაზიანება.
ჰესის ექსპლუატაციის ფაზაზე მაღალია მდინარეებში მობინადრე უხერხემლოთა
სახეობებზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკები, რომელთაგან მნიშვნელოვანია:
o დინების ხარჯის და სიჩქარის შეცვლა;
o ნატანის ტრანსპორტირების რეჟიმის შეცვლა;
o ფსკერის ამგები მასალის გრანულომეტრიული შემადგენლობის შეცვლა, ლამის
დალექვა;
o მექანიკური დაზიანება ენერგეტიკულ ტრაქტში (გვირაბი) ქვედა ბიეფისაკენ
მიგრაციისას;
o გვირაბში მოხვედრილ მოტივტივე უხერხემლოთა ოდენობა შესაბამისი იქნება ჰესის
ექსპლუატაციისას გამოყენებული ხარჯის: - მცირეწყლიან პერიოდში მიაღწევს 50 %ს (უდიდესს იანვარში) და დაახლოებით 1%-ს უხვწყლიან პერიოდში (უდიდესს
მაისში);
o მექანიკური და ჰიდრავლიკური ბარიერები ზედა ბიეფში მიგრაციისას.

მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ მდინარეების საპროექტო მონაკვეთებზე წყალუხვი შენაკადები
არ გააჩნია და შესაბამისად შენაკადების წყლის დამატებით ზემოქმედების შერბილება
მოსალოდნელი არ არის. გამომდინარე ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან ჰესის ექსპლუატაციის
ფაზაზე იქთიოფაუნაზე ზემოქმედება შეიძლება ჩაითვალოს როგორც ძალიან მაღალი ხარიხის
ნეგატიური ზემოქმედება და საჭირო იქნება შემარბილებელი ღონისძიებების (იხილეთ
პარაგრაფი 6.7.4.3.) შესრულების მკაცრი კონტროლი და იქთიოფაუნის მდგომარეობის
სისტემატური მონიტორინგი, რომ საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელი იყოს დამატებითი
შემარბილებელი ღონისძიებების განსაზღვრა.

გამა კონსალტინგი
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6.7.4.3
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შემარბილებელი ღონისძიებები

6.7.4.3.1

მშენებლობის ფაზა

ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის ფაზაზე საპროექტო მდინარეების ბიოლოგიურ გარემოზე
ზემოქმედების მიზნით გატარებული იქნება შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებები








კაშხლების და გამყვანი არხის მშენებლობის პროცესში მდინარის კალაპოტში
სამუშაოების შესრულება იქთიოფაუნისათვის ნაკლებად სენსიტიურ პერიოდში;
მდინარის წყლის დაბინძურებისაგან დაცვის მიზნით ნარჩენების და ჩამდინარე წყლების
მართვის წესების დაცვაზე დამყარდება ზედამხედველობა;
უზრუნველყოფილი იქნება ზედამხედველობა მდინარი კალაპოტში მომუშავე ტექნიკის
და სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ გამართულობაზე, რომ მინიმუმადე იქნას
შემცირებული საწვავის და ზეთების გაჟონვის რისკები;
ნიადაგის დიდი მასის წყალში მოხვედრის რისკის მინიმუმამდე შემცირება;
დამყარდება კონტროლი ზედაპირულ წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის
ღონისძიებების შესრულებაზე;
თევზის უკანონოდ მოპოვების პრევენციის მიზნით პროექტის მუშახელთან და
ადგილობრივ მოსახლეობასთან საგანმანათლებლო ღონისძიებების (საუბრები,
საინფორმაციო ბუკლეტების გავრცელება, გამაფრთხილებელი ფირნიშების მოწყობა და
სხვა) გატარება.

6.7.4.3.2

ექსპლუატაციის ფაზა

ჰესის სექსპლუატაციის ფაზაზე მდ. ხელედულას და მდ. დევაშის ბიოლოგიურ გარემოზე
შესაძლო ნეგატიური ზემოქმედების მინიმიზაციის მიზნით დაგეგმილია შემდეგი
შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება:















კაშხლების ქვედა ბიეფებში მინიმალური ეკოლოგიური ხარჯის გატარებაზე
სისტემატური კონტროლი. იმ შემთხვევაში თუ ნაკადულის კალმახის (Salmo trutta m.
fario Linnaes, 1758) სატოფე მიგრაციის პერიოდში მდინარებში არ იქნება საკმარისი
რაოდენობის ხარჯი, ეკოლოგიური გატარებისათვის მოხდება ჰესის ექსპლუატაციის
შეჩერება;
წყალმცირობის პერიოდში მდ. ხელედულას და მდ. დევაშის სენსიტიურ მონაკვეთებზე
საფეხურების და აუზების მართვა-ამოვსება ლოდნარიან არხებში;
ფართო და თხელწყლიან მონაკვეთებში ერთარხიანი კალაპოტის შექმნა წყლის დინების
საჭირო სიღრმით;
წვრილმარცვლოვანი ნატანის (ქვიშა, ხრეში/კენჭი) გაშვება სალექარიდან მდინარის
ქვედა ბიეფში ავარიული წყალსაშვებით;
წყალმიმღებებთან მოტივტივე საგნების და ხის ნარჩენების მოცილება;
ნაპირების და ფერდების გამყარება (მაგ. ტყის კორომების გაშენება);
მდინარის კალაპოტის გაწმენდა ნაყარი ლოდებისგან;
მაკროუხერხემლოებისათვის საჭირო დინების სიჩქარის უზრუნველყოფა;
სათაო ნაგებობებზე სარემონტო ოპერაციების ჩატარება ნაკლებად სენსიტიურ
პერიოდებში (ქვირითობისა და ლიფსიტების ზრდის პერიოდი);
თევზამრიდი მოწყობილობების განთავსება წყალმიმღებთან;
თევზსავალების მოწყობა და მათი ეფექტური და უწყვეტი ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა (შესაბამისი საპროექტო კრიტერიუმების მიხედვით);
მონიტორინგის შედეგების მიხედვით, საჭიროების შემთხვევაში, მდინარის სენსიტიურ
მონაკვეთებზე დროებითი ხის თევზსავალების მოწყობა;
თევზების აბორიგენულ სახეობებში ინვაზიური სახეობების შერევის გამორიცხვის
მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარება;
გამა კონსალტინგი
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თევზის უკანონო მოპოვების ფაქტების მინიმუმამდე შემცირების მიზნით ადგილობრივ
მოსახლეობასთან და ჰესის პერსონალთან შესაბამისი საგანმანათლებლო ღონისძიებების
(საუბრები, საინფორმაციო ბუკლეტების გავრცელება, გამაფრთხილებელი ფირნიშების
მოწყობა და სხვა) გატარება.

ზოგიერთი შემარბილებელი ღონისძიების შესახებ მოკლე ინფორმაცია მოცემულია ქვემოთ.
წყალმიმღებებზე თევზდამცავი მოწყობილობების მოწყობის საჭიროების შეფასება: ქვეყანაში
მოქმედი გარემოსდაცვითი სტანდარტების შესაბამისად, წყალმიმღები ნაგებობები დღე-ღამეში
არანაკლებ 5000 მ3 წყალსაღებით აღჭურვილი უნდა იყოს თევზამრიდინაგებობებით და
მოწყობილობებით, რაც მნიშვნელოვანად ამცირებს თევზის ენერგეტიკულ ტრაქტში
მოხვედრის და დაღუპვა/დაზიანების რისკებს.
გამომდინარე აღნიშნულიდან საპროექტო ჰესის წყალმიმღებებზე დამონტაჟებული უნდა იქნას
თევზდამცავი ნაგებობები. საერთაშორისო გამოცდილების მიხედვით, თევზის დაცვისთვის
ყველაზე ეფექტურ საშუალებად მიჩნეულია თევზდამცავი ნაგებობები, რომლებიც იყენებენ
ჰიდრავლიკულ ხერხებს, ნაკადის დინამიკური ღერძის მიმართ ირიბად მიმართული
ფსკერული დაჩქერვის სახით. მექანიკური თევზდამცავი ნაგებობის ტიპებიდან (ბადეები,
გისოსები) განსხვავებით ჰიდრავლიკური მეთოდები წარმოადგენენ უფრო ეფექტურ და
უსაფრთხო საშუალებებს. ამასთანავე ჰიდრავლიკური მეთოდი აკუსტიკურ, ელექტრო და
ოპტიკურ მეთოდებთან შედარებით უფრო იაფი და საიმედო.
ეკოლოგიური მნიშვნელობის წყალგაშვებების განხორციელება:
მდინარის ნაკადის
ცვლილებასთან დაკავშირებული ზემოქმედების მინიმიზაციის მიზნით, მდინარეების
საპროექტო მონაკვეთზე მობინადრე სახეობების სასიცოცხლო ციკლის უმნიშვნელოვანეს
პერიოდში (სატოფე მიგრაცია) უნდა განხორციელდეს ეკოლოგიური მნიშვნელობის
წყალგაშვებები. თუ გავითვალისწინებთ, რომ აქ მობინადრე თევზების სატოფე პერიოდი
უმეტესწილად ემთხვევა მდინარის წყალუხვობის პერიოდს, თევზისათვის საჭირო
რაოდენობით წყლით უზრუნველყოფა სისტემატურად იქნება შესაძლებელი.
საპროექტო ჰესის ორივე კაშხლისათვის დადგენილია ეკოლოგიური ხარჯის ოდენობა, რაც
უზრუნველყოფს აქ მობინადრე სახეობების ცხოველმყოფელობისთვის საჭირო მინიმალურ
გარემოს.
იქთიოფაუნაზე უარყოფითი ზემოქმედებების კომპენსაციათა ერთობლიობა: ევროკავშირის
წყალმოხმარების დირექტივების ფარგლებში, შემამსუბუქებელი სამუშაოები განიმარტება,
როგორც ადამიანის საქმიანობის უარყოფითი გავლენის შემცირება. შემარბილებელი
ღონისძიებები შემუშავებულია და გამოიყენება მაშინ, როდესაც ანთროპოგენური ზემოქმედება
გამოიწვევს სავარაუდო ცვლილებებს და ზემოქმედებას წყალზე ან მის ბინადრებზე.
იქთიოფაუნაზე მიყენებული ზიანის კომპენსაციის მიზნით მიზანშეწონილია ხელოვნური
აღწარმოების თევზსაშენის მშენებლობა და აბორიგენი თევზების სახეობების კონდიციური
ჩასასმელი მასალით (ლიფსიტი) დათევზიანება.
პრობლემის ასეთი სახით გადაჭრა ეფუძნება კვლევებით დადგენილ დასკვნას, რომლის
მიხედვითაც თევზის მარაგის გადიდებისა და პოპულაციების შენარჩუნების მიზნით დღემდე
განხორციელებულ სარეპროდუქციო-აღწარმოებით ღონისძიებათა კომპლექსზე ბევრად უფრო
ეფექტური და შედეგიანი იქნება; ბუნებრივი აღწარმოების მაქსიმალური ხელშეწყობა და
სტიმულირება, სატოფო პოპულაციის, საარსებო ჰაბიტატებისა და სატოფო მდინარეების დაცვა,
მათი ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესება, სხვა დამცავი მექანიზმების ამოქმედება,
კონსერვაციისა და მენეჯმენტის მეთოდების გამოყენებით.
მიუხედავად აღნიშნულისა, ანთროპოგენური ზემოქმედების, როგორც იქთიოფაუნაზე
მიყენებული ზარალის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკომპენსაციო ღონისძიება, ლენტეხის
მუნიციპალიტეტში საჭიროა მძლავრი თევზსაშენის მოწყობა, სადაც მიღებული უნდა იქნას
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დაახლოებით 0.7 მლნ ცალი ლარვა. საიდანაც შესაძლებელი იქნება 400 ათასამდე ცალი 4-5
გრამიანი ლიფსიტის მიღება და ხელედულა 3 ჰესის და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
დაგეგმილი სხვა ჰესების კაშხლების ზედა ბიეფებში გაშვება. ჩაშვებული ლიფსიტის
აღნიშნული რაოდენობა გარკვეულად შეამცირებს იქთიოფაუნაზე ნეგატიურ ზემოქმედებას.
შემარბილებელი სტრატეგია დაფუძნებულია უსაფრთხოების პრინციპზე და მოიცავს
ადაპტაციური მართვის პრაქტიკას, შემარბილებელი და მართვის ღონისძიებების
განხორციელებისას, რომლებიც თანხვედრაშია გარემოებების ცვლილებასა და პროექტის
სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში მონიტორინგის ცვლად შედეგებთან, როგორც
მოთხოვნილია EBRD-ს გარემოს დაცვითი და სოციალური პოლიტიკის (2014) შესაბამისად.
თითოეული შემარბილებელი ღონისძიების საჭიროება განსაზღვრულია ჰესის მშენებლობის და
ექსპლუატაციის შესაძლო ნეგატიური ზემოქმედების აღწერით. თითოეული ღონისძიება
მოიცავს რიგ ქმედებებს, მათ მიზნებს, მონიტორინგის მიზნების ინდიკატორებს, მათი
განხორციელების ადგილმდებარეობას, სიხშირესა და პერიოდს.

6.7.5

ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე

საპროექტო დერეფნიდან დაცული ტერიტორიების მნიშვნელოვანი მანძილით დაშორების გამო
მათზე პირდაპირი ხასიათის ნეგატიური ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.
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ზემოქმედების შეფასება

ცხრილი 6.7.6.1. ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების შეჯამება
ზემოქმედებისა და ზემოქმედების
წყაროების აღწერა

ზემოქმედების
რეცეპტორები

ხასიათი

მოხდენის
ალბათობა

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
ზემოქმედების
ხანგრძლივობა
არეალი

შექცევადობა

ნარჩენი
ზემოქმედება

შექცევადი.
ზოგიერთი
მიმართულებით
- შეუქცევადი

საშუალო

მშენებლობის ეტაპი:
მცენარეული საფარის
განადგურება/დაზიანება. ჰაბიტატების
დაკარგვა/ფრაგმენტაცია.

o
o

o
o

პირდაპირი ზემოქმედება:
მცენარეების გაჩეხვა
ინფრასტრუქტურის და მისასვლელი
გზის რეაბილიტაცია.
ირიბი ზემოქმედება:
წყლების დაბინძურება
ნიადაგის დაბინძურება და ეროზია

ცხოველთა
სამყარო,
მოსახლეობა

პირდაპირი
და ირიბი,
უარყოფითი

მაღალი რისკი

 პირდაპირი
ზემოქმედების
არეალი სამშენებლო უბნები
 ირიბი
ზემოქმედების
არეალი - სამუშაო
უბნების მიმდებარე
ტერიტორიები

საშუალო
ვადიანი.
ზოგიერთი
მიმართულებით
- გრძელვადიანი

მაღალი რისკი

სამშენებლო ბანაკის
და სამუშაო უბნების
მიმდებარე
ტერიტორიები.
განსაკუთრებით
მდინარის კალაპოტის
სიახლოვეს
მუშაობისას

ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
მშენებლობის
ფაზით

ზემოქმედება ხმელეთის ფაუნაზე, მ.შ.:


პირდაპირი ზემოქმედება:
o ადამიანის ან ტექნიკის უშუალო
ზემოქმედება;
o განათებულობის ფონის შეცვლა ღამით;
o ტრანსპორტის დაჯახება, თხრილებში
ჩავარდნა და სხვ.
o უკანონო ნადირობა;
 ირიბი ზემოქმედება:
o მცენარეული საფარის გაკაფვა
ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად
o ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება
o აკუსტიკური ფონის შეცვლა
o ზედაპირული და გრუნტის წყლების
შესაძლო დაბინძურება
o ნიადაგის დაბინძურება და ეროზია
o ვიზუალური ზემოქმედება

პროექტის
განხორციელების
რაიონში
მობინადრე
ცხოველთა
სახეობები

პირდაპირი
და ირიბი,
უარყოფითი
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ზემოქმედება იქთიოფაუნაზე
საპროექტო
მდინარეების
ბიოლოგიური
გარემო

ძირითადად
ირიბი
უარყოფითი

დაბალი ან
საშუალო რისკი

მდინარის ის
მონაკვეთი, რომლის
ახლოს იქნება
სამშენებლო
უბნები/ბანაკები

ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
მშენებლობის
ფაზით

შექცევადი

საშუალო

საშუალო რისკი

ზემოქმედების
გავრცელების არეალი
ძირითადად
შემოიფარგლება
ძალური კვანძის
სარემონტო უბნებით

გრძელვადიანი

შექცევადი

დაბალი

კომუნიკაციების
განთავსების
მიმდებარე
ტერიტორიები

გრძელვადიანი

ძირითადად
შეუქცევადი

საშუალო

მდ. ხელედულა და
მდ. დევაში

გრძელვადიანი

ძირითადად
შეუქცევადი

მაღალი ან
საშუალო

ექსპლუატაციის ეტაპი:
მცენარეული საფარის
განადგურება/დაზიანება. ჰაბიტატების
ფრაგმენტაცია.

ზემოქმედება ხმელეთის ფაუნაზე, მ.შ.:






წყლის დებიტის შემცირება მდინარის
საპროექტო მონაკვეთებში;
უკანონო ნადირობა;
ნიადაგის დაბინძურება და ეროზია
ვიზუალური ზემოქმედება და სხვ.
შემცირებული ტყის საფარი.

ცხოველთა
სამყარო,
მოსახლეობა

პირდაპირი
უარყოფითი

კომუნიკაციების
განთავსების
რაიონში
მობინადრე
ცხოველთა
სახეობები

პირდაპირი
და ირიბი,
უარყოფითი

ზემოქმედება იქთიოფაუნაზე:
 პირდაპირი ზემოქმედების წყაროები:
o მდინარის ჰიდროლოგიური რეჟიმის
ცვლილება;
o სათავე კვანძის არსებობა;
o უკანონო თევზჭერა
o შესრულებული სარემონტო სამუშაოები
 ირიბი ზემოქმედების წყაროები:
o ზედაპირული წყლების დაბინძურება
o ფსკერული ნალექების დაბინძურება

მაღალი რისკი


მდ. ხელედულას
და მდ. დევაში
ბიოლოგიური
გარემო

პირდაპირი
და ირიბი,
უარყოფითი



პირდაპირი
ზემოქმედები
ს რისკი ძალიან
მაღალი
ირიბი
ზემოქმედები
ს რისკი დაბალი
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ზემოქმედება ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე, გრუნტის დაბინძურება

6.8.1

ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია

ნიადაგზე ზემოქმედების სიდიდე შეფასებულია შემდეგი პარამეტრებით:
 ზემოქმედების ინტენსიურობით, არეალით და ხანგრძლივობით;
 მათი სენსიტიურობით მოცემული ცვლილების მიმართ;
 მათი აღდგენის უნარით.
ცხრილი 6.8.1.1.

ნიადაგზე და გრუნტზე ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები

რანჟ.

კატეგორია

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის
განადგურება

1

ძალიან
დაბალი

სამუდამოდ განადგურდა საპროექტო
ტერიტორიის 3%–ზე ნაკლებზე

2

დაბალი

სამუდამოდ განადგურდა საპროექტო
ტერიტორიის 3–10%

3

4

5

6.8.2
6.8.2.1

საშუალო

მაღალი

ძალიან
მაღალი

სამუდამოდ განადგურდა საპროექტო
ტერიტორიის 10–30%
სამუდამოდ განადგურდა საპროექტო
ტერიტორიის 30–50%; მცირე უბნები
დაზიანებულია საპროექტო
ტერიტორიის გარეთაც, რომელთა
რეკულტივაცია შესაძლებელია
სამშენებლო სამუშაოების დასრულების
შემდგომ
დაზიანდა ან განადგურდა საპროექტო
ტერიტორიის 50% მეტი; მცირე უბნები
დაზიანებულია საპროექტო
ტერიტორიის გარეთაც, რომელთა
რეკულტივაცია შესაძლებელია
სამშენებლო სამუშაოების დასრულების
შემდგომ

ნიადაგის/ გრუნტის დაბინძურება
ნიადაგის/ გრუნტის ფონური
მდგომარეობა შეუმჩნევლად შეიცვალა
დამაბინძურებლების კონცენტრაცია
25%–ზე ნაკლებით გაიზარდა, თუმცა
ნაკლებია დასაშვებ სიდიდეზე, ნიადაგის/
გრუნტის ხარისხის აღდგენას
დასჭირდება 6 თვემდე
დამაბინძურებლების კონცენტრაცია 25–
100%–ით გაიზარდა, თუმცა ნაკლებია
დასაშვებ სიდიდეზე, ნიადაგის/გრუნტის
ხარისხის აღდგენას დასჭირდება 6–12
თვემდე
დამაბინძურებლების კონცენტრაცია
100%–ზე მეტით გაიზარდა, ან აღემატება
დასაშვებ სიდიდეს, ნიადაგის/ გრუნტის
ხარისხის აღდგენას დასჭირდება 1–2
წელი

დამაბინძურებლების კონცენტრაცია
100%–ზე მეტით გაიზარდა, ან აღემატება
დასაშვებ სიდიდეს, ნიადაგის/ გრუნტის
ხარისხის აღდგენას დასჭირდება 2
წელზე მეტი

ზემოქმედების დახასიათება
მშენებლობის ეტაპი

მშენებლობის ფაზაზე მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა იმ გარემოებას, რომ საპროექტო
დერეფნის ნაწილი (დამბა 1-ის მისასვლელი გზა და სამშენებლო ინფრასტრუექტურა, ფუჭი
ქანების N1 სანაყარო) გადის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე და შესაბამისად აქ
წარმოდგენილ ჰუმუსოვან ფენას განსაკუთრებული ღირებულება გააჩნია. აღნიშნული კუთხით
არანაკლებ საყურადღებოა დერეფნის ის მონაკვეთი, რომელიც სახელმწიფო სატყეო ფონდის
ტერიტორიის საზღვრებშია მოქცეული.
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ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაზიანება და სტაბილურობის დარღვევა ძირითადად
მოსალოდნელია მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოების დროს, რაც დაკავშირებული
იქნება საპროექტო დერეფანში ტექნიკის გადაადგილებასთან, მიწის სამუშაოებთან; დროებითი
და მუდმივი ინფრასტრუქტურის მოწყობასთან და ასევე გამონამუშევარი ქანების საბოლოო
განთავსებასთან.
სამშენებლო სამუშაოების საწყის ეტაპებზევე მოხდება ნიადაგოვანი საფარის ზედაპირული
ფენის მოხსნა. მოსახსნელი ნიადაგოვანი საფარის მოცულობა გაანგარიშებულია 3.3.4.
პარაგრაფში.
ქვემოთ მოცემულია შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები, რაც შეამცირებს ნიადაგის
სტაბილურობაზე და ნაყოფიერებაზე დამატებით ზემოქმედებას.
ნიადაგის/გრუნტის დაბინძურება მოსალოდნელია როგორც მოსამზადებელი სამუშაოების (მათ
შორის მოხსნილი ჰუმუსოვანი ფენის მართვისას), ასევე მშენებლობის პროცესში.
ნიადაგის/გრუნტის ხარისხზე ზემოქმედება შეიძლება მოახდინოს ნარჩენების არასწორმა
მართვამ (როგორც მყარი, ისე თხევადი), საწვავ-საპოხი მასალების და სამშენებლო მასალების
შენახვის წესების დარღვევამ, ასევე სამშენებლო ტექნიკიდან და სატრანსპორტო
საშუალებებიდან საწვავის/საპოხი მასალების შემთხვევითმა დაღვრამ. მშენებლობის ეტაპზე
ნიადაგის დაბინძურების შედარებით მაღალი რისკები არსებობს სამშენებლო ბანაკის
სიახლოვეს (ამ უბნებზე განთავსდება ავტოსადგომი და ნიადაგის დაბინძურების სხვა
პოტენციური წყაროები).
აღსანიშნავია, ნიადაგის/გრუნტის დაბინძურების შემთხვევაში მეორადი (არაპირდაპირი)
ზემოქმედებების რისკები. მაგალითად დამაბინძურებლების ღრმა ფენებში გადაადგილების
შედეგად
(საპროექტო
ტერიტორიებზე
წარმოდგენილი
ქანები
საკმაოდ
მაღალი
წყალგამტარობით ხასიათდება) მიწისქვეშა/გრუნტის წყლების დაბინძურება, ასევე
ზედაპირული ჩამონადენით დაბინძურების წარეცხვა და მდინარეში ჩატანა. გამომდინარე
აღნიშნულიდან, საქმიანობის განხორციელების პროცესში გატარდება შესაბამისი პრევენციული
ღონისძიებები.

6.8.2.2

ექსპლუატაციის ეტაპი

სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდგომ წინასწარ მოხსნილი და ცალკე გროვებად
დასაწყობებული ჰუმუსოვანი ფენა გამოყენებული იქნება რეკულტივაციის სამუშაოებისთვის.
სარეკულტივაციო სამუშაოებს პირველ რიგში ექვემდებარება სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულების ფარგლებში დაზიანებული უბნები. აუცილებელია აღინიშნოს, რომ
რეკულტივაციის სამუშაოების შესრულებისას არ მოხდება წინასწარ მოხსნილი ჰუმუსოვანი
ფენის ერთმანეთში აღრევა, ანუ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფარგლებში მოხსნილი
ფენა გამოყენებული იქნება ამავე ტიპის ტერიტორიების რეკულტივაციისთვის, ხოლო სატყეო
ფონდის საზღვრებში მოხსნილი ნიადაგოვანი საფარი - ამავე ტიპის ტერიტორიების
რეკულტივაციისთვის.
სათავე კვანძზე დიდი ფართობის მქონე წყალსაცავის შექმნა არ იგეგმება, რაც გავლენას ვერ
მოახდენს მიმდებარე ტერასების ნიადაგოვან საფარზე.
ოპერირების პერიოდში ნიადაგის/გრუნტის დაბინძურება შესაძლებელია შემდეგი მიზეზებით:
 ზეთების შენახვა-გამოყენების წესების დარღვევა;
 ტრანსფორმატორებიდან ან სხვა ზეთიან დანადგარებიდან ზეთის დაღვრა - ჟონვის,
დაზიანების გამო, ზეთის ჩამატებისას ან გამოცვლის დროს;
 ჰესის ტერიტორიაზე საყოფაცხოვრებო და სხვა მყარი ნარჩენების (მოწყობილობების
გაწმენდისთვის გამოყენებული დაბინძურებული ტილოები, გაზეთიანებული ნახერხი,
ჭუჭყიანი სამუშაო ხელთათმანები) არასწორი მენეჯმენტი.
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ტურბინის ზეთის დაღვრა.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, ნიადაგის დაბინძურების რისკები ყველაზე მაღალია ძალური
კვანძის ტერიტორიაზე, კერძოდ, ქვესადგურების და ზეთების სასაწყობო მეურნეობების
განლაგების ფარგლებში.
ზემოქმედების რისკები არსებობს სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების დროს.
სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოებისას, ნიადაგის დაბინძურება-დაზიანების რისკების
პრევენციის
მიზნით
გატარდება
მშენებლობის
პროცესში
განსაზღვრული
შემარბილებელი/ზემოქმედების თავიდან აცილების ღონისძიებები.

6.8.3

შემარბილებელი ღონისძიებები

ნიადაგის დამატებითი დაზიანების და ნიადაგის/გრუნტის დაბინძურების თავიდან აცილების
მიზნით
სამუშაო
მოედანებზე
მუშაობისას გათვალისწინებული
იქნება შემდეგი
გარემოსდაცვითი მოთხოვნები:
 ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა და რეკულტივაცია განხორციელდება “ნიადაგის
ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენების და რეკულტივაციის შესახებ”
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N424 დადგენილებით
დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების მიხედვით;
 მკაცრად განისაზღვრება სამუშაო მოედნების საზღვრები, მომიჯნავე უბნების შესაძლო
დაბინძურების, ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დამატებითი დაზიანების და ნიადაგის
დატკეპნის თავიდან აცილების მიზნით;
 მანქანების და ტექნიკისთვის განისაზღვრება სამოძრაო გზების მარშრუტები და
აიკრძალება გზიდან გადასვლა;
 საწვავის/ზეთის ჟონვის დაფიქსირებისას დაუყოვნებლივ მოხდება დაზიანების
შეკეთება. დაზიანებული მანქანები სამუშაო მოედანზე არ დაიშვებიან;
 მასალები და ნარჩენები განთავსდება ისე, რომ ადგილი არ ქონდეს ეროზიას და არ
მოხდეს ზედაპირული ჩამონადენით მათი სამშენებლო მოედნიდან გატანა;
 მოხდება წარმოქმნილი სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების სათანადო მართვა;
 აიკრძალება სამშენებლო მოედნებზე მანქანების/ტექნიკის საწვავით გამართვა ან/და
ტექმომსახურება. თუ ამის გადაუდებელი საჭიროება იქნა, ეს მოხდება წყლისგან
მინიმუმ 50 მ დაშორებით, დაღვრის თავიდან აცილებისთვის განსაზღვრული
უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარებით;
 დაღვრის შემთხვევაში მოხდება დაღვრილი მასალის ლოკალიზაცია და
დაბინძურებული უბნის დაუყოვნებლივი გაწმენდა. პერსონალი უზრუნველყოფილი
იქნება შესაბამისი საშუალებებით (ადსორბენტები, ნიჩბები, სხვა.);
 დიდი რაოდენობით დაბინძურების შემთხვევაში დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი
შემდგომი რემედიაციისათვის ტერიტორიიდან გატანილი იქნება ამ საქმიანობაზე
ნებართვის მქონე კონტრაქტორის მიერ.
 პერსონალს პერიოდულად ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი;
 სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ მოხდება ტერიტორიების გაწმენდა და
რეკულტივაციისთვის მომზადება.
ოპერირების ფაზაზე გატარდება შემდეგი ღონისძიებები:
 ქვესადგურის და ზეთსაცავის ტერიტორიებზე განთავსდება დაღვრის შედეგების
სალიკვიდაციო საშუალებები;
 დაწესდება კონტროლი საწვავის/ზეთების შენახვის და გამოყენების წესებზე;
 დაწესდება კონტროლი ნარჩენების მართვის გეგმით გათვალისწინებული
ღონისძიებების შესრულებაზე;
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საწვავის/ზეთების დაღვრის შემთხვევაში მოხდება ტერიტორიის გაწმენდა და
დაბინძურებული ნიადაგის და გრუნტის ტერიტორიიდან გატანა შემდგომი
რემედიაციისათვის;
პერსონალს ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი სამუშაოზე მიღებისას და შემდგომ წელიწადში
ერთხელ.

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

6.8.4

გვ 386 / 567

ზემოქმედების შეფასება

ცხრილი 6.8.4.1. ნიადაგზე/გრუნტზე ზემოქმედების შეჯამება
ზემოქმედებისა და ზემოქმედების წყაროების
აღწერა

ზემოქმედების
რეცეპტორები

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
ზემოქმედების
ხანგრძლივობა
არეალი

ხასიათი

მოხდენის
ალბათობა

შექცევადობა

ნარჩენი
ზემოქმედება

პირდაპირი,
უარყოფითი

მაღალი რისკი
შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებ
ით - საშუალო
რისკი

სამუშაო უბნები
და
სატრანსპორტო
საშუალებების
სამოძრაო გზების
დერეფნები

საშუალო ან
გრძელვადიანი

შექცევადი.
ზოგიერთ
უბანზე შეუქცევადი

საშუალო. შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინები
თ - დაბალი

საშუალო რისკი

სამუშაო უბანი.
მოსალოდნელია
ძირითადად
ლოკალური
დაღვრები

საშუალო
ვადიანი
(ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
მშენებლობის
ფაზით)

შექცევადი

საშუალო. შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინები
თ - დაბალი

დაბალი რისკი

ძირითადად
ქვესადგურის და
ზეთების
საწყობის
მიმდებარე
ტერიტორიები

გრძელვადიანი

შექცევადი

დაბალი ან
ძალიან დაბალი

მშენებლობის ეტაპი:
ზემოქმედება ნიადაგის საფარის მთლიანობასა და
სტაბილურობაზე. ნაყოფიერი ფენის დაკარგვა





მანქანებისა და სამშენებლო ტექნიკის გადაადგილება
მიწის სამუშაოები, სხვადასხვა შენობა-ნაგებობების
მოწყობა;
ნარჩენების (მ.შ. ფუჭი ქანების) მართვა.

ნიადაგის დაბინძურება


ნავთობპროდუქტების ან სხვა ქიმიური
ნივთიერებების დაღვრა, ნარჩენებით დაბინძურება

მცენარეული
საფარი,
ცხოველები,
მოსახლეობა
მცენარეული
საფარი,
ზედაპირული და
მიწისქვეშა
წყლები,
მოსახლეობა

პირდაპირი
უარყოფითი

ექსპლუატაციის ეტაპი:
ნიადაგის დაბინძურება


ნავთობპროდუქტების ან სხვა ქიმიური
ნივთიერებების (მაგ, საღებავის, სატრანსფორმატორო
ზეთის) დაღვრა, ნარჩენებით დაბინძურება

მცენარეული
საფარი,
ზედაპირული და
მიწისქვეშა
წყლები,
მოსახლეობა

პირდაპირი,
უარყოფითი

გამა კონსალტინგი
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ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედება

6.9.1

ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია

ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების შეფასება მეტ-ნაკლებად სუბიექტურ ხასიათს
ატარებს. შეფასების კრიტერიუმებად აღებულია ზემოქმედების არეალი და ხანგრძლივობა,
ასევე ლანდშაფტის ფარდობითი ეკოლოგიური ღირებულება.
ცხრილი 6.9.1.1. ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები

რანჟ.

კატეგორია

ზემოქმედება ვიზუალურ
რეცეპტორებზე

1

ძალიან
დაბალი

ხედის ცვლილება შეუმჩნეველია

2

დაბალი

3

საშუალო

ზოგიერთი წერტილიდან ხედის
უმნიშვნელო ცვლილებაა შესამჩნევი,
რაც ადვილად შეგუებადია
ხედი შესამჩნევად შეიცვალა
დაკვირვების მრავალი
წერტილისთვის, თუმცა ადვილად
შეგუებადია

4

მაღალი

დაკვირვების წერტილების
უმეტესობისთვის ხედი შესამჩნევად
შეიცვალა, თუმცა შეგუებადია

5

ძალიან
მაღალი

ხედი მთლიანად შეიცვალა ყველა
ადგილიდან, მოსალოდნელია
ძნელად შეგუებადი ზემოქმედება
რეცეპტორებზე

6.9.2
6.9.2.1

ლანდშაფტის ცვლილების
ხანგრძლივობა და სივრცული
საზღვრები/ ლანდშაფტის ხარისხი და
ღირებულება
ლანდშაფტის ცვლილება შეუმჩნეველია,
ან ლანდშაფტი არაა ღირებული
ლანდშაფტის ცვლილება უმნიშვნელოა,
ან ლანდშაფტის აღდგენას 1-2 წელი
სჭირდება
შეიცვალა ბუნებრივი ლანდშაფტის
ცალკეული უბნები, ან ლანდშაფტის
აღდგენას 2-5 წელი სჭირდება
ბუნებრივი ან მაღალი ღირებულების
ლანდშაფტი დიდ ფართობზე შეიცვალა,
ან ლანდშაფტის აღდგენას 5-10 წელი
სჭირდება
ბუნებრივი ან მაღალი ღირებულების
ლანდშაფტი დიდ ფართობზე შეიცვალა
და ლანდშაფტის აღდგენა
შეუძლებელია

ზემოქმედების დახასიათება
მშენებლობის ეტაპი

ადგილობრივი მოსახლეობის ვიზუალური თვალთახედვის არეში პირველ რიგში დამბა 1-ის და
სამშენებლო ბანაკების განთავსების ადგილები. ამ უბნებზე მუშაობისას მოსახლეობისთვის
ვიზუალურ ზემოქმედებას მოახდენს სატრანსპორტო ნაკადების ზრდა, სამშენებლო მოედნების,
მომუშავე ტექნიკის და ხალხის არსებობა.
ლანდშაფტური ცვლილება ასევე თვალშისაცემი იქნება სადერივაციო ძალური კვანძის
მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას, რომელიც ქუთაისი-ლენტეხის
საავტომობილო გზის დერეფანში მდებარეობს.
მდ. დევაშის ხეობაში დაგეგმილი გზის დერეფანი და დამბა 2-ის სამშენებელო მოედანი
მოსახლეობის თვალთახედვის არეს სცილდება. ამ უბანზე ლანდშაფტური ზემოქმედება
აღშანიშნავია ცხოველთა სამყაროსთვის.
ჰესის ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის დასრულების შემდეგ მოხდება
სამშენებლო ბანაკებიდან და სამშენებლო მოედნებიდან მანქანა-დანადგარების, მასალის და
ნარჩენების გატანა, დაშლილი და გატანილი იქნება დროებითი კონსტრუქციები, გაყვანილი
იქნება მუშახელი, მოხდება ტერიტორიის რეკულტივაცია. სამუშაოს დასრულების შემდეგ
დარჩება მუდმივი ნაგებობები, რაც გარკვეულად შეცვლის არსებულ ლანდშაფტს.
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ექსპლუატაციის ეტაპი

ექსპლუატაციის ეტაპზე ძირითადი ფაქტორი, რასაც ვიზუალურ–ლანდშაფტური ცვლილება
შეიძლება მოყვეს, ეს მდ. ხელედულას და მდ დევაშის წყლის დებიტის შემცირებაა. აღნიშნული
გამოწვეული იქნება, წყლის მნიშვნელოვანი ნაკადის სადერივაციო სისტემაში გადაგდებით.
ექსპლუატაციის ეტაპზე ნეგატიურ ცვლილებებს გამოიწვევს მუდმივი ნაგებობების არსებობა.
ამ მხრივ აღსანიშნავია ჰესის შენობა და ქვესადგური, რომლებიც ადვილად შესამჩნევი იქნება
მგზავრებისა და ტურისტებისთვის.
უნდა აღინიშნოს, რომ ჰესის ინფრასტრუქტურის ნაწილი შეუმჩნეველი იქნება - პროექტის
მიხედვით გათვალისწინებულია გვირაბების მოწყობა, რაც მიწისზედა ნაგებობებთან
შედარებით ნაკლებ ვიზუალურ ცვლილებას მოახდენს და არ გამოიწვევს ჰაბიტატის
მნიშვნელოვან ფრაგმენტაციას.
ზემოქმედება ასევე მოსალოდნელია სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროსაც. ეს
ზემოქმედება მშენებლობის ეტაპზე არსებულის მსგავსია, მაგრამ გაცილებით მცირე
მასშტაბების. ზემოქმედების „სიდიდე“ დამოკიდებული იქნება სამუშაოების მასშტაბსა და
ტიპზე.

6.9.3

შემარბილებელი ღონისძიებები

ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების შერბილება მოხდება შემდეგი სახის ღონისძიებების
გატარებით:
 როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე მუდმივი ნაგებობების ფერის და
დიზაინის შერჩევა მოხდება ისე, რომ შეხამებული იყოს გარემოსთან;
 დროებითი კონსტრუქციების, მასალების და ნარჩენების განთავსებისთვის
შეძლებისდაგვარად შერჩეული იქნება შეუმჩნეველი ადგილები;
 როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე დაცული იქნება სანიტარულეკოლოგიური პირობები;
 სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდგომ ჩატარდება სარეკულტივაციო
სამუშაოები (განსაკუთრებით სამშენებლო ბანაკის და ფუჭი ქანების სანაყაროების
ფარგლებში);
 მშენებლობის დასრულების შემდგომ ძალური კვანძის ირგვლივ მოხდება
კულტურული და დეკორატიული ხე-მცენარეების დარგვა-გახარება.
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ზემოქმედების შეფასება

ცხრილი 6.9.4.1. ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების შეჯამება
ზემოქმედებისა და
ზემოქმედების წყაროების
აღწერა

ზემოქმედების
რეცეპტორები

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
ხასიათი

მოხდენის
ალბათობა

ზემოქმედების არეალი

ხანგრძლივობა

შექცევადობა

ნარჩენი
ზემოქმედება

პირდაპირი,
უარყოფითი

საშუალო
რისკი

სამშენებლო ბანაკის და
სამშენებლო
მოედნების მიმდებარე
ტერიტორიები.

საშუალო
ვადიანი

შექცევადი

მაღალი

საშუალო
რისკი

ჰესის
ინფრასტრუქტურის
მიმდებარე
ტერიტორიები
(გავრცელების არეალი
დამოკიდებულია
ადგილობრივ
რელიეფზე, ანუ
ხილვადობის
პირობებზე)

გრძელვადიანი

დროთა
განმავლობაში
შექცევადი

საშუალო

მშენებლობის ეტაპი:
ვიზუალურ-ლანდშაფტური
ზემოქმედება:






ხე-მცენარეების გაკაფვა
სამუშაო უბნებზე და
მისასვლელის გზების
დერეფანში
სამშენებლო ბანაკები და
დროებითი ნაგებობები
გამონამუშევარი ქანების და
სხვა ნარჩენების განთავსება
სამშენებლო და
სატრანსპორტო ოპერაციები

მახლობლად მობინადრე
ცხოველები.
მოსახლეობა,
მონადირეები, ტყის
მჭრელები, ტურისტები
და სხვ.

ოპერირების ეტაპი:
ვიზუალურ-ლანდშაფტური
ზემოქმედება:




მდინარის დებიტის
ცვლილება;
ჰესის ინფრასტრუქტურის
ობიექტები
სარემონტო სამუშაოები

მოსახლეობა,
მახლობლად მობინადრე
ცხოველები.
მონადირეები, ტყის
მჭრელები, ტურისტები
და სხვ.

პირდაპირი,
უარყოფითი.
გარკვეული
მიმართულებ
ით –
დადებითი

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 390 / 567

6.10 ნარჩენების წარმოქმნით და გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება
„ნარჩენების მართვის კოდექსი“-ს მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად „ფიზიკური ან
იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობის შედეგად წლის განმავლობაში 200 ტონაზე მეტი
არასახიფათო ნარჩენი ან 1000 ტონაზე მეტი ინერტული ნარჩენი ან ნებისმიერი რაოდენობის
სახიფათო ნარჩენი წარმოიქმნება, ვალდებულია შეიმუშაოს კომპანიის ნარჩენების მართვის
გეგმა“. ნარჩენების მართვის გეგმა ახლდება ყოველ 3 წელიწადში ან წარმოქმნილი ნარჩენების
სახეობის, რაოდენობის შეცვლის და დამუშავების პროცესში არსებითი ცვლილებების შეტანის
შემთხვევაში.
ვინაიდან
დაგეგმილი
საქმიანობის
განხორციელების
პროცესში
მოსალოდნელია
მნიშვნელოვანი რაოდენობის არასახიფათო და ინერტული ნარჩენების, ასევე სახიფათო
ნარჩენების წარმოქმნა, შემუშავებულია ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის
პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის გეგმა, რომელიც მოცემულია გზშ-ს ანგარიშის
დანართში 2.
ნარჩენების მართვის პირობების დარღვევამ შესაძლოა გამოიწვიოს რიგი უარყოფითი
ზემოქმედებები გარემოს სხვადასხვა რეცეპტორებზე, ასე მაგალითად:
 ნარჩენების არასწორ მართვას (წყალში გადაყრა, ტერიტორიაზე მიმოფანტვა) შესაძლოა
მოჰყვეს წყლის და ნიადაგის დაბინძურება, ასევე ტერიტორიის სანიტარული
მდგომარეობის გაუარესება, უარყოფითი ვიზუალური ცვლილებები, მოსახლეობის
ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე ნეგატიური ზემოქმედება და ა.შ.;
 სამშენებლო ნარჩენების და ფუჭი ქანების არასათანადო ადგილას განთავსება შესაძლოა
გახდეს გზების ჩახერგვის მიზეზი, შესაძლოა გამოიწვიოს ეროზიული პროცესები და ა.შ.
აღნიშნულიდან გამომდინარე აუცილებელია ნარჩენების მართვის პირობების დაცვა, რაც
მოცემულია ნარჩენების მართვის გეგმაში.

6.10.1 შემარბილებელი ღონისძიებები
ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის ეტაპებზე შესრულდება ნარჩენების მართვის გეგმით
გათვალისწინებული ღონისძიებები, მათ შორის:
 ფუჭი ქანების სანაყაროების პერიმეტრზე წყლის არინებისათვის მოეწყობა არხები, რათა
მინიმუმამდე შემცირდეს ნაყარების წყლისმიერი ეროზიის რისკები ნაყარების
ზედაპირებს ჩაუტარდებათ რეკულტივაცია;
 სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისთვის შესაბამის ადგილებში განთავსდება
სპეციალური მარკირების მქონე ჰერმეტული კონტეინერები;
 სახიფათო ნარჩენების განთავსებისთვის გამოიყოფა სპეციალური სასაწყობე სათავსი:
o სათავსს ექნება სათანადო აღნიშვნა და დაცული იქნება ატმოსფერული ნალექების
ზემოქმედებისა და უცხო პირების ხელყოფისაგან;
o სათავსის იატაკი და კედლები მოპირკეთებული იქნება მყარი საფარით;
o სათავსი აღჭურვილი იქნება ხელსაბანით და ონკანით, წყალმიმღები ტრაპით;
o ნარჩენების განთავსებისათვის მოეწყობა სტელაჟები და თაროები;
o სათავსში ნარჩენების განთავსება მოხდება მხოლოდ ჰერმეტულ ტარაში შეფუთულ
მდგომარეობაში, რომელსაც ექნება სათანადო მარკირება.
 ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნას სათანადო მომზადების მქონე
პერსონალი, რომელთაც პერიოდულად ჩაუტარდება სწავლება და ტესტირება.
აღნიშნული პერსონალი აწარმოებს შესაბამის ჟურნალს, სადაც გაკეთდება ჩანაწერები
წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობის, რაოდენობის და შემდგომი მართვის პირობების
შესახებ.
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6.11 ზემოქმედება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე
6.11.1 ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია
ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში სოციალურ-ეკონომიკურ
პირობებზე ზემოქმედების განხილვისას გასათვალისწინებელია შემდეგი ფაქტორები:
1. ზემოქმედება მიწის საკუთრებასა და გამოყენებაზე, რესურსების შეზღუდვა;
2. დასაქმებასთან დაკავშირებული დადებითი და ნეგატიური ზემოქმედებები;
3. წვლილი ეკონომიკაში;
4. ზემოქმედება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე;
5. ზემოქმედება ტურიზმზე;
6. ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები.
ზემოქმედების შეფასებისას გამოყენებულია სამ კატეგორიიანი სისტემა - დაბალი ზემოქმედება,
საშუალო ზემოქმედება, მაღალი ზემოქმედება. ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები იხ.
ცხრილში.
ცხრილი 6.11.1.1. სოციალურ-ეკონომიკურ ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები
რანჟ.

კატეგ.

სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედება

3

საშუალო

2

მაღალი
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რეგიონის მოსახლეობის დასაქმებულობის დონემ 0.1%-ზე ნაკლებად მოიმატა.
ადგილობრივი მოსახლეობის საშუალო შემოსავალი 10%-ით გაიზარდა.
რეგიონის საბიუჯეტო შემოსავლები 1%-ით გაიზარდა.
მცირედ გაუმჯობესდა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურა/ელექტრომომარაგება, რის
შედეგადაც გაუმჯობესდა ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებელი/ საარსებო და
ეკონომიკური გარემო.
რეგიონის მოსახლეობის დასაქმებულობის დონე 0.1%-1%-ით მოიმატა.
ადგილობრივი მოსახლეობის საშუალო შემოსავალი 10-50%-ით გაიზარდა.
რეგიონის საბიუჯეტო შემოსავლები 1-5%-ით გაიზარდა.
შესამჩნევად გაუმჯობესდა ინფრასტრუქტურა/ელექტრომომარაგება, რის შედეგადაც
მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ადგილობრივი და რეგიონის მოსახლეობის
საცხოვრებელი/ საარსებო გარემო და რაც ხელს უწყობს რეგიონის ეკონომიკურ
განვითარებას.
რეგიონის მოსახლეობის დასაქმებულობის დონე 1%-ზე მეტით მოიმატა
ადგილობრივი მოსახლეობის საშუალო შემოსავალი 50%-ზე მეტით გაიზარდა
რეგიონის საბიუჯეტო შემოსავლები 5%-ზე მეტით გაიზარდა
ადგილი აქვს ინფრასტრუქტურის/ელექტრომომარაგების მნიშვნელოვნ
გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ადგილობრივი
მოსახლეობის საცხოვრებელი/ საარსებო გარემო, რაც ხელს უწყობს რეგიონის/ქვეყნის
ეკონომიკურ განვითარებას.

უარყოფითი

1

დაბალი









მოსალოდნელია რესურსის ან ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის მცირე
დროით შეფერხება, რაც გავლენას არ მოახდენს ადგილობრივი მოსახლეობის
შემოსავლებზე, ასევე არ მოყვება გრძელვადიანი უარყოფითი ზემოქმედება
ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკურ საქმიანობაზე.
მოსალოდნელია მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის დაქვეითდება მცირე დროით,
რასაც არ მოყვება გრძელვადიანი უარყოფითი შედეგი.
ჯანმრთელობაზე ზემოქმედებას ადგილი არა აქვს.
უსაფრთხოებაზე ზემოქმედება უმნიშვნელოა.
ადგილი აქვს ხანგრძლივ, თუმცა მოსახლეობისთვის ადვილად შეგუებად
ზემოქმედებას გარემოზე .
ადგილობრივი მოსახლეობა 10%-ით გაიზრდება მიგრაციის ხარჯზე.
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რესურსის ან ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობა მცირე დროით შეფერხდება, რის
გამოც ადგილობრივი მოსახლეობა იძულებულია მცირე დროით შეიცვალოს
ცხოვრების წესი, თუმცა ამას გრძელვადიანი უარყოფითი გავლენა არ ექნება
ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკურ საქმიანობაზე.
მოსალოდნელია ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის დაქვეითდება
მცირე დროით, რასაც არ მოყვება გრძელვადიანი უარყოფითი შედეგი.
მოსალოდნელია გარკვეული ზემოქმედება ჯანმრთელობაზე, თუმცა არ არსებობს
სიკვდილიანობის გაზრდის რისკი.
არსებობს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გარკვეული რისკები .
გარკვეულ ზემოქმედებასთან დაკავშირებით მოსალოდნელია მოსახლეობის მხრიდან
საჩივრები.
ადგილობრივი მოსახლეობა 10-30%-ით გაიზრდება მიგრაციის ხარჯზე.
გარკვეული რესურსები ან ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის
ხელმიუწვდომელი გახდა, რის გამოც ისინი იძულებულნი არიან შეიცვალონ
ცხოვრების წესი და რასაც გრძელვადიანი უარყოფითი გავლენა აქვს მათ ეკონომიკურ
საქმიანობაზე.
ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხი შესამჩნევად დაქვეითდა
ადგილი აქვს შესამჩნევ ზემოქმედებას ჯანმრთელობაზე, არსებობს სიკვდილიანობის
რისკი.
არსებობს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გარკვეული რისკები .
ადგილი აქვს კორუფციულ გარიგებებს დასაქმებასთან დაკავშირებით ან ნეპოტიზმს.
მოსახლეობა მუდმივად ჩივის ზემოქმედების გარკვეულ ფაქტორებთან დაკავშირებით
და ამასთან დაკავშირებით წარმოიქმნება კონფლიქტური სიტუაციები მოსახლეობასა
და პერსონალს შორის.
ადგილობრივი მოსახლეობა 30%-ზე მეტით გაიზრდება მიგრაციის ხარჯზე,
კულტურული გარემო ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მიუღებლად შეიცვალა,
მოსალოდნელია ახალი დასახლებების შექმნა.

6.11.2 ზემოქმედების დახასიათება
6.11.2.1 ზემოქმედება მიწის საკუთრებასა და გამოყენებაზე
საპროექტო ჰესის ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ნაწილი განთავსებული იქნება სახელმწიფო
საკუთრებაში არსებულ მიწებზე (ძირითადად სატყეო ფონდის ტერიტორია). საპროექტო
ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე მოხდება საკითხის საქართველოს გარემოსა
და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“-სთან
შეთანხმება და სამუშაოები დაიწყება შესაბამისი ნებართვის მიღების შემდგომ.
დამბა 1-თან მისასვლელი გზა და სამშენებლო ინფრასტრუქტურის ნაწილი განთავსდება, სოფ.
ხელედის მოსახლეობის კერძო მფლობელობაში არსებულ მიწებზე (მათ შორის უმეტესობა
დაურეგისტრირებელია). შესაბამისად პროექტი დაკავშირებულია ეკონომიკური განსახლების
პროცედურებთან. საპროექტო დერეფანი არ ემთხვევა ადგილობრივი საკარმიდამო ნაკვეთების
ტერიტორიას. შესაბამისად პროექტი მოსახლეობის ფიზიკური განსახლებას არ გამოიწვევს.
წინასწარი ინფორმაციით ზემოქმედების ფარგლებში ექცევა 55-მდე კერძო მფლობელობაში
არსებული
სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების
მიწის
ნაკვეთი,
რომელთაგან
2
რეგისტრირებულია 33 მიწის ნაკვეთი საერთო ფართით 47,623 მ და ფაქტობრივ
მფლობელობაშია 22 მიწის ნაკვეთი საერთო ფართით 40,827 მ2. გარდა აღნიშნულისა გავლენის
ზონაში ექცევა 3 კომერციული დანიშნულების არასასოფლო-სამეურნეო კატეგორიის მიწის
ნაკვეთი.
კერძო ნაკვეთები უმეტესად გამოყენებულია კარტოფილის მოსაყვანად და სათიბ-საძოვრად.
სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების
გამა კონსალტინგი
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მოთხოვნების შესაბამისად მომზადდება ეკონომიკური განსახლების სამოქმედო გეგმა, რომლის
ფარგლებშიც დეტალურად განისაზღვრება:
 ზემოქმედების ფარგლებში მოქცეული და შესაბამისად შესასყიდდი მიწის ნაკვეთების
რაოდენობა, ფართობი და მფლობელები;
 ზემოქმედების ფარგლებში მოქცეული სხვა ობიექტები (მრავალწლიანი ნარგავები და
სხვ), რაოდენობა და მათი მფლობელები;
 მოსახლეობისთვის გასაცემი კომპენსაციის რაოდენობა;
 მოსახლეობიოს კომპენსაციით უზრუნველყოფის ღონისძიებების პროცედურა და ა.შ.
რეგიონი მცირემიწიანი ქვეყანაა და შესაბამისად სათიბ-საძოვარი ნაკვეთების ათვისება უნდა
ჩაითვალოს მნიშვნელოვან ზემოქმედებად. თუმცა გასათვალისწინებელია საპროექტო
გადაწყვეტების სპეციფიკა:
მუდმივ ათვისებას ექვემდებარება მხოლოდ დამბა 1-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მასთან
მისასვლელი გზის დერაფანში და ფუჭიქანების N1 სანაყაროსათვის შერჩეულ უბანზე
არსებული ნაკვეთები. დანარჩენი ნაკვეთები რეკულტივაციისშემდეგ დაუბრუნდება
მეპატრონეებს. მიუხედავად ამისა, ყველა ნაკვეთის (მათ შორის დაურეგისტრირებელი)
მფლობელი უზრუნველყოფილი იქნება სათანადო საკომპენსაციო პაკეტით. გამომდინარე
აღნიშნულიდან მიწის გამოყენების შეზღუდვის კუთხით მოსალოდნელი ზემოქმედება,
შესაბამისი საკომპენსაციო ღონისძიებების გატარების პირობებში, არ ჩაითვალა განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანი.
აღნიშვნას საჭიროებს ის გარემოება, რომ ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს
მათი უმთავრესი მოთხოვნაა ინდივიდუალური და სათანადო საკომპენსაციო პაკეტების
შემუშავება თითოეული მიწის მფლობელისთვის. აღნიშნული საკითხის გათვალისწინების
შემთხვევაში მოსახლეობის მხრიდან მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობა ჰესის მშენებლობასთან
დაკავშირებით არ გამოთქმულა.

6.11.2.2 ადგილობრივ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა
მშენებლობის ეტაპზე შესაძლებელია გარკვეულწილად შეიზღუდოს ადგილობრივი
რესურსებით (ტყის და წყლის რესურსები) სარგებლობა. აღნიშნული დაკავშირებული იქნება
დროებითი ნაგებობების განთავსების გამო გადაადგილების შეზღუდვასთან, რასაც შესაძლოა
მოყვეს მოსახლეობის უკმაყოფილება.
ექსპლუატაციის ეტაპზე აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ მდინარეების საპროექტო
მონაკვეთებში წყლის ხარჯი მნიშვნელოვანდ შემცირდება. შესაბამისად შეიზღუდება
მოსახლეობის მიერ წყლის რესურსებით სარგებლობა. ამასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს,
რომ სათავე კვანძიდან ძალურ კვანძამდე მონაკვეთში წყალმომხმარებელი ობიექტები არ
არსებობს. შესაძლოა შეიზღუდოს მდინარის გამოყენება რეკრეაციული დანიშნულებით, თუმცა
ადგილობრივი მოსახლეობის რიცხოვნობიდან გამომდინარე ესეთი სახის ზემოქმედებაც არ
იქნება მნიშვნელოვანი.
ზედაპირული წყლის ხარჯის შემცირებამ შესაძლოა გამოიწვიოს გრუნტის წყლების დებიტზე
ზეგავლენა და შემცირდეს ადგილობრივი წყაროების დებითი. აღნიშნულთან დაკავშირებით
გათვალისწინებულია შესაბამისი მონიტორინგის წარმოება და საჭიროების შემთხვევაში
დამატებითი ღონისძიებების გატარება.
ბუნებრივ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით მშენებლობის და
ექსპლუატაციის
ეტაპზე
იწარმოებს
საჩივრების
სარეგისტრაციო
ჟურნალი.
მოსახლეობის/მეწარმეების უკმაყოფილოების გამორიცხვა მოხდება ქმედითი ურთიერთ
კონსულტაციების საფუძველზე. კონსულტაციების შედეგად შესაძლებელია კონფლიქტის

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 394 / 567

მოგვარება შესაბამისი კომპენსაციის გაცემის ან ალტერნატიული რესურსების მოძიებაში
დახმარების გაწევის გზით.
გარდა ამისა:
 მოსახლეობას წინასწარ ეცნობება ისეთი გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც
დროებით შეზღუდავს ადგილობრივი რესურსების ხელმისაწვდომობას;
 ისეთი სამუშაოები, რომელიც შეზღუდავს ადგილობრივ რესურსებს და ხეობებში
გადაადგილებას, ჩატარდება შეძლებისდაგვარად მოკლე დროში.
6.11.2.3 დასაქმებასთან დაკავშირებული დადებითი და ნეგატიური ზემოქმედებები
მშენებლობის ეტაპზე პირველ რიგში აღსანიშნავია დასაქმებით გამოწვეული დადებითი
ზემოქმედება. როგორც აღინიშნა მშენებლობაში დასაქმდება დაახლოებით 250-300 ადმიანი,
რომელთა დიდი ნაწილი ადგილობრივი მოსახლეობა იქნება. აღნიშნული საკმაოდ
მნიშვნელოვანი დადებითი ზეგავლენა იქნება თემის, ასევე საერთოდ მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობის დასაქმების და მათი სოციალურის მდგომარეობის გაუმჯობესების
თვალსაზრით.
თუმცა აღსანიშნავია, რომ დასაქმებასთან დაკავშირებით არსებობს გარკვეული სახის
ნეგატიური ზემოქმედების რისკებიც, კერძოდ:
 ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების მოლოდინი და უკმაყოფილება;
 დასაქმებულთა უფლებების დარღვევა;
 პროექტის დასრულებასთან დაკავშირებით სამუშაო ადგილების შემცირება და
უკმაყოფილება;
 უთანხმოება ადგილობრივ მოსახლეობასა და დასაქმებულთა (არაადგილობრივები)
შორის.
პროექტში დასაქმებული პერსონალის და ადგილობრივი მოსახლეობის უკმაყოფილების
გამოსარიცხად გატარდება შემდეგი ღონისძიებები:
 შემუშავდება პერსონალის აყვანის პოლიტიკა და გამოქვეყნდება ადგილობრივ
(ოფისში), მუნიციპალურ (გამგეობის შენობა და სხვ.) და რეგიონალურ დონეზე;
 პერსონალის აყვანა მოხდება შესაბამისი ტესტირების საფუძველზე;
 თითოეულ პერსონალთან გაფორმდება ინდივიდუალური სამუშაო კონტრაქტი;
 პერსონალთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ჩაერთვება მუხლები ყველა გეგმის,
პროცედურის და შემარბილებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, აგრეთვე მოხდება
იმ მუხლების ჩართვა, რომლებიც ეხება უსაფრთხოების გეგმების მონიტორინგსა და
უბედური შემთხვევების შესახებ ანგარიშებს;
 ყველა პერსონალს მიეწოდება ინფორმაცია მათი სამსახურის შესახებ - შემუშავდება
სამუშაო ქცევის წესები;
 ყველა არაადგილობრივ პერსონალს მიეწოდება ინფორმაცია ადგილობრივი
მოსახლეობის უნარ-ჩვევების და კულტურის შესახებ;
 სხვადასხვა მასალების შესყიდვისას უპირატესობა მიენიჭება ადგილობრივი
პროდუქციას (მათ შორის, ინერტული მასალები, ხე-ტყე) და მოხდება ადგილობრივი
საწარმოების მხარდაჭერა;
 შემუშავდება პერსონალის საჩივრების განხილვის მექანიზმი და მოხდება მისი
პრაქტიკულად გამოყენება;
 იწარმოებს პერსონალის საჩივრების ჟურნალი.
ექსპლუატაციაში დასაქმებულთა რაოდენობა არ იქნება მნიშვნელოვანი. შესაბამისად ამ ეტაპზე
როგორც დადებითი ასევე უარყოფითი ზემოქმედების რისკები ნაკლებია.
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6.11.2.4 წვლილი ეკონომიკაში
მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის განხორციელება საგულისხმო წვლილს შეიტანს
რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში.
მშენებლობაზე გამოყენებული იქნება სამშენებლო მასალების ადგილობრივი რესურსები, რაც
ხელს შეუწყობს სამშენებლო მასალების წარმოების სექტორის გააქტიურებას.
ობიექტების ექსპლუატაციაში გაშვების შემდგომ ენერგოსისტემა მიიღებს დამატებით
ელექტროენერგიას,
რასაც
დიდი
მნიშვნელობა
აქვს
ქვეყნის
ენერგეტიკული
დამოუკიდებლობის მიღწევისათვის.
პროექტის განხორციელების შედეგად ადგილობრივ ბიუჯეტში შევა დამატებითი თანხები. მათ
შორის აღსანიშნავია ქონების გადასახადი, რაც რეგიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებას და
სხვადასხვა სოციალურ პროექტებს მოხმარდება.
ამასთანავე სამშენებლო სამუშაოებზე დასაქმებული პერსონალის მომსახურებისათვის
მოსალოდნელია სატელიტი ბიზნეს საქმიანობების (ვაჭრობა, მომსახურება, სატრანსპორტო
უზრუნველყოფა, საკვები პროდუქტების წარმოება და სხვ.) გააქტიურება, რაც დასაქმების
დამატებით წყაროდ უნდა ჩაითვალოს.

6.11.2.5 ზემოქმედება ადგილობრივ ინფრასტრუქტურაზე და გადაადგილების შეზღუდვა
მშენებლობის ეტაპზე სატრანსპორტო ოპერაციებისას ინტენსიურად მოხდება ლენტეხიხელედის საავტომობილო გზის გამოყენება, რაც პროექტის ერთერთ ნაკლოვანებად შეიძლება
ჩაითვალოს. ატმოსფერულ ჰაერში მიესიებისა და ხმაურის.ვიბრაციის გავრცელებასთან ერთად
მოსახლეობის უკმაყოფილების მიზეზი შეიძლება გახდეს სატრანსპორტო ნაკადების მატება და
შესაბამისად გადაადგილების პერიოდული შეზღუდვა. შესაძლოა მოხდეს გზების საფარის
დაზიანება.
თუმცა
უნდა
აღინიშნოს,
რომ
სათავე
კვანძის
მიმართულებით
გადაადგილებისთვის სხვა ალტერნატიული მარშრუტი არ არსებობს. ზემოქმედება ძირითადად
მოსალოდნელია მშენებლობის ეტაპზე.
სამშენებლო სამუშაოები დაიგეგმება, ისე რომ მინიმუმამდე დავიდეს მსგავსი ხასიათის
ზემოქმედებები, კერძოდ:

შეძლებისდაგვარად შეიზღუდება საზოგადოებრივ გზებზე მანქანების
(განსაკუთრებით მუხლუხოიანი ტექნიკის) გადაადგილება;

მოსახლეობისთვის მიწოდებული იქნება ინფორმაცია სატრანსპორტო ოპერაციების
წარმოების დროის და პერიოდის შესახებ;

გზის ყველა დაზიანებული უბანი აღდგება მაქსიმალურად მოკლე ვადებში, რათა
ხელმისაწვდომი იყოს მოსახლეობისთვის;

საჭიროების შემთხვევაში საავტომობილო საშუალებების მოძრაობას გააკონტროლებს
სპეციალურად გამოყოფილი პერსონალი (მედროშე);

სამშენებლო ბანაკების და სამშენებლო მოედნების სიახლოვეს განთავსდება შესაბამისი
გამაფრთხილებელი, მიმთითებელი და ამკრძალავი ნიშნები;

დაფიქსირდება მოსახლეობის მხრიდან შემოსული საჩივრები, მოხდება მათი აღრიცხვა
და სათანადო რეაგირება.
6.11.2.6 ზემოქმედება ტურიზმზე
საკუთრივ საპროექტო დერეფანს ტურისტული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ღირებულება
არ გააჩნია. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ლენტეხი-ხელედის საავტომობილო გზას (რომელიც
ამავე დროს გამოყენებული იქნება მშენებლობის ეტაპზე სატრანსპორტო ოპერაციებისთვის)
ტურისტები იყენებენ მდ ხელედულას საათავეებისაკენ გადაადგილებისათვის.
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როგორც წინა პარაგრაფში აღინიშნა მშენებლობის ეტაპზე აღნიშნულ გზაზე საგრძნობლად
მოიმატებს სატრანსპორტო გადაადგილებები. დროის ზოგიერთ მონაკვეთში შესაძლოა ადგილი
ჰქონდეს გადაადგილების შეზღუდვასაც. აქედან გამომდინარე გარკვეული გავლენა
მოსალოდნელია
ტურიზმზეც.
თუმცა
ზემოქმედება
იქნება
მოკლევადიანი
და
მცირემასშტაბიანი. წინა პარაგრაფში მოყვანილი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების
პირობებში ზემოქმედების ალბათობა მნიშვნელოვნად დაიკლებს.
გარდა ამისა, მოსალოდნელია ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზეგავლენა, რომლის ერთერთი
რეცეპტორი ტურისტები იქნება.

6.11.2.7 ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები
სამშენებლო სამუშაოების შესრულების დროს, გარდა არაპირდაპირი ზემოქმედებისა
(ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუარესება, ხმაურის გავრცელება და სხვ, რომლებიც
აღწერილია შესაბამის ქვეთავებში), არსებობს ადამიანთა (მოსახლეობა და მშენებლობის
ფარგლებში
დასაქმებული
მუშახელის)
ჯანმრთელობასა
და
უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული ზემოქმედების პირდაპირი რისკები. მოსახლეობიდან ძირითად რეცეპტორს
სოფ. წანაშის, სოფ. ხელედის და დაბა ლენტეხის მაცხოვრებლები წარმოადგენს.
პირდაპირი ზემოქმედება შეიძლება იყოს: სატრანსპორტო საშუალებების დაჯახება, დენის
დარტყმა, სიმაღლიდან ჩამოვარდნა, ტრავმატიზმი სამშენებლო ტექნიკასთან მუშაობისას და
სხვ. პირდაპირი ზემოქმედების პრევენციის მიზნით დაცული იქნება უსაფრთხოების ნორმები,
მკაცრი ზედამხედველობის პირობებში:

პერსონალისთვის ტრეინინგების ჩატარება უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის
საკითხებზე;

დასაქმებული პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დაცვის
საშუალებებით;

ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებში და გზებზე შესაბამისი გამაფრთხილებელი,
მიმთითებელი და ამკრძალავი ნიშნების დამონტაჟება;

ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნების შემოღობვა;

მუდმივი და დროებითი გზების, ელექტროგადამცემი ხაზების, ამწეები, მექანიზმების,
სასაწყობო ბაქნების და სხვა დროებითი ნაგებობების განლაგება შესაბამისობა
ნორმებთან;

ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებზე და სამშენებლო ბანაკებზე სტანდარტული
სამედიცინო ყუთების არსებობა;

მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა;

სატრანსპორტო ოპერაციებისას უსაფრთხოების წესების მაქსიმალური დაცვა,
სიჩქარეების შეზღუდვა - ტრანსპორტის მოძრაობის სიჩქარე სამუშაოთა წარმოების
ადგილთან არ უნდა აღემატებოდეს სწორ უბნებზე 10 კმ/სთ, ხოლო მოსახვევებზე - 5
კმ/სთ. სახიფათო ზონები უნდა იყოს შემოფარგლული და აღნიშნული, ღამით
ადვილად შესამჩნევი, გამაფრთხილებელი წარწერებით და ნიშნებით;

დასახლებულ პუნქტებში გამავალი გზებით სარგებლობის მინიმუმამდე შეზღუდვა;

200-ზე მეტი ქანობის თხრილებში ჩასასვლელის არა ნაკლებ 0,6 მ სიგანის კიბეებით
აღჭურვა, 1,0 მ სიმაღლის მოაჯირებით. ღამით, შემოღობვის გარდა, ქვაბულების
გარშემო მანათებელი ნიშნების დაყენება;

სამუშაო უბნებზე უცხო პირთა უნებართვოდ ან სპეციალური დამცავი საშუალებების
გარეშე მოხვედრის და გადაადგილების კონტროლი;

რისკის შეფასება ადგილებზე, მოსახლეობისათვის კონკრეტული რისკ-ფაქტორების
დასადგენად და ასეთი რისკების შესაბამისი მართვის მიზნით;

სიმაღლეზე მუშაობისას პერსონალის დაზღვევა თოკებით და სპეციალური
სამაგრებით;
გამა კონსალტინგი
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ცალკეული ტიპის სამუშაოების დროს უსაფრთხოების ტექნიკის მოთხოვნების
გათვალისწინება;

ინციდენტებისა და უბედური შემთხვევების სააღრიცხვო ჟურნალის წარმოება.
ამასთან,

ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ხარისხის გაუარესების თავიდან
აცილების ყველა ღონისძიების გატარება. ხმაურის გავრცელების შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარება (იხ. შესაბამისი პუნქტები);
ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე ზემოქმედების პრევენციული ღონისძიებები დამატებით
განხილულია „ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა“-ში.

გამა კონსალტინგი
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6.11.3 ზემოქმედების შეფასება
ცხრილი 6.11.3.1. სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე ზემოქმედების შეჯამება
ზემოქმედებისა და ზემოქმედების
წყაროების აღწერა

ზემოქმედების
რეცეპტორები

ხასიათი

მოხდენის
ალბათობა

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
ზემოქმედების
ხანგრძლივობა
არეალი

შექცევადობა

ნარჩენი
ზემოქმედება

ძირითადად
შექცევადი

მაღალი.
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
- საშუალო ან
დაბალი

მშენებლობის ეტაპი:
ზემოქმედება მიწის საკუთრებაზე:



კერძო ნაკვეთების ათვისება
პროექტის მიზნებისთვის;
ზემოქმედება მეზობელი მიწის
მესაკუთრეებზე - რაიმე ტიპის
საქმიანობის განხორციელება
მათ კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე
გავლით, ან რაიმე ქონების
დაზიანება;

რესურსების ხელმისაწვდომობის
შეზღუდვა:


ტყის, წყლის რესურსების
გამოყენების შეზღუდვა;

დასაქმებასთან დაკავშირებული
დადებითი ზემოქმედებები

მაღალი რისკი

მიმდებარე
დასახლებული ზონა

ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
ძირითადად
მშენებლობის
ფაზით

პირდაპირი,
უარყოფითი

საშუალო რისკი

მიმდებარე
დასახლებული ზონა

ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
მშენებლობის
ფაზით

შექცევადი

საშუალო

ადგილობრივი
მოსახლეობა

პირდაპირი
დადებითი

მაღალი
ალბათობა

ლენტეხისმუნიციპა
ლიტეტი, ხელედის
თემო

ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
მშენებლობის
ფაზით

შექცევადი

საშუალო

მშენებლობაზე
დასაქმებული
პერსონალი და
ადგილობრივი
მოსახლეობა

პირდაპირი
უარყოფითი

საშუალო რისკი

სამშენებლო უბნები
და მიმდებარე
დასახლებული
ზონები

ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
მშენებლობის
ფაზით

შექცევადი

საშუალო

ადგილობრივი
მოსახლეობა

პირდაპირი,
უარყოფითი

ადგილობრივი
მოსახლეობა

დასაქმებასთან დაკავშირებული
ნეგატიური ზემოქმედებები:
 ადგილობრივი მოსახლეობის
დასაქმების მოლოდინი და
უკმაყოფილება;
 დასაქმებულთა უფლებების
დარღვევა;
 პროექტის დასრულებისას
ადგილების შემცირება და
უკმაყოფილება;
 უთანხმოება ადგილობრივ
მოსახლეობასა და
დასაქმებულთა შორის.
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ეკონომიკაში შეტანილი წვლილი და
დასაქმება





სამშენებლო ბიზნესისა და მისი
სატელიტური ბიზნესსაქმიანობის გააქტიურება განვითარება;
სამუშაო ადგილების შექმნა;
საბიუჯეტო შემოსავლების
გაზრდა.

რეგიონის
ეკონომიკური
საქმიანობა,
სამშენებლო და
სხვა ბიზნესსაქმიანობა,
ადგილობრივი
მოსახლეობა

პირდაპირი,
დადებითი
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მაღალი
ალბათობა

ზემოქმედების
არეალი შესაძლოა
იყოს რეგიონული
მასშტაბის

ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
მშენებლობის
ფაზით. რიგი
ზემოქმედება
გრძელვადიანი
იქნება (მაგ.
ინფრასტრუქტური
ს გაუმჯობესება)

საშუალო რისკი

პროექტის
ფარგლებში
გამოყენებული
სატრანსპორტო
გზები, რომლებიც
ამავე დროს
გამოიყენება
მოსახლეობის მიერ

-

საშუალო
დადებითი

ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
მშენებლობის
ფაზით

შექცევადი

საშუალო.
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
– დაბალი

ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
მშენებლობის
ფაზით

შექცევადი

დაბალი

ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
მშენებლობის
ფაზით

შექცევადი

საშუალო
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
– დაბალი

გზების საფარის დაზიანება


მძიმე ტექნიკის გადაადგილება

სატრანსპორტო ნაკადების
გადატვირთვა


ყველა სახის სატრანსპორტო
საშუალებებისა და ტექნიკის
გადაადგილება

ადგილობრივი
ინფრასტრუქტურ
ა, მოსახლეობა

პირდაპირი,
უარყოფითი

ტურისტები,
ადგილობრივი
მოსახლეობა

პირდაპირი
უარყოფითი

საშუალო რისკი

სამშენებლო უბნები
და მიმდებარე
დასახლებული
ზონები

პირდაპირი
ან ირიბი,
უარყოფითი

საშუალო
რისკი, შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებ
ით - დაბალი
რისკი

სამშენებლო უბნები
და მიმდებარე
დასახლებული
ზონები

გადაადგილების შეზღუდვა


სამუშაოების უსაფრთხო
წარმოებისთვის ადგილობრივი
გზების გადაკეტვა

ზემოქმედება ტურიზმზე:



ტურისტულ მარშრუტზე
გადაადგილების შეზღუდვა;
ვიზუალურ-ლანდშაფტური
ცვლილება

ჯანმრთელობის გაუარესების და
უსაფრთხოების რისკები:




პირდაპირი (მაგ: სატრანსპორტო
საშუალებების დაჯახება, დენის
დარტყმა, სიმაღლიდან
ჩამოვარდნა, ტრავმატიზმი
სამშენებლო ტექნიკასთან
მუშაობისას და სხვ.) და
არაპირდაპირი (ატმოსფერული
ემისიები, მომატებული
აკუსტიკური ფონი, წყლისა და
ნიადაგის დაბინძურება).

მშენებლობაზე
დასაქმებული
პერსონალი და
ადგილობრივი
მოსახლეობა

ექსპლუატაციის ეტაპი:
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ზემოქმედება მიწის საკუთრებაზე:




მიმდინარე
რემონტის/ტექმომსახურების
დროს საპროექტო დერეფანში
ჩასატარებელი სამუშაოები;
სასოფლო-სამეურნეო
ნაკვეთებით სარგებლობის
შეზღუდვა;

რესურსების ხელმისაწვდომობა:


საპროექტო მდინარეების
ჩამონადენის შემცირება.

ადგილობრივი
მოსახლეობა,
ნაკვეთების
მფლობელები

პირდაპირი,
უარყოფითი

საშუალო რისკი

მიმდებარე
დასახლებული
ზონები

მოკლევადიანი
(პერიოდულად)

შექცევადი

საშუალო

ადგილობრივი
მოსახლეობა,
რომელთაც
შეეზღუდებათ
რესურსებით
სარგებლობა

პირდაპირი,
უარყოფითი

საშუალო რისკი

მიმდებარე
დასახლებული
ზონები

გრძელვადიანი

შეუქცევადი

საშუალო

პირდაპირი,
დადებითი

საშუალო
ალბათობა

მიმდებარე
დასახლებული
ზონები

გრძელვადიანი

შექცევადი

დაბალი

მაღალი
ალბათობა

ზემოქმედების
არეალი შესაძლოა
იყოს რეგიონული ან
სახელმწიფოებრივი
მასშტაბის

-

რეგიონულ
დონეზე - მაღალი;
სახელმწიფოებრივ
დონეზე - საშუალო

ადგილობრივი

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის
ინფრასტრუქტურ
გაუმჯობესება
ა, მოსახლეობა

ეკონომიკაში შეტანილი წვლილი და
დასაქმება




სამუშაო ადგილების შექმნა;
საბიუჯეტო შემოსავლების
გაზრდა.
ელექტროენერგიის
გამომუშავება

ქვეყნის
ეკონომიკური
პირობები,
ადგილობრივი
წარმოება და
მოსახლეობა

პირდაპირი,
დადებითი
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6.12 ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებზე
6.12.1 ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია
ცხრილი 6.12.1.1. კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები
რანჟ.

კატეგორია

კულტურული მემკვიდრეობის დაზიანება /განადგურება

1

ძალიან
დაბალი

ზემოქმედების რისკი უმნიშვნელოა ობიექტიდან დიდი მანძილით
დაშორების ან მშენებლობისას/ ექსპლუატაციისას გამოყენებული მეთოდის
გამო

2

დაბალი

შესაძლოა დაზიანდეს/ განადგურდეს უმნიშვნელო ობიექტის 1-10%

3

საშუალო

შესაძლოა დაზიანდეს /განადგურდეს ადგილობრივად მნიშვნელოვანი
ობიექტის 10-25%

4

მაღალი

შესაძლოა დაზიანდეს/ განადგურდეს ადგილობრივად მნიშვნელოვანი
ობიექტის 25%-50%, ან დაზიანდეს რეგიონალური მნიშვნელობის ობიექტი

5

ძალიან
მაღალი

შესაძლოა დაზიანდეს/ განადგურდეს ადგილობრივად მნიშვნელოვანი
ობიექტის 50-100%, მნიშვნელოვნად დაზიანდეს რეგიონალური
მნიშვნელობის ობიექტი, დაზიანდეს ეროვნული ან საერთაშორისო
მნიშვნელობის დაცული ობიექტი

6.12.2 ზემოქმედების დახასიათება
ლიტერატურული წყაროებისა და საველე სამუშაოების შედეგების მიხედვით პროექტის
გავლენის ზონაში ისტორიულ-კულტურულ ან არქეოლოგიური ძეგლების არსებობა არ
დასტურდება.
მიწის სამუშაოების შესრულების დროს შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს არქეოლოგიური
ძეგლების გვიანი გამოვლენის ფაქტებს. ასეთ შემთხვევაში მშენებელი კონტრაქტორი
ვალდებულია მოიწვიოს ამ საქმიანობაზე საქართველოს კანონმდებლობით უფლებამოსილი
ორგანოს სპეციალისტები, არქეოლოგიური ძეგლის მნიშვნელობის დადგენისა და სამუშაოების
გაგრძელების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებისათვის.
პროექტის მიხედვით გათვალისწინებული არ არის დიდი მოცულობის წყალსაცავის შექმნა.
შესაბამისად რეგიონის კულტურული ძეგლების დანესტიანების მატება მოსალოდნელი არ
არის.
შებარბილებელი ღონისძიებებიდან მნიშვნელოვანია, რომ რაიმე არტეფაქტის აღმოჩენის
შემთხვევაში მშენებლობის პროცესი შეჩერდება. აღმოჩენის შესწავლისთვის მოწვეული იქნება
ექსპერტ-არქეოლოგები და მათი რეკომენდაციის შემთხვევაში კომპანია ხელს შეუწყობს
ობიექტის კონსერვაციას ან საცავში გადატანას. სამუშაოები განახლდება შესაბამისი ნებართვის
მიღების შემდეგ.

6.13 კუმულაციური ზემოქმედება
კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების მთავარი მიზანია პროექტის განხორციელებით
მოსალოდნელი ზემოქმედების ისეთი სახეების იდენტიფიცირება, რომლებიც როგორც ცალკე
აღებული არ იქნება მასშტაბური ხასიათის, მაგრამ სხვა - არსებული, მიმდინარე თუ
პერსპექტიული პროექტების განხორციელებით მოსალოდნელ, მსგავსი სახის ზემოქმედებასთან
ერთად გაცილებით მაღალი და საგულისხმო უარყოფითი ან დადებითი შედეგების მომტანია.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი ჰიდროენერგეტიკული რესურსებით ერთერთი მდიდარი
რეგიონია საქართველოში. სწორედ ამიტომ დღეისათვის განიხილება ან მოსამზადებელ
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ეტაპზეა რეგიონში რამდენიმე სხვადასხვა სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის
მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი, რომელთაგან მნიშვნელოვანია ცხენისწყლის
ჰესების კასკადი.
პროექტების განხორციელებით მოსალოდნელი კუმულაციურ ეფექტი პირველ რიგში
მოსალოდნელია რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების
თვალსაზრისით (სამუშაო ადგილების ზრდა, ადგილობრივ და ცენტრალურ ბიუჯეტში
შესული გადასახადები და სხვ.).
ცხენისწყლის ჰესების კასკადის პროექტო განხორციელება იგეგმება 4 საფეხურად, მათ შორის
ხელედულა 3 ჰესის პროექტთან კუმულაციური ზემოქმედების თვალსაზრისით
მნიშვნელოვანია ლენტეხი ჰესის პროექტი, კერძოდ: მდ. ხელედულას შესართავიდან ლენტეხი
ჰესის გამყვან არხამდე მდ. ცხენისწყალს დააკლდება მდ. ხელედულას და მდ. დევაშის ხარჯები.
აღსანიშნავია, რომ ყველა პროექტი წარმოადგენს არარეგულირებადი ტიპის (დიდი
წყალსაცვავის გარეშე) ჰესებს, რომელიც რეგიონის კლიმატზე გავლენას ვერ მოახდენს.
შესაბამისად ხელედულა 3 ჰესის და ცხსენისწყლის ჰესების კასკადის გარემოზე კუმულაციური
ზემოქმედება არ იქნება მნიშვნელოვანი.
აღსანიშნავია, რომ პერსპექტივაში განიხილება მდ. ხელედულაზე 2 ჰესის მოწყობა (ხელდეულა
3 ჰესის პროექტის ზემოთ). სამივე ჰესის კუმულაციური გავლენა გარემოს ცალკეულ
კომპონენტებზე (მათ შორის აღსანიშნავია მდ. ხელედულას ჰიდროლოგია, ბიოლოგიური
გარემო, იქთიოფაუნა და სხვ.) მნიშვნელოვანი იქნება. სამივე ჰესის კუმულაციური
ზემოქმედების უფრო დეტალური შეფასება შესაძლებელი იქნება მას შემდეგ რაც მიღებული
იქნება გადაწყვეტილება აღნიშნული პროექტების განხორციელებაზე და დაზუსტდება კასკადის
ზედა საფეხურების საპროექტო პარამეტრები.

გამა კონსალტინგი
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7.1
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გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები და მონიტორინგი
ზოგადი მიმოხილვა

გარემოსდაცვითი შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმაში წარმოდგენილი ინფორმაცია
ეფუძნება
გზშ-ს ანგარიშის
ცალკეულ
პარაგრაფებში
წარმოდგენილ
მონაცემებს.
განსახორციელებელი
შემარბილებელი
ღონისძიებები
გაწერილია
შესასრულებელი
სამუშაოების და ამ სამუშაოების დროს მოსალოდნელი ზემოქმედებების შესაბამისად.
გარემოსდაცვითი ღონისძიებების იერარქია შემდეგნაირად გამოყურება:
 ზემოქმედების თავიდან აცილება/პრევენცია;
 ზემოქმედების შემცირება;
 ზემოქმედების შერბილება;
 ზიანის კომპენსაცია.
ზემოქმედების თავიდან აცილება და რისკის შემცირება შესაძლებლობისდაგვარად შეიძლება
მიღწეულ იქნას სამშენებლო სამუშაოების წარმოების და ოპერირებისას საუკეთესო პრაქტიკის
გამოცდილების გამოყენებით. შემარბილებელი ღონისძიებების ნაწილი გათვალისწინებულია
პროექტის შემუშავებისას. თუმცა ვინაიდან ყველა ზემოქმედების თავიდან აცილება
შეუძლებელია, პროექტის გარემოსადმი მაქსიმალური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად
სიცოცხლის ციკლის ყველა ეტაპისთვის და ყველა რეცეპტორისთვის განისაზღვრება შესაბამისი
შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმა.
გეგმა „ცოცხალი” დოკუმენტია და მისი დაზუსტება და კორექტირება მოხდება სამუშაო
პროცესში მონიტორინგის/დაკვირვების საფუძველზე.
გარემოსდაცვითი შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულებაზე, ასევე ყველა თანდართულ
დოკუმენტაციაში (ნარჩენების მართვის გეგმა, ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა)
განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებაზე პასუხისმგებლობას იღებს საქმიანობის
განმახორციელებელი - შპს „ხელედულა ენერჯი“.

7.2

გარემოსდაცვითი ღონისძიებების შესრულების კონტროლის ინსტიტუციური
მექანიზმები

ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის ფაზაზე მშენებელი კონტრაქტორის მიერ შესრულებული
სამუშაოების ხარისხს და გარემოსდაცვითი ნორმების შესრულების მდგომარეობას, ტექნიკური
ზედამხედველის და საჭიროების შემთხვევაში კონტრაქტორების მეშვეობით გააკონტროლებს
საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანია. შპს „ხელედულა ენერჯი“-ს მიერ გამოყოფილ
ზედამხედველს ექნება ვალდებულება მკაცრი კონტროლი დაამყაროს სამუშაოთა შესრულებაზე
და გააკონტოლოს სამუშაოების მიმდინარეობა. ზედამხედველს ექნება უფლება შეამოწმოს
გარემოსდაცვითი ღონისძიებების შესრულების ხარისხი, გამოავლინოს დარღვევები და
განსაზღვროს მშენებლობის პროცესში თუ რომელი გარემოსდაცვითი და სოციალური
საკითხები წამოიჭრება.
თავის მხრივ საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანიის სახელმწიფო მაკონტროლებელ
ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის სამსახური. რომელიც საჭიროების
მიხედვით განახორციოელებს ინსპექტირებას სამუშაოების გავლენის ზონაში. შეამოწმებს გზშ-ს
ფარგლებში გაწერილი გარემოსდაცვითი ღონისძიებების და სანებართვო პირობების
შესრულების მდგომარეობა. გარდა ამისა, მაკონტროლებელი ორგანოები შეიძლება იყოს
საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები.
მშენებლობის პროცესში მონიტორინგი გულისხმობს ვიზუალურ დათვალიერებას და
საჭიროების შემთხვევაში ინსტრუმენტალურ გაზომვებს. ყველა მონიტორინგის შედეგი,
გამა კონსალტინგი
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გარემოსდაცვითი დოკუმენტები და ჩანაწერები უნდა ინახებოდეს შპს „ხელედულა ენერჯი“-ს
ოფისში.
მშენებელ კონტრაქტორის დაევალება მომამზადოს და დამკვეთს წარუდგინოს შემდეგი
ძირითადი გარემოსდაცვითი დოკუმენტები და ჩანაწერები:
 შესასრულებელი სამუშაოების პროგრამა და გრაფიკი;
 გარემოსდაცვითი ნებართვები და ლიცენზიები (საჭიროების შემთხვევაში);
 წამოჭრილ გარემოსდაცვით პრობლემებთან დაკავშირებული ჩანაწერები;
 სამშენებლო მოედნების წყალმომარაგების და წყალარინების სქემა;
 ჩანაწერები ჩამდინარე წყლების რაოდენობის და მისი ხარისხობრივი მდგომარეობის
შესახებ;
 ჩანაწერები ნარჩენების მართვის საკითხებთან;
 ნარჩენების განთავსების ადგილების წერილობითი აღნიშვნები და ადგილობრივი
ხელისუფლების მიერ გაცემული ნარჩენების ტრანსპორტირების ინსტრუქციები;
 ჩანაწერები საჭირო მასალების მარაგებისა და მოხმარების შესახებ;
 საჩივრების რეგისტრაციის ჟურნალები;
 ინციდენტების რეგისტრაციის ჟურნალები;
 ანგარიშები მაკორექტირებელი ღონისძიებების შესახებ;
 აღჭურვილობის კონტროლის და ტექნიკური მომსახურების ჟურნალები;
 ჩანაწერები მუშა ტრეინინგების შესახებ;
მას შემდეგ რაც მშენებელ კონტრაქტორთან გაფორმდება ხელშეკრულება მშენებელი
კონტრაქტორი შეიმუშავებს და დამკვეთს წარუდგენს შემდეგი თემატური მართვის გეგმებს:
 ნარჩენების მართვის დეტალურ გეგმას;
 ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის დეტალურ გეგმას;
 ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების დეტალურ გეგმას;
 სარეკულტივაციო სამუშაოების პროექტს.
ოპერირების ეტაპზე გარემოსდაცვითი შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულების
მაკონტროლებელი ძირითადი ორგანო იქნება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის სამსახური.

7.3

ჰესის მშენებლობის და ოპერირების პროცესში მოსალოდნელი ზემოქმედებების
შემარბილებელი ღონისძიებები

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში წარმოდგენილია ინფორმაცია პროექტის განხორციელების
შედეგად მოსალოდნელი ზემოქმედებების შემარბილებელი ღონისძიებების და საჭირო
მონიტორინგული სამუშაოების შესახებ, კერძოდ:
I. სვეტში მოცემულია: ზემოქმედების აღწერა ცალკეული რეცეპტორების მიხედვით და რა
სახის სამუშაოების შედეგად არის მოსალოდნელი აღნიშნული ზემოქმედება;
II. სვეტი - შემარბილებელი ღონისძიებების ძირითადი ამოცანების აღწერა;
III. სვეტი - შემარბილებელი ღონისძიებების ჩამონათვალი, რომლებიც შეამცირებს ან
აღმოფხვრის მოსალოდნელი ზემოქმედებების მნიშვნელობას (ხარისხს);
IV. სვეტი  შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებაზე პასუხისმგებელი;
 პროექტის განხორციელების რომელ ეტაპებზე იქნება უფრო ეფექტური შესაბამისი
შემარბილებელი ღონისძიების გატარება;
 შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარებისთვის საჭირო ხარჯების შეფასება.
(ხარჯებისშეფასება მოხდა მიახლოებით, 3 ბალიანი კლასიფიკაციის მიხედვით:
„დაბალი“ - <25000$; „საშუალო“ - 25000-100000$; „მაღალი“ - >100000$);
V. სვეტი - საჭირო მონიტორინგული სამუშაოების ზოგადი აღწერა.
გამა კონსალტინგი
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მშენებლობის ეტაპზე განსახორციელებელი შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმა

ზემოქმედება/
ზემოქმედების აღწერა
ატმოსფერულ ჰაერში
არაორგანული მტვერის
გავრცელება:
 მიწის სამუშაოების
შედეგად წარმოქმნილი
მტვერი;
 მანქანების
გადაადგილებისას
წარმოქმნილი მტვერი;
 ინერტული მასალების და
ფუჭი ქანების
დატვირთვაგადმოტვირთვისას
წარმოქმნილი მტვერი;
 სამშენებლო სამუშაოების
დროს წარმოქმნილი
მტვერი;
ატმოსფერული ჰაერში წვის
პროდუქტების გავრცელება:
 მანქანების, სამშენებლო
ტექნიკის გამონაბოლქვი;
 გენერატორების და სხვა
დანადგარ-მექანიზმების
გამონაბოლქვი;
 შედუღების
აეროზოლები.

ამოცანა
მტვრის გამოყოფის
მინიმუმამდე დაყვანა.
გარემოზე ისეთის სახის
ზემოქმედებების
შემცირება, როგორიცაა:
 ადამიანის
(მოსახლეობა,
მომსახურე
პერსონალი) შეწუხება
და მის
ჯანმრთელობაზე
ნეგატიური
ზემოქმედება;
 ცხოველების
დაფრთხობა და
მიგრაცია;
 მცენარეული საფარის
მტვრით დაფარვა და
მათი ზრდაგანვითარების
შეფერხება.

a.

b.

c.

d.
e.

f.
g.

h.

i.
j.

k.
l.

შემარბილებელი ღონისძიებები:
დახასიათება
ვადები და ხარჯები
უზრუნველყოფილი იქნება მანქანა-დანადგარების ტექნიკური შემარბილებელი ღონისძიებების
გამართულობა. სატრანსპორტო საშუალებები და ტექნიკა,
შესრულების ვადები:
რომელთა გამონაბოლქვი იქნება მნიშვნელოვანი (ტექნიკური
a, b – სამუშაოების დაწყებამდე და
გაუმართაობის გამო) სამუშაო უბნებზე არ დაიშვებიან;
შემდგომ პერიოდულად;
მანქანები და დანადგარ-მექანიზმები შეძლებისდაგვარად
c, d, e, f – სატრანსპორტო
განლაგდება მგრძნობიარე რეცეპტორებისგან (დასახლებული
ოპერაციებისას;
ზონა, ტყის ზონა) მოშორებით;
g, h - პერიოდულად,
უზრუნველყოფილი იქნება მანქანების ძრავების ჩაქრობა ან
განსაკუთრებით მშრალ და ქარიან
მინიმალურ ბრუნზე მუშაობა, როცა არ ხდება მათი
ამინდებში;
გამოყენება;
i - სამსხვრევ-დამხარისხეველი
უზრუნველყოფილი იქნება მოძრაობის ოპტიმალური
საამქროს ოპერირებისას;
სიჩქარის დაცვა (განსაკუთრებით გრუნტიან გზებზე);
j – მიწის სამუშაოების წარმოების
მაქსიმალურად შეიზღუდება დასახლებულ პუნქტებში
და მასალების დატვირთვაგამავალი საავტომობილო გზებით სარგებლობა (მოსახლეობას
გადმოტვირთვისას,
წინასწარ ეცნობება სატრანსპორტო საშუალებების
განსაკუთრებნით მშრალ და ქარიან
ინტენსიური გადაადგილების შესახებ);
ამინდებში;
მოსახლეობას წინასწარ ეცნობება სატრანსპორტო
k - სამუშაოების დაწყებამდე და 6
საშუალებების ინტენსიური გადაადგილების შესახებ;
თვეში ერთხელ;
მტვრის ემისიის შესამცირებლად გატარდება შესაბამისი
l - საჩივრების შემოსვლის შემდგომ;
ღონისძიებები (მაგ. სამუშაო უბნების მორწყვა, ნაყარი
შემარბილებელი ღონისძიებების
სამშენებლო მასალების შენახვის წესების დაცვა და სხვა);
ჩატარების ხარჯები:
ადვილად ამტვერებდი მასალების ქარით გადატანის
ღონისძიებების შესრულება
პრევენციის მიზნით, მათი დასაწყობების ადგილებში
დაკავშირებული იქნება „დაბალ“
საჭიროებისამებრ გამოყენებული იქნება სპეციალური საფარი
ხარჯებთან.
(ე.წ. ბრეზენტი ან სხვ);
ინერტული მასალების დამუშავება იწარმოებს სველი
მეთოდით;
მტვრის ჭარბი ემისიის თავიდან ასაცილებლად მიღებული
იქნება სიფრთხილის ზომები (მაგ. აიკრძალება დატვირთვა
გადმოტვირთვისას დიდი სიმაღლიდან მასალის დაყრა);
პერსონალს ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი;
საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება,
ზემოთჩამოთვლილი ღონისძიებების გათვალისწინებით.

გამა კონსალტინგი

მონიტორინგი
გარემოს დაცვისა და
უსაფრთხოების
მენეჯერი ჩაატარებს
ყოველდღიურ
ვიზუალურ
შემოწმებას,
მოახდენს
სატრანსპორტო
ოპერაციების
ინსპექტირებას.
ორ კვირაში ერთხელ;
აწარმოებს
მანქანებისათვის
ჩატარებული
მომსახურების
ჩანაწერებს.
მონიტორინგი
დამატებით
ხარჯებთან
დაკავშირებული არ
არის.

EIA Kheledula 3 HPP

ხმაურის გავრცელება
 სატრანსპორტო
საშუალებებით
გამოწვეული ხმაური;
 სამშენებლო ტექნიკით და
სამშენებლო
ოპერაციებით
გამოწვეული ხმაური;
 სამსხვრევდამხარისხებელი და
ბეტონის კვანძის
ფუნქციონირებით
გამოწვეული ხმაური

ხმაურის გავრცელების
მინიმუმამდე დაყვანა.
გარემოზე ისეთის სახის
ზემოქმედებების
შემცირება, როგორიცაა:
 ადამიანის
ჯანმრთელობაზე
ზემოქმედება;
 ცხოველთა შეშფოთება
და მიგრაცია.

ვიბრაციის გავრცელება
 სატრანსპორტო
საშუალებებით
გამოწვეული ვიბრაცია;
 სამშენებლო ტექნიკით და
სამშენებლო
ოპერაციებით
გამოწვეული ვიბრაცია;
 სამსხვრევდამხარისხებელი და
ბეტონის კვანძის
ფუნქციონირებით
გამოწვეული ვიბრაცია

ვიბრაციის გავრცელების
მინიმუმამდე დაყვანა,
არსებული შენობანაგებობების
მდგრადობის
შენარჩუნება,
მოსახლეობის
უკმაყოფილების
გამორიცხვა.

გვ 406 / 567

a. უზრუნველყოფილი იქნება მანქანა-დანადგარების ტექნიკური
გამართულობა. სატრანსპორტო საშუალებები და ტექნიკა,
რომელთა ხმაურის დონე იქნება მაღალი (ტექნიკური
გაუმართაობის გამო) სამუშაო უბნებზე არ დაიშვებიან;
b. ხმაურიანი სამუშაოები იწარმოებს მხოლოდ დღის საათებში;
c. მოხდება მოსახლეობის გაფრთხილება და შესაბამისი ახსნაგანმარტებების მიცემა;
d. ხმაურიანი სამუშაოების პერიოდი განისაზღვრება
სოციალური (სადღესასწაულო და უქმე დღეები) და
ეკოლოგიური (ცხოველთა გამრავლების, განსაკუთრებით
აპრილიდან ივლისამდე პერიოდი) საკითხების
გათვალისწინებით;
e. ხმაურიანი დანადგარ-მექანიზმები შეძლებისდაგვარად
განლაგდება მგრძნობიარე რეცეპტორებისგან (ტყის ზონა,
საცხოვრებელი სახლები) მოშორებით;
f. მნიშვნელოვან ხმაურის წყაროსა და მგრძნობიარე
რეცეპტორებს შორის მოეწყობა ხმაურდამცავი ბარიერები
(ეკრანების).
g. პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება დაცვის
საშუალებებით (ყურსაცმები);
h. პერსონალს ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი;
i. საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება,
ზემოთჩამოთვლილი ღონისძიებების გათვალისწინებით.
a. უზრუნველყოფილი იქნება მანქანა-დანადგარების ტექნიკური
გამართულობა;
b. ვიბრაციის სტაციონალური წყაროები განლაგდება
მგრძნობიარე რეცეპტორებისგან (სახლები, ეკლესია)
მაქსიმალურად მოშორებით. მათი მოწყობისას გამოყენებული
იქნება რეზინის და ვიბრაციის შესამცირებელი შუასადებები;
c. მოხდება ახლო მდებარე სახლების და სხვა ნაგებობების
მდგომარეობის შემოწმება.
d. იმ შემთხვევაში თუ გამოიკვეთა სამშენებლო სამუშაოების
გავლენა ნაგებობების მდგომარეობაზე, საქმიანობის
განმახორციელებელი გაატარებს შესაბამის საკომპენსაციო ან
სხვა ღონისძიებებს;
e. საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მოხდება მათი
დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება,
ზემოთჩამოთვლილი ღონისძიებების გათვალისწინებით.

გამა კონსალტინგი

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a, b, d – მუდმივად;
c - საცხოვრებელი ზონის
სიახლოვეს ხმაურიანი სამუშაოების
დაწყებამდე;
e - მოსამზადებელ ეტაპზე;
h - სამუშაოების დაწყებამდე და
შემდგომ 6 თვეში ერთხელ;
f, g, - მონიტორინგის საფუძველზე
ან საჩივრების შემთხვევაში;
i- საჩივრების შემოსვლის შემდგომ;
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
ღონისძიებების შესრულება
დაკავშირებული იქნება „დაბალ“
ხარჯებთან.

მანქანა/
დანადგარების
ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი;
საჭიროების
შემთხვევაში
ინსტრუმენტალური
გაზომვები
(ინტენსიური
ხმაურის
წარმომქმნელი
სამუშაოების
შესრულებისას)
ხარჯები
დაკავშირებული
იქნება
ინსტრუმენტალურ
გაზომვებთან.

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a – მუდმივად;
b - მოსამზადებელ ეტაპზე;
c - სამუშაოების დაწყებამდე და
დასრულების შემდგომ;
d, - საჩივრების შემთხვევაში,
ნაგებობების მდგრადობის
შემოწმების საფუძველზე;
e- საჩივრების შემოსვლის შემდგომ;

მანქანა/
დანადგარების
ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი;
მიმდებარედ
არსებული შენობანაგებობების
მდგრადობის
ვიზუალური
შემოწმება (ბზარების
დაფიქსირება)
სამუშაოების
დაწყებამდე და
დასრულების
შემდგომ.

შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
ღონისძიებების შესრულება
დაკავშირებული იქნება „დაბალ“
ხარჯებთან.

EIA Kheledula 3 HPP

საშიში გეოდინამიკური
პროცესების (ეროზია,
მეწყერი და სხვ.)
გააქტიურება:
 ქანების
დესტაბილიზაცია და
გეოლოგიური
პროცესების გააქტიურება
გასუფთავებითი
სამუშაოების შედეგად;
 ქანების
დესტაბილიზაცია,
დამეწყვრა, ეროზიული
პროცესების გააქტიურება
ნაგებობების
ფუნდამენტების
მომზადებისას და სხვა
საექსკავ. სამუშაოებისას;

ქანების სტაბილურობის
შენარჩუნება. ეროზიული
და მეწყრული
პროცესების
გააქტიურების რისკების
შემცირება. მშენებარე
ობიექტების დაცვა
დაზიანებისგან

a.

b.
c.

d.

e.
f.

g.

h.

i.

j.

ზედაპირული წყლების
დაბინძურება:
 დაბინძურება ჩამდინარე
წყლების ჩაშვების გამო;
 დაბინძურება მდინარის
კალაპოტში ან მის
მახლობლად მუშაობის

ზედაპირული წყლების
დაბინძურების პრევენცია
და შესაბამისად
გარემოზე ისეთის სახის
ზემოქმედებების
შემცირება, როგორიცაა:
 წყლის

a.
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გზების დერეფნებში მოხდება ფერდობების
მაქსიმალური სიფრთხილით ჩამოშლა (უპირატესობა
მიენიჭება მექანიკურ საშუალებებს). ფერდობებს მიეცემა
მდგრადობის შესაბამისი დახრილობის კუთხე;
მოხდება ზედაპირული და გრუნტის წყლების
ორგანიზაციული გაყვანა;
რთულ უბნებზე შესასრულებელი სამუშაოები
მაქსიმალურად შეიზღუდება ძლიერი ნალექის
პირობებში;
ყოველი ძლიერი ნალექების მოსვლის შემდგომ
შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირების მიერ მოხდება
საპროექტო დერეფანში სენსიტიური უბნების შემოწმება
და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი
ღონისძიებების დაგეგმვა;
გაკონტროლდება ხე-მცენარეული საფარის გაჩეხვა;
გზების ვაკისების დეფორმაციის თავიდან
ასაცილებლად, საჭიროების შემთხვევაში მის ქვემოთ
მოეწყობა გაბიონები;
მასალები და ნარჩენები განთავსდება ისე, რომ ადგილი
არ ქონდეს ეროზიას და არ მოხდეს ზედაპირული
ჩამონადენით მათი სამშენებლო მოედნიდან გატანა;
ჰესის ძალური კვანძის განთავსების ტერიტორიაზე
გრუნტის დაწევის პრევენციის და ასთან
დაკავშირებული ნეგატიური ზემოქმედების რისკების
მინიმაციის, საძირკვლების მოწყობა მოხდება
ნაბურღნატენ ხიმინჯებზე ან რკინა-ბეტონის ფილაზე;
მდ. ხელდულას მარცხენა შენაკადის, ხელედურას
მარცხენა სანაპიროს ფერდობზე, წარმოდგენილია
ეროზიული ფერდობის გამაგრების მიზნით
გათვალისწინებულია დამცავი კედლის მოწყობა;
სამშენებლო სამუშაოების დამთავრების შემდეგ
ჩატარდება სამშენებლო მოედნების რეკულტივაციის და
გამწვანების სამუშაოები.
ჩამდინარე წყლების წყაროებისთვის მომზადდება
ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩამდინარე წყლებთან
ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა
ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმატივების
პროექტი და შესათანხმებლად წარედგინება
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროს;

გამა კონსალტინგი

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a, b – მოსამზადებელ და
მშენებლობის ეტაპზე
c, d - ნალექიან პერიოდში ;
e - გასუფთავებითი სამუსაოებისას
f - საჭიროების შემთხვევაში;
g - ნარჩენებისა და მასალების
მართვის პროცესში;
h – ჰესის შენობის ტერირტორიის
მომზადებისას;
i -დამბა 1 მშენებელობის პროცესში;
j- სამშენებლო სამუშაოების
დასრულების შემდგომ.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
h და i პინქტებით
გათვალისწინებული სამუშაოების
შეტანილი იქნება პროექტის
ხარჯთაღრიცხვაში;
დანარჩენი შემარბილებელი
ღონისძიებების შესრულება
შეიძლება დაკავშირებული იყოს
„საშუალო“ ხარჯებთან.

ინჟინერ-გეოლოგის
მიერ რეგულარული
ვიზუალური
დაკვირვება ქანების
მდგრადობაზე.
დამატებითი
პერსონალის აყვანა
დაკავშირებული
იქნება მცირე
ხარჯებთან.

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a - მშენებლობის ეტაპის
დაწყებამდე;
b, g, h, I - მოსამზადებელ ეტაპზე;
c - სამსხვრევ-დამხარისხებელი
საამქრო;

დანადგარმექანიზმების
ტექნიკური
გამართულობის
შემოწმება/კონტროლ
ი; ნარჩენების
მენეჯმენტის გეგმის

EIA Kheledula 3 HPP

დროს;
 დაბინძურება მყარი და
თხევადი ნარჩენების
არასწორი მენეჯმენტის
გამო;
 დაბინძურება
საწვავის/ზეთის დაღვრის
შედეგად.

ბიომრავალფეროვნება
ზე ზემოქმედება;
 მიწისქვეშა წყლების
დაბინძურება;
 წყლის რესურსებზე
დამოკიდებულ
რეცეპტორებზე
(ცხოველები,
მოსახლეობა)
ზემოქმედება.

ზემოქმედება
მიწისქვეშა/გრუნტის
წყლებზე
 ხარისხის გაუარესება
დაბინძურებული
ზედაპირული წყლით ან
ნიადაგით;

მიწისქვეშა წყლის
რესურსებზე
დამოკიდებულ
რეცეპტორებზე
(მოსახლეობა,
ბიომრავალფეროვნება)
ზემოქმედების შემცირება
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b.

ჩამდინარე წყლების წყაროებისთვის მოეწყობა
შესაბამისი პარამეტრების მქონე გამწმენდი ნაგებობა
(ჰორიზონტალური სალექარი);
c. უზრუნველყოფილი იქნება ჩამდინარე წყლების
რაოდენობის აღრიცხვა და ჩამდინარე წყლების სისტემის
(მათ შორის სალექარის) გამართული ოპერირება;
d. მანქანა/დანადგარების ტექნიკური გამართულობის
უზრუნველყოფა;
e. მანქანა/დანადგარების და პოტენციურად
დამაბინძურებელი მასალების განთავსება ზედაპირული
წყლის ობიექტიდან არანაკლებ 50 მ დაშორებით (სადაც
ამის საშუალება არსებობს). თუ ეს შეუძლებელია,
დაწესდება კონტროლი და გატარდება უსაფრთხოების
ზომები წყლის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად;
f. აიკრძალება მანქანების რეცხვა მდინარეთა
კალაპოტების სიახლოვეს;
g. წარმოქმნილი სამეურნეო-ფეკალური წყლებისთვის
მოეწყობა საასენიზაციო ორმო;
h. სანიაღვრე წყლების პოტენციურად დამაბინძურებელი
უბნების პერიმეტრზე მოეწყობა წყალამრიდი არხები;
i. სანიაღვრე წყლების პოტენციურად დამაბინძურებელი
უბნები შეძლებისდაგვარად გადახურული იქნება
ფარდულის ტიპის ნაგებობებით;
j. ყველა პოტენციური დამაბინძურებელი მასალა
გატანილი იქნება. საწვავის/საპოხი მასალის დაღვრის
შემთხვევაში მოხდება დაბინძურებული უბნის
ლოკალიზაცია/გაწმენდა;
k. ჰესის პროექტირების მეორე ფაზაზე (სამშენებლო
პროექტის მომზადების ეტაპი), უზრუნველყოფილი
იქნება საპროექტო დამბების ქვედა ბიეფებში
მდინარეების კალაპოტების გარეცხვის სიღრმეების
გაანგარიშება;
l. პერსონალს ჩაუტარდება შესაბამისი ინსტრუქტაჟი.
 ნიადაგის/გრუნტის ხარისხის გაუარესების თავიდან აცილების
ყველა ღონისძიების გატარება (იხ. შესაბამისი პუნქტი);
 ზედაპირული წყლის ხარისხის გაუარესების თავიდან
აცილების ყველა ღონისძიების გატარება (იხ. შესაბამისი
პუნქტი).
 ადგილობრივი წყაროს წყლების დებიტების მონიტორინგის
წარმოება და საჭიროების შემთხვევაში მოსახლეობის

გამა კონსალტინგი

d, e, f – სამუშაოების დაწყებამდე და
სამუშაოების შესრულების
პროცესში;
j – სამუშაოების დასრულების
შემდგომ.
k - სამუშაოების დაწყებამდე და 6
თვეში ერთხელ.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
ღონისძიებების შესრულება
შეიძლება დაკავშირებული იყოს
„დაბალ“ ხარჯებთან.

შესრულების
კონტროლი;
ნიადაგის და წყლის
და ჩამდინარე წყლის
მდგომარეობის
ვიზუალური
კონტროლი;
ჩამდინარე წყლების
რაოდენობის და
ხარისხის
კონტროლი.

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
სამშენებლო სამუშაოების
შესრულების პროცესში
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
დამატებით ხარჯებთან

ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი;
ნარჩენების
მენეჯმენტის გეგმის
შესრულების
კონტროლი;

EIA Kheledula 3 HPP

 სამშენებლო სამუშაოების
(განსაკუთრებით მიწის
სამუშაოების) დროს
საწვავის/საპოხი მასალის
დაღვრის შედეგად.
 გრუნტის წყლების
დებიტის შემცირება.

ზემოქმედება ფლორაზე.
ჰაბიტატების დაკარგვა,
დაზიანება, ფრაგმენტაცია
 საპროექტო არეალის
მცენარეული
საფარისაგან/ტყეებისაგან
გაწმენდა;
 სამშენებლო
სამუშაოებით
გამოწვეული ხმაური,
განათებულობის ფონის
ცვლილება;
 სამშენებლო ბანაკის და
დროებითი
ინფრასტრუქტურის
მოწყობასთან
დაკავშირებული
ზემოქმედება.
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უზრუნველყოფა წყალმომარაგების ალტერნატიული სქემით.

 ჰაბიტატების
დაკარგვის და
დაზიანების რისკების
მინიმუმამდე დაყვანა;
 ჰაბიტატების
კონსერვაცია და
სათანადო მართვა.

a. მცენარეული საფარის დაზიანებისგან დასაცავად მკაცრად
განისაზღვრება სამშენებლო უბნების საზღვრები და
ტრანსპორტის მოძრაობის მარშრუტები;
b. მცენარეული საფარის დაცვის საკითხებზე პერსონალისათვის
ინსტრუქტაჟის ჩატარება;
c. შემუშავდება მომსახურე პერსონალისთვის უკანონო ჭრების
პრევენციის ღონისძიებები;
d. ხე-მცენარეების გაჩეხვის სამუშაოები შესრულდება ამ
საქმიანობაზე უფლებამოსილი სამსახურის სპეციალისტების
ზედამხედველობის ქვეშ;
e. საჭიროების შემთხდვევაში დაცული სახეობების გარემოდან
ამოღება მოხდება „საქართველოს წითელი ნუსხისა და
წითელი წიგნის შესახებ“ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის,
პირველი პუნქტის, ვ) ქვეპუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად,
საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების
სამინისტროსთან შეთანხმებით;
f. ტყის კორომების გაშენება/გახარება. კორომებისათვის
გამოყენებული უნდა იქნას ადგილობრივი ჯიშების ხე
მცენარეები.
g. მოეწყობა ხელოვნური გადასასვლელები (მაგ. გაყვანილ
თხრილზე ფიცრების გადება).
ამასთან,
 ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილებებისკენ მიმართული
ღონისძიებების გატარება (იხ. შესაბამისი პუნქტი).
 წყლის, ნიადაგის და ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების
შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება (იხ. შესაბამისი
პუნქტები);
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დაკავშირებული არ არის.

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a, b, c - სამუშაო არეალის
მცენარეული საფარისაგან
გასუფთავების სამუშაოების
დაწყებამდე;
d, e,– მცენარეული საფარისაგან
გასუფთავების სამუშაოების
მიმდინარეობისას;
f - რეკულტივაციის ეტაპზე;
g - მშენებლობის ეტაპზე,
განსაკუთრებით ღამით.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
ღონისძიების შესრულება შეიძლება
დაკავშირებული იყოს „საშუალო“
ხარჯებთან.

ნიადაგის და წყლის
მდგომარეობის
ვიზუალური
კონტროლი;
საჭიროების
შემთხვევაში
ლაბორატორიული
კონტროლი;
ადგილობრივი
წყაროს წყლების
დებიტის
მონიტორინგი.
სამუშაო უბნების
მცენარეული
საფარისაგან
გაწმენდის ეტაპზე
ყოველდღიური
მონიტორინგი
სამუშაო საზღვრების
დაცვის მიზნით.

EIA Kheledula 3 HPP

ზემოქმედება ცხოველთა
სახეობებზე:
 გამრავლების უნარის და
ნორმალური
ცხოველმოქმედების
დაქვეითება. ცხოველთა
მიგრაცია;
 პირდაპირი
ზემოქმედება ცხოველთა დაღუპვა,
დაზიანება.

 ცხოველთა სახეობებზე
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ზემოქმედების
მინიმუმამდე
შემცირება.
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a. მდინარის სიახლოვეს ჩასატარებელი სამშენებლო
სამუშაოების პერიოდი შეძლებისდაგვარად შეირჩევა ისე, რომ
იგი არ დაემთხვეს წავის გამრავლების პერიოდს;
b. სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმებული იქნება
მისასვლელი გზების, განსაკუთრებით სენსიტიური
მონაკვეთები მობინადრე ფრინველთა ბუდეების და მტაცებელ
ძუძუმწოვართა ნაკვალევის დასაფიქსირებლად;
c. მოხდება გამოვლენილი ბუდეების და სოროების აღრიცხვა და
აიკრძალება მათთან მისვლა აპრილიდან ივლისამდე;
d. სამშენებლო დერეფნის საზღვრებში წავის სოროების
დაფიქსირების შემთხვევაში შემდგომი ქმედებები
განხორციელდება „საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და
„წითელი წიგნის“ შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
e. განხორციელდება მშენებლობაზე დასაქმებული პერსონალის
ინსტრუქტაჟი და შესაბამისი გაფრთხილება, მინისტრის
ბრძანების № 95,27.12.2013 წლის, ნადირობის წესების შესახებ
და მთავრობის დადგენილების № 423, 31.12.2013 წლის,
თევზჭერის და თევზის მარაგის დაცვის ტექნიკური
რეგლამენტის მიხედვით“;
f. დაცული იქნება სამშენებლო დერეფანი, რათა მიწის
სამუშაოები არ გაცდეს მონიშნულ ზონას და არ მოხდეს წავის
სოროების, ფრინველების ბუდეების და ხელფრთიანების
თავშესაფრების დამატებითი დაზიანება. მიწის სამუშაოები
გაკონტროლდება შესაბამისი ცოდნის მქონე პერსონალის
მიერ;
g. დაცული იქნება ტრანსპორტის მოძრაობის მარშრუტი;
h. შერჩეული იქნება მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარეები
ცხოველებზე უშუალო ზემოქმედების ალბათობის (დაჯახება)
შესამცირებლად;
i. ორმოები, ტრანშეები და სხვა შემოზღუდული იქნება რაიმე
წინააღმდეგობით ცხოველების შიგ ჩავარდნის თავიდან
ასაცილებლად – დიდი ზომის სახეობებისათვის მკვეთრი
ფერის ლენტი, მცირე ზომის ცხოველებისათვის ყველანაირი
ბრტყელი მასალა – თუნუქი, პოლიეთილენი და სხვ.
ტრანშეებსა და ორმოებში ღამით ჩაშვებული იქნება გრძელი
ფიცრები ან ხის მორები, იმისთვის, რომ წვრილ ცხოველებს
საშუალება ჰქონდეთ ამოვიდნენ იქიდან. ორმოები და
ტრანშეები შემოწმდება მიწით შევსების წინ;
j. მოხდება მიმართული შუქის მინიმალური გამოყენება
(სინათლის სხივი მაქსიმალურად მიმართული იქნება მიწის
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შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a, b, c - სამუშაოების დაწყებამდე;
d, e, f, g, h, I, j, k – სამუშაოების
შესრულებისას და სატრანსპორტო
ოპერაციებისას;
l - სამშენებლო სამუშაოების
დამთავრების შემდგომ.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
შესაძლებელია დაკავშირებული
იყოს დაბალ ან საშუალო
ხარჯებთან

ნარჩენების
მენეჯმენტის
კონტროლი;
მძღოლების და
მომსახურე
პერსონალის
პერიოდული
ინსპექტირება.
მონიტორინგი
დამატებით
ხარჯებთან
დაკავშირებული არ
არის.

EIA Kheledula 3 HPP

უკანონო ჭრები, ნადირობა,
თევზაობა (ბრაკონიერობა).

მოსახლეობის ან
დასაქმებულთა მხრიდან
უკანონო ჭრების,
ნადირობის, თევზჭერის
პრევენცია

ნიადაგის/გრუნტის
სტაბილურობის დარღვევა
და ნაყოფიერი ფენის
განადგურება, დაბინძურება:
 სტაბილურობის
დარღვევა გზების
გაყვანის და სამშენებლო
სამუშაოების დროს;
 ნაყოფიერი ფენის
განადგურება სამშენებლო
მოედნების მომზადების
ტერიტორიების
გაწმენდის დროს.
 ნიადაგის დაბინძურება
ნარჩენებით;
 დაბინძურება საწვავის,
ზეთების ან სხვა
ნივთიერებების დაღვრის
შემთხვევაში.

ნიადაგის/გრუნტის
დაბინძურების პრევენცია
და შესაბამისად
გარემოზე ისეთის სახის
არაპირდაპირი
ზემოქმედებების
შემცირება, როგორიცაა:
 ცხოველთა
საცხოვრებელი
გარემოს გაუარესება;
 მცენარეულ საფარზე
არაპირდაპირი
ზემოქმედება;
 მიწისქვეშა და
ზედაპირული
წყლების
დაბინძურება;
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ზედაპირისკენ);
k. ისეთი სამუშაოები, რაც იწვევს ცხოველების ზედმეტად
შეშფოთებას, განხორციელდება რაც შეიძლება მოკლე
ვადებში, შესაძლებლობების მიხედვით არაგამრავლების
პერიოდში;
l. სამშენებლო სამუშაოების დამთავრების შემდგომ მოხდება
ჰესის კომუნიკაციების და მისასვლელი გზების მიმდებარე
ტერიტორიების რეკულტივაცია, რაც მნიშვნელოვნად
შეამცირებს ჰაბიტატების ფრაგმენტაციასთან დაკავშირებულ
ზემოქმედებას.
a. საპროექტო ზონაში უკანონო ჭრების, ნადირობის/თევევჭერის
ამკრძალავი ბანერების განთავსება;
b. განხორციელდება მშენებლობაზე დასაქმებული პერსონალის
ინსტრუქტაჟი და შესაბამისი გაფრთხილება, მინისტრის
ბრძანების № 95,27.12.2013 წლის, ნადირობის წესების შესახებ
და მთავრობის დადგენილების № 423, 31.12.2013 წლის,
თევზჭერის და თევზის მარაგის დაცვის ტექნიკური
რეგლამენტის მიხედვით“.
a. მკაცრად განისაზღვრება სამუშაო მოედნების საზღვრები,
მომიჯნავე უბნების შესაძლო დაბინძურების, ნიადაგის
ნაყოფიერი ფენის დამატებითი დაზიანების და ნიადაგის
დატკეპნის თავიდან აცილების მიზნით;
b. მანქანების და ტექნიკისთვის განისაზღვრება სამოძრაო
გზების მარშრუტები და აიკრძალება გზიდან გადასვლა;
c. საწვავის/ზეთის ჟონვის დაფიქსირებისას დაუყოვნებლივ
მოხდება დაზიანების შეკეთება. დაზიანებული მანქანები
სამუშაო მოედანზე არ დაიშვებიან;
d. მასალები და ნარჩენები განთავსდება ისე, რომ ადგილი არ
ქონდეს ეროზიას და არ მოხდეს ზედაპირული ჩამონადენით
მათი სამშენებლო მოედნიდან გატანა;
e. მოხდება წარმოქმნილი სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე
წყლების სათანადო მართვა;
f. აიკრძალება სამშენებლო მოედნებზე მანქანების/ტექნიკის
საწვავით გამართვა ან/და ტექმომსახურება. თუ ამის
გადაუდებელი საჭიროება იქნა, ეს მოხდება წყლისგან მინიმუმ
50 მ დაშორებით, დაღვრის თავიდან აცილებისთვის
განსაზღვრული უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარებით;
g. დაღვრის შემთხვევაში მოხდება დაღვრილი მასალის
ლოკალიზაცია და დაბინძურებული უბნის დაუყოვნებლივი
გაწმენდა. პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი

გამა კონსალტინგი

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a, b - სამუშაოების დაწყებამდე;
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
შესაძლებელია დაკავშირებული
იყოს მცირე ხარჯებთან

პერიოდული
ინსპექტირება
ბრაკონიერობის
გამოსავლენად.

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a, b, c, d, e, f – რეგულარულად
სამშენებლო სამუშაოებისას;
g, h – დაბინძურების შემთხვევაში;
i - სამუშაოს დაწყებამდე და
შემდგომ პერიოდულად.
j – სამუშაოს დასრულების
შემდგომ.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
ღონისძიებების შესრულება
შეიძლება დაკავშირებული იყოს
„დაბალ“ ხარჯებთან.

სამშენებლო
მოედნების,
ფერდობების, გზების
ზედაპირის,
მოხსნილი ნიადაგის
ფენის სანაყაროების
რეგულარული
ვიზუალური
დაკვირვება.
მონიტორინგი
დამატებით
ხარჯებთან
დაკავშირებული არ
არის.
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ვიზუალურ-ლანდშაფტური
ცვლილება:
 ვიზუალურლანდშაფტური
ცვლილება სამშენებლო
მოედნების და
სამშენებლო ბანაკის
არსებობის გამო.
 ვიზუალურლანდშაფტური
ცვლილება
სატრანსპორტო ნაკადის
მატების გამო;
 ვიზუალური ცვლილება
ხე-მცენარეული საფარის
გაჩეხვის გამო.
ნარჩენებით გარემოს
დაბინძურების რისკები:
 სამშენებლო ნარჩენები
(გამონამუშევარი ქანები
და სხვ.);
 სახიფათო ნარჩენები
(საწვავ-საპოხი მასალების
ნარჩენები და სხვ.);
 საყოფაცხოვრებო
ნარჩენები.

 ადამიანთა
უკმაყოფილების
შემცირება;
 ცხოველთა
საცხოვრებელი
გარემოს ცვლილების
და ცხოველთა
მიგრაციის პრევენცია.

ნარჩენების გარემოში
უსისტემოდ
გავრცელების პრევენცია
და შესაბამისად
გარემოზე ისეთის სახის
ზემოქმედებების
შემცირება, როგორიცაა:
 ადამიანის
ჯანმრთელობასა და
უსაფრთხოებაზე
ნეგატიური
ზემოქმედება;
 წყლის გარემოს
დაბინძურება;
 ცხოველებზე
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საშუალებებით (ადსორბენტები, ნიჩბები, სხვა.);
h. დიდი რაოდენობით დაბინძურების შემთხვევაში
დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი შემდგომი
რემედიაციისათვის ტერიტორიიდან გატანილი იქნება ამ
საქმიანობაზე ნებართვის მქონე კონტრაქტორის მიერ.
i. სამუშაოს დაწყებამდე პერსონალს ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი;
j. სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ მოხდება
ტერიტორიების გაწმენდა და რეკულტივაციისთვის
მომზადება.
a. დროებითი ნაგებობების მოწყობისას შეძლებისდაგვარად
ბუნებრივი მასალის გამოყენება, ფერების სათანადო შერჩევა;
b. შეძლებისდაგვარად მასალებისა და ნარჩენების დასაწყობება
ვიზუალური რეცეპტორებისთვის შეუმჩნეველ ადგილებში;
c. მანქანების გადაადგილებისას ოპტიმალური მარშრუტის
შერჩევა (დასახლებული პუნქტების გვერდის ავლით);
d. ტერიტორიის გაწმენდა და რეკულტივაცია.

a. სამშენებლო და სხვა საჭირო მასალების შემოტანა იმ
რაოდენობით, რაც საჭიროა პროექტის მიზნებისათვის;
b. გამონამუშევარი ქანების ნაწილი გამოყენებული იქნეს
პროექტის მიზნებისთვის (ვაკისების მოსაწყობად და სხვ.)
დანარჩენი ნაწილი შესაბამისი წესების დაცვით დასაწყობდება
წინასწარ შერჩეულ ადგილებში;
c. გამონამუშევარი ქანების სანაყაროების პერიმეტრზე მოეწყობა
წყლის არინების შესაბამისი სისტემები;
d. გამონამუშევარი ქანების სანაყაროების ზედაპირების
რეკულტივაციის სამუშაოების ჩატარება;
e. ნარჩენების შეძლებისდაგვარად ხელმეორედ გამოყენება;
f. სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსებისათვის
სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე მოეწყოს სპეციალური
სასაწყობო სათავსი, ხოლო სამშენებლო მოედნებზე
განთავსდეს მარკირებული, ჰერმეტული კონტეინერები;

გამა კონსალტინგი

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a, b - მოსამზადებელ ეტაპზე და
შემდგომ მუშაობის პროცესში;
c – სატრანსპორტო ოპერაციებისას;
d–სამუშაოების დასრულების
შემდგომ.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
დამატებით ხარჯებთან
დაკავშირებული არ არის.

ვიზუალური
მონიტორინგი
ტერიტორიის
სანიტარულეკოლოგიური
მდგომარეობის
კონტროლის
მიზნით.

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a, c, f - მოსამზადებელ ეტაპზე;
b, e, g, h, i – ნარჩენების მართვის
პროცესში;
d – გამონამუშევარი ქანების
განთავსების შემდგომ;
j, k - სამუშაოების დაწყებამდე და
შემდგომ პერიოდულად.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
c, d, f, h, j პუნქტებით
გათვალისწინებული
ღონისძიებების შესრულება
შეიძლება დაკავშირებული იყოს

ნარჩენების
მართვისათვის
სპეციალურად
გამოყოფილი
პერსონალის მიერ
ნარჩენების
მენეჯმენტის გეგმის
შესრულების
კონტროლი,
ნარჩენების
რაოდენობის და
სახეების აღრიცხვა,
შესაბამისი
ჟურნალის წარმოება.
მონიტორინგის
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პირდაპირი
უარყოფითი
ზემოქმედება;
 უარყოფითი
ვიზუალურლანდშაფტური
ცვლილება;
 და სხვ.

ზემოქმედება მიწის
საკუთრებასა და
გამოყენებაზე:
 კერძო ნაკვეთების
ათვისება;
 ზემოქმედება მეზობელი
მიწის მესაკუთრეებზე

 ნაკლები ზემოქმედება
სასოფლო-სამეურნეო
ვარაგგულებზე;
 მოსახლეობის
სათანადო
კომპენსაციით
უზრუნველყოფა.

რესურსების
ხელმისაწვდომობა:
 სამშენებლო სამუშაოების
გამო მოსახლეობას
შეეზღუდა წყლის ან ტყის
რესურსების გამოყენება.

 ადგილობრივი
რესურსების
მინიმალურის, მოკლე
ვადებით შეზღუდვა
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g. ნარჩენების ტრანსპორტირებისას უსაფრთხოების წესების
მაქსიმალური დაცვა (მანქანების ძარის გადაფარვა და სხვ.);
h. სახიფათო ნარჩენების გატანა შემდგომი მართვის მიზნით
მოხდება მხოლოდ ამ საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის
მქონე კონტრაქტორის საშუალებით;
i. ნარჩენების წარმოქმნის, დროებითი დასაწყობების და
შემდგომი მართვის პროცესებისთვის სათანადო აღრიცხვის
მექანიზმის შემოღება და შესაბამისი ჟურნალის წარმოება;
j. ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნება სათანადო
მომზადების მქონე პერსონალი;
k. პერსონალის ინსტრუქტაჟი.
a. განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება საერთაშორისო
საფინანსო ორგანიზაციების მოთხოვნების მიხედვით;
b. მოსახლეობის სათანადო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;
c. სამუშაო ზონის საზღვრების მაქსიმალური დაცვა;

a. მოსახლეობას წინასწარ ეცნობება ისეთი გადაწყვეტილების
შესახებ, რომელიც დროებით შეზღუდავს ადგილობრივი
რესურსების ხელმისაწვდომობას;
b. ისეთი სამუშაოების შეძლებისდაგვარად მოკლე დროში
ჩატარება, რომელიც ზღუდავს ადგილობრივ რესურსებს;
c. საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა, მათი განხილვის
მექანიზმის შემოღება და სათანადო რეაგირება;
d. რესურსების შეზღუდვის გამო შესაძლოა საჭირო გახდეს
კომპენსაციის გაცემა ან ალტერნატიული რესურსების
მოძიებაში დახმარების გაწევა (მაგ. საჭიროების შემთხვევაში
მოსახლეობისთვის დამატებით მისასვლელი გზების,
გადასასვლელების მოწყობა);

გამა კონსალტინგი

„საშუალო“ ხარჯებთან.

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a, b - მშენებლობის ეტაპის
დაწყებამდე;
c - სამუშაოების შესრულებისას.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
დაკავშირებულია საკომპენსაციო
ხარჯებთან, რაც განისაზღვრება
განსახლების სამოქმედო გეგმის
ფარგლებში.
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a - სამუშაოების დაწყებამდე;
b - სამუშაოების შესრულებისას;
c, e - საჩივრების შემოსვლის
შემდგომ.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
d - პუნქტით გათვალისწინებული
ღონისძიების შესრულება შეიძლება
დაკავშირებული იყოს „დაბალ“
ხარჯებთან.

ხარჯები შეიძლება
დაკავშირებული
იყოს დამატებითი
პერსონალის
აყვანასთან.

მოსახლეობის აზრის
შესწავლა და
საჩივრების
აღრიცხვის
სათანადო
მექანიზმის
შემოღება.

მოსახლეობის აზრის
შესწავლა და
საჩივრების
აღრიცხვის
სათანადო
მექანიზმის
შემოღება.

EIA Kheledula 3 HPP

დასაქმება და მასთან
დაკავშირებული
უარყოფითი ზემოქმედების
რისკები, კერძოდ:
 ადგილობრივი
მოსახლეობის დასაქმების
მოლოდინი და
უკმაყოფილება;
 დასაქმებულთა
უფლებების დარღვევა;
 პროექტის
დასრულებასთან
დაკავშირებით სამუშაო
ადგილების შემცირება და
უკმაყოფილება;
 უთანხმოება
ადგილობრივ
მოსახლეობასა და
დასაქმებულთა
(არაადგილობრივები)
შორის.

 პროექტში
დასაქმებული
პერსონალის და
ადგილობრივი
მოსახლეობის
უკმაყოფილების
გამორიცხვა.

ზემოქმედება
სატრანსპორტო
ინფრასტრუქტურაზე:
 გზების საფარის
დაზიანება;
 სატრანსპორტო
ნაკადების გადატვირთვა;
 გადაადგილების
შეზღუდვა.

 გზების საფარის
შენარჩუნება და
თავისუფალი
გადაადგილების
ხელშეწყობა;
 საგზაო საფრთხეების,
საცობების მინიმუმადე
დაყვანა;
 მოსახლეობის
უკმაყოფილების
გამორიცხვა.
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a. პერსონალის აყვანის პოლიტიკის შემუშავება და გამოქვეყნება
ადგილობრივ (ოფისში), მუნიციპალურ (გამგეობის შენობა და
სხვ.) და რეგიონალურ დონეზე;
b. პერსონალის აყვანა შესაბამისი ტესტირების საფუძველზე;
c. თითოეულ პერსონალთან ინდივიდუალური სამუშაო
კონტრაქტის გაფორმება;
d. პერსონალთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში მუხლების
ჩართვა ყველა გეგმის, პროცედურის და შემარბილებელ
ღონისძიებებთან დაკავშირებით, აგრეთვე, იმ მუხლების
ჩართვა, რომლებიც ეხება უსაფრთხოების გეგმების
მონიტორინგსა და უბედური შემთხვევების შესახებ
ანგარიშებს.
e. ყველა პერსონალის უზრუნველყოფა ინფორმაციით მათი
სამსახურის შესახებ;
f. ყველა არაადგილობრივი პერსონალის ინფორმირება
ადგილობრივი უნარ-ჩვევების და კულტურის შესახებ;
g. სხვადასხვა მასალების შესყიდვისას უპირატესობის მინიჭება
ადგილობრივი პროდუქციისთვის და ადგილობრივი
საწარმოების მხარდაჭერა;
h. პერსონალის საჩივრების განხილვის მექანიზმის შემუშავება
და პრაქტიკულად გამოყენება;
i. პერსონალის საჩივრების ჟურნალის წარმოება.
a. უზრუნველყოფილი იქნას მოსახლეობის გადაადგილების
მინიმალური შეფერხება;
b. სამუშაო უბანზე მისასვლელი ოპტიმალური - შემოვლითი
მარშრუტის შერჩევა;
c. საზოგადოებრივი გზებზე მანქანების გადაადგილების
შეძლებისდაგვარად შეზღუდვა;
d. მუხლუხოიანი ტექნიკის გადაადგილების მაქსიმალური
შეზღუდვა;
e. მოსახლეობისთვის მიწოდებული იქნება ინფორმაცია
სამუშაოების წარმოების დროის და პერიოდის შესახებ;
f. გზის ყველა დაზიანებული უბნის მაქსიმალური აღდგენა,
რათა ხელმისაწვდომი იყოს მოსახლეობისთვის;
g. საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება.

გამა კონსალტინგი

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a, b, c, d, e, f, - სამუშაოების
დაწყებამდე (პერსონალის
აყვანამდე და აყვანის პროცესში).
ასევე სამუშაოების
მიმდინარეობისას ახალი
პერსონალის აყვანის
გადაწყვეტილების მიღების
შემთხვევაში;
g, h, i - სამუშაოების წარმოებისას.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
g პუნქტით გათვალისწინებული
ღონისძიებების შესრულება
შეიძლება დაკავშირებული იყოს
„დაბალ“ ხარჯებთან (სხვაობა
ფასებში).

საჩივრების და
გადაჭრის აღრიცხვის
სათანადო
მექანიზმის
შემოღება.
დისციპლინარული
ჩანაწერების
წარმოება.

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a, b, c, d, e, - სამუშაოების
წარმოებისას - სატრანსპორტო
ოპერაციებისას;
f - სამუშაოების დასრულების
შემდგომ;
g - საჩივრების შემოსვლის
შემდგომ.

გზის ხარისხის
მუდმივი
მონიტორინგი.

შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
f - პუნქტით გათვალისწინებული
ღონისძიებების შესრულება
შეიძლება დაკავშირებული იყოს
„დაბალ“ ხარჯებთან.

EIA Kheledula 3 HPP

ზემოქმედება ტურიზმზე

ჯანმრთელობასა და
უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული რისკები:
 მოსახლეობის
ჯანმრთელობასა და
უსაფრთხოებაზე
მოსალოდნელი
ზემოქმედება;
 დასაქმებული
პერსონალის
ჯანმრთელობასა და
უსაფრთხოებაზე
მოსალოდნელი
ზემოქმედება.

 თავისუფალი
გადაადგილების
უზრუნველყოფა
ტურისტებისთვის;
 ნაკლები ნეგატიური
ვიზუალური გავლენა
ტურისტებზე.
 ადამიანის
ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა.
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ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე ზემოქმედების პრევენციის მიზნით
დაგეგმილი შემარბილებელი ღონისძიებები.

a. პერსონალისთვის ტრეინინგების ჩატარება უსაფრთხოებისა
და შრომის დაცვის საკითხებზე;
b. პერსონალის სამედიცინო დაზღვევის უზრუნველყოფა;
c. პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დაცვის
საშუალებებით;
d. ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებში და გზებზე
შესაბამისი გამაფრთხილებელი, მიმთითებელი და
ამკრძალავი ნიშნების დამონტაჟება;
e. ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნების შემოღობვა;
f. ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებზე და სამშენებლო
ბანაკზე სტანდარტული სამედიცინო ყუთების არსებობა;
g. მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის
უზრუნველყოფა;
h. სატრანსპორტო ოპერაციებისას უსაფრთხოების წესების
მაქსიმალური დაცვა, სიჩქარეების შეზღუდვა;
i. დასახლებულ პუნქტებში გამავალი გზებით სარგებლობის
მინიმუმამდე შეზღუდვა;
j. სამუშაო უბნებზე უცხო პირთა უნებართვოდ ან სპეციალური
დამცავი საშუალებების გარეშე მოხვედრის და
გადაადგილების კონტროლი;
k. რისკის შეფასება ადგილებზე, მოსახლეობისათვის
კონკრეტული რისკ-ფაქტორების დასადგენად და ასეთი
რისკების შესაბამისი მართვის მიზნით;
l. სიმაღლეზე მუშაობისას პერსონალის დაზღვევა თოკებით და
სპეციალური სამაგრებით;
m. ინციდენტებისა და უბედური შემთხვევების სააღრიცხვო
ჟურნალის წარმოება.
ამასთან,
 ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ხარისხის
გაუარესების თავიდან აცილების ყველა ღონისძიების
გატარება. ხმაურის გავრცელების შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარება (იხ. შესაბამისი პუნქტები);

გამა კონსალტინგი

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a - პერსონალის აყვანისას და
შემდგომ წელიწადში
რამდენჯერმე;
b - სამუშაოების დაწყებამდე;
c, d, e, f - სამუშაოების დაწყებამდე
და მუდმივი განახლება;
g, h, i, j, k, l, m – მუდმივად
სამუშაოების წარმოებისას.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
b, c, d, e, f პუნქტებით
გათვალისწინებული
ღონისძიებების შესრულება
შეიძლება დაკავშირებული იყოს
„საშუალო“ ხარჯებთან.

მანქანადანადგარების
ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი.
ინციდენტებსა და
უბედურ
შემთხვევებზე
ჩანაწერების
წარმოება.
პერსონალის
დაუგეგმავი
შემოწმება ინსპექტირება.

EIA Kheledula 3 HPP

ზემოქმედება ისტორიულკულტურულ და
არქეოლოგიურ ძეგლებზე:
 კულტურული
მემკვიდრეობის
ობიექტების დაზიანება
სამშენებლო სამუშაოების
წარმართვის პროცესში;
 საეკლესიო
სადღესასწაულო
დღეებში რელიგიური
რიტუალების
აღსრულების ან/და
სამგლოვიარო პროცესიის
ხელშეშლა.
 აღურიცხავი
არქეოლოგიური
ობიექტების დაზიანება
მიწის სამუშაოების
შესრულებისას.

7.3.2

 კულტურული და
არქეოლოგიური
ძეგლების
დაზიანების/განადგურ
ების რისკების
მინიმუმამდე დაყვანა
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a. შემოწმდება ეკლესიის მდგომარეობა;
b. ეკლესიის სიახლოვეს მუშაობისას მაქსიმალურად
შეიზღუდება მძიმე ტექნიკის გამოყენება
c. მოსახლეობა ინფორმირებული იქნება ჩასატარებელი
სამუშაოების მოცულობის და ხანგრძლივობის შესახებ;
d. სამშენებლო სამუშაოები შეიზღუდება ეკლესიის და
სასაფლაოს მიმდებარედ, რისთვისაც მშენებელ კონტრაქტორს
ექნება შესაბამისი კომუნიკაცია ადგილობრივ
მოსახლეობასთან;
e. მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი იქნება თავისუფალი
გადაადგილების შესაძლებლობა ეკლესიის და სასაფლაოს
მიმართულებით;
f. რაიმე არტეფაქტის აღმოჩენის შემთხვევაში მშენებლობის
პროცესი შეჩერდება. აღმოჩენის შესწავლისთვის მოწვეული
იქნება ექსპერტ-არქეოლოგები და მათი რეკომენდაციის
შემთხვევაში კომპანია ხელს შეუწყობს ობიექტის
კონსერვაციას ან საცავში გადატანას. სამუშაოები განახლდება
შესაბამისი ნებართვის მიღების შემდეგ.

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a - სამუშაოების დაწყებამდე და
დასრულების შემდგომ;
b, c - სამუშაოების დაწყებამდე და
მიმდინარეობის პროცესში;
d - საეკლესიო სადღესასწაულო და
სამგლოვიარო პროცესიის დღეებში
e - მუდმივად;
f - რაიმე არტეფაქტის აღმოჩენის
შემთხვევაში.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
ხარჯებთან დაკავშირებული არ
არის.

ეკლესიის
მდგომარეობის
შემოწმება;
მიწის სამუშაოების
პროცესის
ვიზუალური
კონტროლი.

ექსპლუატაციის ეტაპზე განსახორციელებელი შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმა

ზემოქმედება/
ზემოქმედების აღწერა
ხმაურის გავრცელება
სამუშაო ზონაში.
ზემოქმედება სხვა
რეცეპტორებზე:
 ოპერირების პროცესში
ჰიდროაგრეგატების და
ძალოვანი
ტრანსფორმატორების
მუშაობის დროს
წარმოქმნილი ხმაურის
გავრცელება.

შემარბილებელი ღონისძიებები:
ამოცანა
ხმაურის გავრცელების
მინიმუმამდე დაყვანა.
გარემოზე ისეთის სახის
ზემოქმედებების
შემცირება, როგორიცაა:
 ადამიანის
ჯანმრთელობაზე
ზემოქმედება;
 ცხოველთა შეშფოთება
და მიგრაცია.

დახასიათება
a.

b.
c.
d.

ჰიდროაგრეგატები მოთავსებული იქნება ჰესის დახურულ
შენობაში, სპეციალურ გარსაცმებში და შესაბამისად
ხმაურის გავრცელების დონეები არ გადააჭარბებს
ნორმირებულ სიდიდეებს;
სამანქანო დარბაზში, საოპერატორო მოწყობილი იქნება
სპეციალური ხმაურსაიზოლაციო მასალისგან.
პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სპეციალური
ყურსაცმებით;
მოხდება ხმაურიან დანადგარებთან მომუშავე პერსონალის
ხშირი ცვლა.

გამა კონსალტინგი

პასუხისმგებლობა, ვადები და
ხარჯები
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a, b – მშენებლობის ეტაპზე;
c – ექსპლუატაციაში გაშვებამდე;
d - ექსპლუატაციისას.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
b, c პუნქტებით გათვალისწინებული
ღონისძიებები შეიძლება
დაკავშირებული იყოს „დაბალ“

მონიტორინგი
დანადგარების
ტექნიკური
მდგომარეობის
კონტროლი.
საჭიროების
შემთხვევაში
ინსტრუმენტალური
გაზომვები.
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ხარჯებთან.
საშიში გეოდინამიკური
პროცესების (ეროზია, მეწყერი
და სხვ.) გააქტიურება:

 მისასვლელი გზების და
ჰესის სხვა
ინფრასტრუქტურული
ობიექტების ფარგლებში
გეოლოგიური
პროცესების
გააქტიურება;
 ძალურ კვანძთან
სანაპირო ზოლის
წარეცხვის რისკები
ფერდების წარეცხვის
რისკები.

ჰიდროლოგიური რეჟიმის
დარღვევა - მდინარეში
წყლის ხარჯის შემცირება.

 ქანების
სტაბილურობის
შენარჩუნება.
გეოლოგიური
პროცესების
გააქტიურების
რისკების შემცირება.
ჰესის ნაგებობების
დაცვა
დაზიანებისაგან.

a.

b.

c.

d.

 წყლის საკმარისი
ნაკადის შენარჩუნება
სოციალურ–
ეკონომიკური
გამოყენებისთვის;
 წყლის საკმარისი
ნაკადის შენარჩუნება
ეკოლოგიის
თვალსაზრისით ნაკლები ზემოქმედება
წყლის და წყალთან
დაკავშირებულ
ბიოლოგიურ
გარემოზე.

a.

b.

c.
d.
e.

f.

ჰესის ძირითადი ნაგებობების ფუნდირება მოხდება
საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების საფუძველზე,
ძირითად ქანებში;
სათავე კვანძის განთავსების ტერიტორიაზე და გზების
დერეფნის სენსიტიურ უბნებზე ფერდობების მხარეს
მოეწყობა დამცავი ნაგებობები;
ყველა სენსიტიურ უბანზე განხორციელდება საშიში
გეოლოგიური მოვლენების მონიტორინგი განსაკუთრებით
საწყისი 2 წლის განმავლობაში. მონიტორინგულ
სამუშაოებში ჩართული იქნება შესაბამისი კომპეტენციის
მქონე პერსონალი (ინჟინერ-გეოლოგები). საჭიროების
შემთხვევაში უმოკლეს ვადებში გატარდება შესაბამისი
პრევენციული ღონისძიებები (გეოლოგიური შესწავლა,
პროექტის დამუშავება და გამაგრებითი სამუშაოები).
ძლიერი ღვარცოფული ნაკადის მოსვლის შემდგომ მოხდება
ზედა ბიეფების და ხეობის ზედა მონაკვეთის
დათვალიერება და არსებული რისკების გამოვლენა,
შესაბამისი ღონისძიებების (გაწმენდითი სამუშაოები
დასახვა, განხორციელება).
სათავე კვანძების ფარგლებში მოეწყობა ავტომატური
ხარჯმზომი. მდ. ხელედულას და მდ. დევაშის ბუნებრივი
ჩამონადენის ყოველდღიური აღრიცხვა მოხდება
მშენებლობის ფაზაზე და ოპერირების ეტაპზე. კვლევის
შედეგები კვარტალში ერთხელ მიეწოდება საქართველოს
გაერემოსა და ბუნებრივი რესურების დაცვის სამინისტროს;
საპროექტო მდინარეების ბუნებრივი ჩამონადენის
მონიტორინგის შედეგები (თვეების მიხედვით) კვარტალში
ერთხელ წარდგენილი იქნება გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტროში;
დამყარდება კონტროლი სათავე კვანძების ქვედა ბიეფში
ეკოლოგიური ხარჯის გატარებაზე;
ეკოლოგიური ხარჯები გატარდება ავტომატურად
(თევზსავალების საშუალებით);
მდინარეში ეკოლოგიური ხარჯის ტოლი ან მასზე ნაკლები
ხარჯის მოდინების შემთხვევაში მოხდება ჰესის მუშაოების
შეჩერება და მოდინებული წყლის ხარჯი სრულად
გატარდება სათავე კვანძის ქვედა ბიეფში;
ოპერირების დაწყებიდან პირველი 2 წლის განმავლობაში
იწარმოებს იქთიოლოგიური კვლევა და კვარტალში

გამა კონსალტინგი

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a, b,– პროექტირებისა და მშენებლობის
ეტაპებზე;
c - მშენებლობის დასრულების შემდგომ
და ექსპლუატაციის ფაზაზე
განსაკუთრებით საწყისი წლების
განმავლობაში. საჭიროების მიხედვით
(მონიტორინგის შედეგად
გეოდინამიკური პროცესების
გააქტიურების რისკის შემთხვევაში).
d - ძლიერი ღვარცოფული ნაკადის

სენსიტიური უბნების
გეოლოგიურ
მდგრადობაზე
სისტემატიური
დაკვირვება.
მონიტორინგის
ხარჯები შეიძლება
შეფასდეს, როგორც
„დაბალი“.

მოსვლის შემდგომ
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულება შეიძლება დაკავშირებული
იყოს „მაღალ“ ხარჯებთან.

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a, b - მშენებლობის და ექსპლუატაციის
ფაზაზე,
c, d, e -ექსპლუატაციის ფაზაზე
რეგულარულად;
f. – 2-3 წლის განმავლობაში, კვარტალში
ერთჯერ;
g, h – საჭიროების მიხედვით.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
დამატებით ხარჯებთან
დაკავშირებული არ არის.

საპროექტო
მდინარეების
ბუნებრივი
ჩამონადენის
მონიტორინგი.
ეკოლოგიური ხარჯის
გატარებაზე
სისტემატიური
მონიტორინგი
(განსაკუთრებით
წყალმცირობის
პერიოდში).
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g.

h.

ზემოქმედება ნატანის
გადაადგიელბაზე:
დამბის არსებობის და
მდინარის კალაპოტში
წყლის ნაკადის შემცირების
გამო

ზედაპირული წყლების
დაბინძურება:
 ზედაპირული წყლების
დაბინძურება
ნარჩენებით,
გაუწმენდავი ჩამდინარე
წყლებით.

 საპროექტო
მდინარეების
კალაპოტის დინამიკის
და სანაპირო ზოლის
სტაბილურობის
შენარჩუნება

ზედაპირული წყლების
დაბინძურების პრევენცია
და შესაბამისად
გარემოზე ისეთის სახის
ზემოქმედებების
შემცირება, როგორიცაა:
 წყლის
ბიომრავალფეროვნება
ზე ზემოქმედება;
 მიწისქვეშა წყლების
დაბინძურება;
 წყლის რესურსებზე
დამოკიდებულ
რეცეპტორებზე
(ცხოველები,
მოსახლეობა)

a.

b.

a.
b.
c.

d.
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ერთხელ ანგარიში წარედგინება გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტროს. საჭიროების
შემთხვევაში გატარდება დამატებითი შემარბილებელი
ღონისძიებები;
იმ შემთხვევაში თუ იქთიოლოგიური კვლევებით
გამოიკვეთა, რომ არსებული ეკოლოგიური ხარჯი იწვევს
ბიომრავალფეროვნების შეუქცევად დეგრადაციას,
საქმიანობა განხორციელდება მონიტორინგის შედეგად
დადგენილი ახალი გაზრდილი ხარჯის შესაბამისად;
ჰესის ადმინისტრაცია აწარმოებს საჩივრების
ქმედითუნარიან ჟურნალს. საჩივრების შემოსვლის
შემთხვევაში მოხდება სათანადო რეაგირება.
წელიწადში ორჯერ, გაზაფხულისა და შემოდგომის
წყალდიდობის შემდგომ, ჩატარდება მონიტორინგი სათავის
კვეთში ნატანის გატარებაზე;
ჩატარებული მონიტორინგის მიხედვით, თუ დადგინდა,
რომ ქვედა ბიეფში ნატანის გატარება ფერხდება, გატარდება
შესაბამისი პროფილაქტიკური ღონისძიებები გატარება (მაგ.
ექსკავატორის დახმარებით ზედა ბიეფის გაწმენდის
ხელშეწყობა და სხვ).

ნარჩენების მართვის გეგმით გათვალისწინებული
ღონისძიებების შესრულების სისტემატური კონტროლი;
საწვავის/ზეთების შენახვისა და გამოყენების წესების დაცვაზე
სისტემატური ზედამხედველობა;
საწვავის/ზეთების ავარიულ დაღვის შემთხვევაში
დაბინძურების ლოკალიზაცია და ზედაპირულ წყლებში
მოხვედრის პრევენციის ღონისძიებების გატარება;
პერსონალს ინსტრუქტაჟი გარემოს დაცვის და უსაფრთხოების
საკითხებზე.

გამა კონსალტინგი

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a - ექსპლუატაციის ფაზაზე წელიწადში

ორჯერ, გაზაფხულისა და
შემოდგომის წყალდიდობის შემდგომ;

დამბის კვეთში
ნატანის გატარებაზე
მონიტორინგის
წარმოება.

b – საჭიროების შემთხვევაში.

შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
შეიძლება დაკავშირებული იყოს
„დაბალ“ ხარჯებთან.
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a – მშენებლობის ეტაპზე ;
b - ზეთების დაღვრის შემდგომ
უმოკლეს ვადებში.
c, d - ექსპლუატაციის ფაზაზე
რეგულარულად;
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
შეიძლება დაკავშირებული იყოს დაბალ
ხარჯებთან.

ნარჩენების
მენეჯმენტის გეგმის
შესრულების
კონტროლი. საწვავის
და ზეთების შენახვის
და გამოყენების
წესების შესრულების
კონტროლი.
ნიადაგის და წყლის
მდგომარეობის
ვიზუალური
კონტროლი.

EIA Kheledula 3 HPP
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ზემოქმედება.

მიწისქვეშა/გრუნტის
წყლების დებიტის
შემცირება, რაც
დაკავშირებული იქნება
ბუნებრივი ჩამონადენის
შემცირებასთან სათავე
კვანძიდან ძალურ კვანძამდე
მონაკვეთში.

მიწისქვეშა წყლის
რესურსებზე
დამოკიდებულ
რეცეპტორებზე
(მოსახლეობა,
ბიომრავალფეროვნება)
ზემოქმედების შემცირება

 ქვედა ბიეფში ეკოლოგიური ხარჯის გატარება და მასზე
სისტემატიური კონტროლის დაწესება.
 ადგილობრივი წყაროს წყლების დებიტების მონიტორინგის
წარმოება და საჭიროების შემთხვევაში მოსახლეობის
უზრუნველყოფა წყალმომარაგების ალტერნატიული სქემით.

ვიზუალურ-ლანდშაფტური
ცვლილება:
 ვიზუალური ცვლილება
ჰესის
ინფრასტრუქტურული
ობიექტების არსებობის
გამო;
 ნარჩენებით
დაბინძურება;
 წყლის ნაკადის
შემცირების გამო.

 ადამიანთა
უკმაყოფილების
გამორიცხვა;
 ცხოველთა
საცხოვრებელი
გარემოს ცვლილების
და ცხოველთა
მიგრაციის
მინიმუმამდე
შემცირება.

a.

ზემოქმედება სახეობათა
ქცევაზე:
 წყლის დონის
შემცირების და ტყის
გამეჩხერების გამო
ნორმალური
ცხოველმოქმედების
დაქვეითება. ცხოველთა
მიგრაცია;

 ცხოველთა სახეობებზე
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ზემოქმედების
მინიმუმამდე
შემცირება.

a. მცენარეულ საფარზე მიყენებული ზიანის კომპენსაციის მიზნით

b.
c.

d.

ჰესის ნაგებობების მოწყობისას შეძლებისდაგვარად ბუნებრივი
მასალის გამოყენება, ფერების სათანადო შერჩევა;
სარეკულტივაციო და ლანდშაფტის გამწვანებითი სამუშაოების
ჩატარება;
ქვედა ბიეფში ეკოლოგიური ხარჯის გატარებაზე
სისტემატიური ზედამხედველობა;
ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი.

ტყის კორომების გაშენება/გახარება;
b. ქვედა ბიეფში სავალდებულო ეკოლოგიური ხარჯის გატარება.

c. ღამის განათების სიტემების ოპტიმიზაცია;
ასევე,
 ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი;
 წყლის, ნიადაგის და ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების
შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება (იხ. შესაბამისი
პუნქტ.).

გამა კონსალტინგი

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
დამბის ქვედა ბიეფში მუდმივად უნდა
იყოს გატარებული სავალდებულო
ეკოლოგიური ხარჯი
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
დაკავშირებული იქნება ენერგეტიკული
დანიშნულების წყლის დანაკარგებთან.
ასევე სასმელი წყლის
ხელმისაწვდომობის შეზღუდვის
შემთხვევაში ალტერნატიული
წყალმომარაგების სქემის მოწყობასთან.
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a, b - მშენებლობის ეტაპზე და
ექსპლუატაციაში გაშვებამდე;
c, d – ექსპლუატაციის ფაზაზე
რეგულარულად.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
a, b პუნქტებით გათვალისწინებული
ღონისძიებების შესრულება შეიძლება
დაკავშირებული იყოს „დაბალ“
ხარჯებთან.
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a - რეკულტივაციის ეტაპზე;
b, c – ექსპლუატაციის ფაზაზე
რეგულარულად.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
a შეიძლება დაკავშირებული იყოს
„საშუალო“ხარჯებთან.

ეკოლოგიურ ხარჯზე
აუცილებელია
დაწესდეს მუდმივი
მონიტორინგი.
ექსპლუატაციის
საწყის წლებში
ადგილობრივი
წყაროს წყლების
დებიტზე
დაკვირვება.

ნარჩენების
მენეჯმენტის გეგმის
შესრულების
კონტროლი.
ვიზუალური
მონიტორინგი
ტერიტორიის
სანიტარულეკოლოგიური
მდგომარეობის
კონტროლის მიზნით.
ეკოლოგიური ხარჯის
გატარების კონტროლი.
მცენარეული საფარის
აღწარმოების
კონტროლი.
ეკოლოგიური ხარჯის
გატარების კონტროლი.

EIA Kheledula 3 HPP

ზემოქმედება წყლის
ბიომრავალფეროვნებაზე:
 იქთიოფაუნის ზედა
ბიეფში გადაადგილების
მუდმივად შეზღუდვა;
 საცხოვრებელი გარემოს
გაუარესება - წყლის
დონის შემცირება,
წყალში
დამაბინძურებელი
ნივთიერებების მატება;
 იქთიოფაუნის
წყალმიმღებში
მოხვედრის და დაღუპვის
რისკი;

 წყლის

ბიომრავალფეროვნების მაქსიმალურად
შენარჩუნება.
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a. ენერგო გენერაციისთვის წყლის აღებისას გათვალისწინებული
იქნება მდინარეში ეკოლოგიური ხარჯის გატარება, რაც
მინიმალურ პირობებს მაინც შექმნის იქთიოფაუნის
ცხოველქმედებისათვის;
b. პროექტის მიხედვით სათავე კვანძზე გათვალისწინებულია
საფეხურებიანი თევზსავალის მოწყობა, რაც თევზების
მიგრაციისათვის ბუნებრივთან მიახლოებულ პირობებს
შექმნის;
c. ოპერირების ეტაპზე სისტემატიური კონტროლის დაწესდება
ეკოლოგიური ხარჯის გატარებაზე . ამასთან ეკოლოგიური
ხარჯი ქვედა ბიეფში გატარებული იქნება თევზსავალის
საშუალებით;
d. განხორციელდება თევზსავალის ტექნიკური გამართულობის და
მუშაობის ეფექტურობის მონიტორინგი, რაც განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია თევზების ტოფობის და შესაბამისად მიგრაციის
პერიოდში;
e. სადერივაციო სისტემაში და ტურბინებში თევზის მოხვედრის
ალბათობას მნიშვნელოვნად ამცირებს კოანდას ტიპის
წყალმიმღების არსებობა, რომელიც აღჭურვილი იქნება წვრილი
გისოსებით;
f. იქთიოფაუნისათვის მიყენებული ზიანის კომპენსაციის მიზნით
საქმიანობის განმახორციელებელი იღებს ვალდებულებას
მშენებლობის დასრულების შემდგომ და ექსპლუატაციის ეტაპზე
ყოველწლიურად კერძო მფლობელობაში არსებული თევზსაშენი
მეურნეობებიდან შეისყიდოს კალმახის 50 000 ცალი ლიფსიტა
და თევზის აღწარმოების მიზნით საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს თანამშრომლების
თანდასწრებით გაუშვას კაშხლის ზედა ბიეფში;
g. ოპერირების დაწყებიდან პირველი 2 წლის განმავლობაში
უზრუნველყოფილი იქნება იქთიოფაუნის სახეობების
მონიტორინგი, საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი
შემარბილებელი ღონისძიებების დასახვის მიზნით;
h. საქმიანობის განმახორციელებელი ჰესის ექსპლუატაციაში
გაშვებამდე სამინისტროში წარმოადგენს იქტიოფაუნაზე
მიყენებული ზიანის საკომპენსაციო პაკეტს შესათანხმებლად.
ამასთან ერთად მოხდება შემდეგი პირობების დაცვა:

 ზედაპირული წყლების ხარისხის დაცვის შემარბილებელი
ღონისძიების გატარება (იხ. შესაბამისი პუნქტ.);
უკანონო ჭრები, ნადირობა,
თევზაობა (ბრაკონიერობა).

მშენებლობის ეტაპისთვის წარმოდგენილი შემარბილებელი ღონისძიებების ანალოგიურია.

გამა კონსალტინგი

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
b - მშენებლობის ეტაპზე;
a, c, d, e, f, g, h - ექსპლუატაციის ფაზაზე
რეგულარულად. განსაკუთრებით
თევზების ტოფობის და მიგრაციის
პერიოდში.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
შემარბილებელი ღონისძიებები
შეიძლება დაკავშირებული იყოს
„საშუალო“ ხარჯებთან.

თევზსავალი
მოწყობილობების
გამართულობის და
მუშაობის
ეფექტურობის
პერიოდული
მონიტორინგი.
ეკოლოგიური ხარჯის
გატარების
კონტროლი.
ნარჩენების
მენეჯმენტის გეგმის
შესრულების
კონტროლი.
ბიოლოგიური
გარემოს
მონიტორინგი ჰესის
ოპერირების
დაწყებიდან
არანაკლებ 2 წლის
განმავლობაში.

EIA Kheledula 3 HPP

ნარჩენებით გარემოს
დაბინძურების რისკები:
 სახიფათო ნარჩენები
(ტურბინების და
ტრანსფორმატორების
გამონაცვალი ზეთი და
სხვ.);
 საყოფაცხოვრებო
ნარჩენები.

დასაქმება და მასთან
დაკავშირებული
უარყოფითი ზემოქმედების
რისკები, კერძოდ:
 ადგილობრივი
მოსახლეობის დასაქმების
მოლოდინი და
უკმაყოფილება;
 დასაქმებულთა
უფლებების დარღვევა;
 უთანხმოება
ადგილობრივ
მოსახლეობასა და
დასაქმებულთა
(არაადგილობრივები)
შორის.

ჯანმრთელობასა და
უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული რისკები:
 მოსახლეობის

ნარჩენების გარემოში
უსისტემოდ გავრცელების
პრევენცია და გარემოზე
ისეთის სახის
ზემოქმედებების
შემცირება, როგორიცაა:

 ადამიანის
ჯანმრთელობაზე
ნეგატიური
ზემოქმედება;
 წყლის გარემოს
დაბინძურება;
 ცხოველებზე
ზემოქმედება;
 ვიზუალურლანდშაფტური
ცვლილება და სხვ.
 ექსპლუატაციაზე
დასაქმებული
პერსონალის და
ადგილობრივი
მოსახლეობის
უკმაყოფილების
გამორიცხვა.

 ადამიანის
ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა.
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ნარჩენების დროებითი განთავსებისთვის ძალური
კვანძების ტერიტორიაზე შესაბამისი სასაწყობო
ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
ძალური კვანძების ტერიტორიაზე შესაბამისი
კონტეინერების დადგმა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების
განთავსებისთვის;
ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნნება სათანადო
მომზადების მქონე პერსონალი, რომელსაც ჩაუტარდება
სწავლება და ტესტირება;
პერსონალის ინსტრუქტაჟი;
ნარჩენების შეძლებისდაგვარად ხელმეორედ გამოყენება;
ტერიტორიებიდან სახიფათო ნარჩენების გატანა შემდგომი
მართვის მიზნით მოხდება მხოლოდ ამ საქმიანობაზე
სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორის საშუალებით.

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a, b, c, d – მშენებლობის ეტაპზე და
ექსპლუატაციაში გაშვებამდე;
e, f - ექსპლუატაციის ფაზაზე
რეგულარულად.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
a, b, c, f პუნქტებით გათვალისწინებული
ღონისძიებების შესრულება შეიძლება
დაკავშირებული იყოს „დაბალ“
ხარჯებთან.

ნარჩენების
მართვისათვის
სპეციალურად
გამოყოფილი
პერსონალის მიერ
ნარჩენების
მენეჯმენტის გეგმის
შესრულების
კონტროლი,
ნარჩენების
რაოდენობის და
სახეების აღრიცხვა,
შესაბამისი ჟურნალის
წარმოება.

a. პერსონალის აყვანის პოლიტიკის შემუშავება და
გამოქვეყნება ადგილობრივ (ოფისში), მუნიციპალურ
(გამგეობის შენობა და სხვ.) და რეგიონალურ დონეზე;
b. პერსონალის აყვანა შესაბამისი ტესტირების საფუძველზე;
c. თითოეულ პერსონალთან ინდივიდუალური სამუშაო
კონტრაქტის გაფორმება;
d. პერსონალთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში მუხლების
ჩართვა ყველა გეგმის, პროცედურის და შემარბილებელ
ღონისძიებებთან დაკავშირებით, აგრეთვე, იმ მუხლების
ჩართვა, რომლებიც ეხება უსაფრთხოების გეგმების
მონიტორინგსა და უბედური შემთხვევების შესახებ
ანგარიშებს.
e. ყველა პერსონალის უზრუნველყოფა ინფორმაციით მათი
სამსახურის შესახებ;
f. ყველა არაადგილობრივი პერსონალის ინფორმირება
ადგილობრივი უნარ-ჩვევების და კულტურის შესახებ;
g. პერსონალის საჩივრების განხილვის მექანიზმის შემუშავება
და პრაქტიკულად გამოყენება;
h. პერსონალის საჩივრების ჟურნალის წარმოება.
a. პერსონალისთვის ტრეინინგების ჩატარება უსაფრთხოებისა
და შრომის დაცვის საკითხებზე;
b. პერსონალის სამედიცინო დაზღვევის უზრუნველყოფა;
c. დასაქმებული პერსონალის უზრუნველყოფა

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a, b, c, d, e, f, - სამუშაოების
დაწყებამდე (პერსონალის აყვანამდე
და აყვანის პროცესში). ასევე
სამუშაოების მიმდინარეობისას ახალი
პერსონალის აყვანის
გადაწყვეტილების მიღების
შემთხვევაში;
g, h - სამუშაოების წარმოებისას.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
მნიშვნელოვან დამატებით ხარჯებთან
დაკავშირებული არ არის

საჩივრების და
გადაჭრის აღრიცხვის
სათანადო მექანიზმის
შემოღება.
დისციპლინარული
ჩანაწერების
წარმოება.

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
a - პერსონალის აყვანისას და შემდგომ
წელიწადში რამდენჯერმე;
b - სამუშაოების დაწყებამდე;

დანადგარების
ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი.

a.

b.

c.

d.
e.
f.

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

ჯანმრთელობასა და
უსაფრთხოებაზე
მოსალოდნელი
ზემოქმედება;
 დასაქმებული
პერსონალის
ჯანმრთელობასა და
უსაფრთხოებაზე
მოსალოდნელი
ზემოქმედება.
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ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით;
d. ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებში და გზებზე
შესაბამისი გამაფრთხილებელი, მიმთითებელი და
ამკრძალავი ნიშნების დამონტაჟება;
e. ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნების შემოღობვა;
f. ძალურ კვანძებზე სამედიცინო ყუთების არსებობა;
g. დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა;
h. ჰესის ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე უცხო პირთა
უნებართვოდ ან სპეციალური დამცავი საშუალებების გარეშე
მოხვედრის და გადაადგილების კონტროლი;
i. რისკის შეფასება ადგილებზე, მოსახლეობისათვის
კონკრეტული რისკ-ფაქტორების დასადგენად და ასეთი
რისკების შესაბამისი მართვის მიზნით;
j. ინციდენტებისა და უბედური შემთხვევების სააღრიცხვო
ჟურნალის წარმოება.
ამასთან,
 წყლისა და ნიადაგის ხარისხის გაუარესების თავიდან
აცილების ყველა ღონისძიების გატარება. ხმაურის
გავრცელების შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება (იხ.
შესაბამისი პუნქტები);

გამა კონსალტინგი

c, d, e, f - სამუშაოების დაწყებამდე და
მუდმივი განახლება;
g, h, i, j – მუდმივად სამუშაოების
წარმოებისას.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
b, c, d, e, f პუნქტებით

გათვალისწინებული
ღონისძიებების შესრულება
შეიძლება დაკავშირებული იყოს
„დაბალ“ ხარჯებთან.

ინციდენტებსა და
უბედურ
შემთხვევებზე
ჩანაწერების
წარმოება.
პერსონალის
დაუგეგმავი
შემოწმება ინსპექტირება.

EIA Kheledula 3 HPP
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პარაგრაფში 7.2.2. ჩამოთვლილი ღონისძიებების გარდა, ჰესის ფუნქციონირების განმავლობაში
ოპერატორი კომპანია პერიოდულად განახორციელებს ინფრასტრუქტურის ცალკეული
ობიექტების სარემონტო-პროფილაქტიკურ და შესაბამის მონიტორინგულ სამუშაოებს. ქვემოთ
წარმოდგენილი სამუშაოები პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ჰესის შეუფერხებლად
ფუნქციონირების და ინფრასტრუქტურის უეცარი დაზიანებების პრევენციის თვალსაზრისით.
თუმცა
ჩამოთვლილი
ღონისძიებები
პარალელურად
მინიმუმადე
ამცირებს
გაუთვალისწინებელი შემთხვევების შედეგად გარემოს ცალკეულ რეცეპტორებზე სხვადასხვა
სახის ურყოფითი ზემოქმედებების და ადამიანთა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რისკებს:
1. სათავე კვანძის მექანიკური აღჭურვილობის პერიოდული შემოწმება. საჭიროებისამებრ
მოწესრიგება (გაწმენდა, შეღებვა);
2. სადერივაციო/სადაწნეო სისტემის ინსპექტირება (ფუნქციონირების დაწყებიდან 1 წლის
შემდეგ, მესამე წელს და შემდგომ ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ);
3. სადერივაციო/სადაწნეო სისტემის ფარგლებში წყლის ჟონვის დეტექტირება შესავალზე
და გამოსავალზე გაზომილი ხარჯის შედარების მეთოდით;
4. ჰესის სეზონური ტექმომსახურება და მოწესრიგება:
o ძირითადი
ტექნოლოგიური
(ტურბინები,
გენერატორები)
და
დამხმარე
მოწყობილობების (სარქველები, ამწეები, ტუმბოები) შემოწმება;
o შენობების, შემოღობვის, ჭიშკრის, გამაფრთხილებელი ნიშნების, განათების და
ტერიტორიის მოწესრიგება - საჭიროებისამებრ;
o ელექტრო აღჭურვილობის ტესტირება და შეკეთება;
o ტრანსფორმატორების და ამომრთველების ტექნიკური მდგომარეობის ვიზუალური
მონიტორინგი, საჭიროების შემთხვევაში - შეკეთება;
o ტრანსფორმატორებში ზეთის გამოცვლა/ დამატება;
o ბალახის თიბვა, ღობის გაყოლებაზე სარეველა მცენარეების რეგულარული
მექანიკური კონტროლი;
5. მისასვლელი გზების სათანადო მდგომარეობაში ყოფნის უზრუნველყოფა.

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

8
8.1

გვ 424 / 567

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა
ზოგადი მიმოხილვა

ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის განხორციელების ფარგლებში ეკოლოგიური
მონიტორინგის ორგანიზება ითვალისწინებს შემდეგი ამოცანების გადაჭრას:
 სამშენებლო სამუშაოების და ექსპლუატაციის დროს მოქმედი გარემოსდაცვითი
კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების დადასტურება;
 რისკებისა და ეკოლოგიური ზემოქმედებების კონტროლირებადობის უზრუნველყოფა;
 დაინტერესებული პირების უზრუნველყოფა სათანადო გარემოსდაცვითი
ინფორმაციით;
 ნეგატიური ზემოქმედების შემამცირებელი/შემარბილებელი ღონისძიებების
განხორციელების დადასტურება, მათი ეფექტურობის განსაზღვრა და აუცილებლობის
შემთხვევაში მათი კორექტირება;
 პროექტის განხორციელების (სამშენებლო სამუშაოები და ექსპლუატაცია) პერიოდში
პერმანენტული გარემოსდაცვითი კონტროლი.
ჰესის მშენებლობისას და ექსპლუატაციისას გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა
მოცემულია პარაგრაფებში 8.1.1. და 8.1.2. უნდა აღინიშნოს, რომ წარმოდგენილ გეგმას ზოგადი
სახე გააჩნია და საქმიანობის განხორციელების პროცესში შესაძლებელია მისი დეტალიზება და
გარკვეული მიმართულებით კორექტირება. გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმის
განხორციელებაზე პასუხისმგებელია საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანია - შპს
„ხელედულა ენერჯი“.
შპს „ხელედულა ენერჯი“ იღებს ვალდებულებას, რომ როგორც მშენებლობის, ასევე
ექსპლუატაციის ფაზაზე ჩატარებული მონიტორინგის ანგარიში კვარტალში ერთხელ
წარადგინოს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში.
მონიტორინგის შედეგების მიხედვით, საჭიროების შემთხვევაში შეიმუშავებს დამატებით
შემარბილებელ და საკომპენსაციო ღონისძიებებს.
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მშენებლობის ეტაპზე განსახორციელებელი მონიტორინგის გეგმა

კონტროლის საგანი/
საკონტროლო
ქმედება

კონტროლის/სინჯის
აღების წერტილი

მეთოდი

სიხშირე/დრო

მიზანი

პასუხისმგებელი
პირი

1

2

3

4

5

6

 პერიოდულად მიწის
სამუშაოების წარმოების
პროცესში, მშრალ
ამინდში.
 სამშენებლო სამუშაოების
დროს;
 ინტენსიური
სატრანსპორტო
ოპერაციებისას მშრალ
ამინდში.
 ტექნიკის გამართულობის
შემოწმება - სამუშაოს
წყებამდე.
 ინსტრუმენტალური
გაზომვა საჩივრების შემოსვლის
შემდეგ.
 ტექნიკის გამართულობის
შემოწმება სამუშაოს
დაწყებამდე
 ინსტრუმენტალური
გაზომვა საჩივრების შემოსვლის
შემდეგ.

 მოსახლეობის მინიმალური
შეშფოთება;
 პერსონალის უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა;
 მცენარეული
საფარის/ფლორის და
ფაუნის მინიმალური
შეშფოთება;
 დამატებითი
შემარბილებელი
ღონისძიებების დასახვაგანხორციელება;

 საქმიანობის
განმახორციელებელ
ი კომპანია - შპს
„ხელედულა
ენერჯი“

 ჯანდაცვის და
უსაფრთხოების ნორმებთან
შესაბამისობის
უზრუნველყოფა,
 პერსონალისთვის
კომფორტული სამუშაო
პირობების შექმნა
 შენობა-ნაგებობების
მდგომარეობის შენარჩუნება
 ფაუნის /მოსახლეობის
მინიმალური შეშფოთება

 საქმიანობის
განმახორციელებელ
ი კომპანია - შპს
„ხელედულა
ენერჯი“

ატმოსფერული ჰაერის ხარიხი:
ჰაერი (მტვერი და
 სამშენებლო
გამონაბოლქვი)
ბანაკი;
 სამშენებლო
მოედნები;
 სამშენებლო
მოედნებამდე
მისასვლელი
გზები;
 უახლოესი
საცხოვრებელი
სახლები

ხმაური და ვიბრაცია

 სამშენებლო
ბანაკი;
 სამშენებლო
მოედნები
 უახლოესი
საცხოვრებელი
სახლები და წმ
მარიამის ეკლესია

 ვიზუალური
 მანქანა-დანადგარების
ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი
 ინსტრუმენტალური
გაზომვა

 შენობა-ნაგებობების
მდგომარეობის
კონტროლი (ვიბრაციის
შედეგად შესაძლო
დაზიანების
დასაფიქსირებლად)
 მანქანა-დანადგარების
ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი;
 ინსტრუმენტალური
გაზომვა.
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გეოლოგიური გარემო, გრუნტების სტაბილურობა, საშიში გეოდინამიკური პროცესები:
მეწყრულგრავიტაციული
პროცესები

ნიადაგი/გრუნტი:
სანაყაროების
სტაბილურობა.

ნიადაგის/გრუნტის
ხარისხი

 სათავე კვანძის
განთავსების
კვეთში
 ჰესის შენობის
ტერიტორია;
 ხეობის საპროექტო
მონაკვეთის სხვა
მეტ-ნაკლებად
სენსიტიური
უბნები

 დაკვირვება საშიში
გეოდინამიკური
პროცესების
განვითარებაზე;
 ფერდობის
მდგრადობის
შემოწმება.

 სამშენებლო სამუშაოების
დროს, მუდმივად;
 განსაკუთრებით
ინტენსიური
ატმოსფერული ნალექების
მოსვლის შემდგომ;
 ინტენსიური
სატრანსპორტო
გადაადგილებების დროს;
 შემოწმება ინჟინერგეოლოგის მიერ სამშენებლო სამუშაოების
დასრულების შემდგომ.

 ფერდობების მდგრადობის
უზრუნველყოფა;
 მშენებარე ობიექტების
დაზიანების, ადამიანთა
დაშავების პრევენცია;
 მიწაზე არსებული
რესურსების (ნიადაგი,
ფლორა, ცხოველთა
საარსებო გარემო)
შენარჩუნება;
 დამატებითი
შემარბილებელი
ღონისძიებების
(დატერასება, გამაგრება)
დასახვა-განხორციელება;

 საქმიანობის
განმახორციელებელ
ი კომპანია - შპს
„ხელედულა
ენერჯი“

 ფუჭი ქანების
დასაწყობების
ადგილი.

 დაკვირვება ეროზიული
პროცესების (წარეცხვა)
განვითარებაზე.

 ეროზიული პროცესების
განვითარების პრევენცია და
სანაპირო ზოლის
სტაბილურობის
შენარჩუნება

 საქმიანობის
განმახორციელებელ
ი კომპანია - შპს
„ხელედულა
ენერჯი“

 სამშენებლო
ბანაკი/სამშენებლო
ბაზა;
 სამშენებლო
მოედნები;
 მასალების და
ნარჩენების
დასაწყობების
ადგილები;
 ნიადაგის
ჰუმუსოვანი ფენის

 კონტროლი,
მეთვალყურეობა
 მანქანა-დანადგარების
ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი;
 ლაბორატორიული
კონტროლი

 მშენებლობის ეტაპზე
შემოწმება ინტენსიური
ატმოსფერული ნალექების
მოსვლის შემდგომ;
 შემოწმება სამუშაოების
დასრულების და
სარეკულტივაციო
სამუშაოების შემდგომ.
 პერიოდული შემოწმება;
 შემოწმება სამუშაოს
დასრულების შემდეგ.
 ლაბორატორიული
კვლევა დამაბინძურებელი
ნივთიერებების დაღვრის
შემთხვევაში

 ნიადაგის/გრუნტის
ხარისხის შენარჩუნება.

 საქმიანობის
განმახორციელებელ
ი კომპანია - შპს
„ხელედულა
ენერჯი“

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP
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დასაწყობების
ადგილები.
წყლის გარემო:
საპროექტო
მდინარეების
ბუნებრივი
ჩამონადენი

 სათავე კვანძის
განთავსების
კვეთში

 ავტომატური
ხარჯმზომის
გამოყენებით.

 მუდმივად მშენებლობის
ეტაპზე

 ბუნებრივი ხარჯის
დაზუსტება და მონაცემების
სამინისტროში წარდგენა
კვარტალში ერთჯერ,.

ზედაპირული
წყლების ხარისხი

 სამშენებლო ბანაკი
 სამშენებლო
უბნები - წყლის
ობიექტთან
სიახლოვეს;
 სამსხვრევდამხარისხებელი
საამქროდან
ჩამდინარე
წყლების ჩაშვების
წერტილში.

 ვიზუალური
 მანქანა-დანადგარების
ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი;
 მყარი და თხევადი
ნარჩენების
მენეჯმენტის
კონტროლი;
 სამეურნეო-ფეკალური
წყლების მენეჯმენტის
კონტროლი;
 ლაბორატორიული
კონტროლი

 წყლის ხარისხის დაცვის
უზრუნველყოფა

ჩამდინარე წყლების
ხარისხი

 სამსხვრევდამხარისხებელი
საამქროდან
ჩაშვებული
ჩამდინარე წყლები
 ადგილობრივი

 ლაბორატორიული
კონტროლი შეწონილი
ნაწილაკებსი
შემცველობაზე

 სამუშაო მოედნების
მოწყობის დროს (წყლის
ობიექტის მახლობლად),
განსაკუთრებით
წვიმის/თოვლის შემდეგ.
 სამუშაოების წარმოების
პროცესში (წყლის
ობიექტთან ახლოს
 მყარი ნარჩენების
ტრანსპორტირების/
დასაწყობების დროს;
 ტექნიკის გამართულობის
შემოწმება - სამუშაოს
დაწყებამდე;
 ლაბორატორიული
კვლევა დამაბინძურებელი
ნივთიერებების დაღვრის
დაფიქსირების ან
გამწმენდი სალექარის
გაუმართაობის
შემთხვევაში შემდეგ.
 კვარტალში ერთხელ





 კვარტალში ერთჯერ და

 მიწისქვეშა წყლების

 საქმიანობის

მიწისქვეშა წყლების

 დაკვირვება

გამა კონსალტინგი

 საქმიანობის
განმახორციელებელ
ი კომპანია - შპს
„ხელედულა
ენერჯი“
 საქმიანობის
განმახორციელებელ
ი კომპანია - შპს
„ხელედულა
ენერჯი“

EIA Kheledula 3 HPP

დებიტი

მიწისქვეშა წყლების
ხარისხი

მცენარეული საფარი:
საპროექტო
დერეფანში
არსებული
მცენარეული საფარი

ცხოველთა სამყარო:
საპროექტო
დერეფნის
მიმდებარედ
მობინადრე
ცხოველები
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წყაროს წყლები.

ადგილობრივი წყაროს
წყლების დებიტზე.

სამუშაოების
დასრულების შემდგომ

 ადგილობრივი
წყაროს წყლები.

 წყლის სინჯების აღება
და ლაბორატორიული
ანალიზი

 წელიწადში ერთჯერ და
სამუშაოების
დასრულების შემდგომ

 სათავე კვანძის
განთავსების
ტერიტორია;
 ძალური კვანძის
განთავსების
ტერიტორია;
 სამშენებლო ბანაკი
და სხვა სამუშაო
უბნები

 ვიზუალური
კონტროლი;
 სამშენებლო უბნების
საზღვრების დაცვის
კონტროლი;

 კონტროლი მცენარეული
საფარის გასუფთავების
პროცესში;
 სხვა სამშენებლო უბნებზე
- დაუგეგმავი კონტროლი;
 სამუშაოების
დასრულების შემდეგ
მცენარეული საფარის
შემოწმება, მათი აღდგენის
ღონისძიებების
კონტროლი.

 მცენარეული საფარის
შენარჩუნება ფაუნის
/მოსახლეობის მინ.
შეშფოთება;]
 ცხოველთა სამყაროზე
ნეგატიური ზემოქმედების
მინიმიზაცია.

 საქმიანობის
განმახორციელებელ
ი კომპანია - შპს
„ხელედულა
ენერჯი“

 სამშენებლო
ბანაკის/სამშენებლ
ო ბაზის და
სამშენებლო
მოედნების
მიმდებარე
ტერიტორია;
 მდინარის
სანაპირო ზოლი;
 მისასვლელი გზის

 წავის სოროების,
ფრინველთა ბუდეების
დაფიქსირება აღრიცხვა;
 ცხოველთა სახეობებზე
დაკვირვება და ფონურ
მდგომარეობასთან
შედარება;
 საძირკვლების
განთავსებისთვის
მოწყობილი

 სოროების და ბუდეების
დაფიქსირება/აღრიცხვა
სამშენებლო სამუშაოების
დაწყებამდე და შემოწმება
სამუშაოების
დასრულების შემდგომ;
 ცხოველთა სახეობებზე
(მ.შ. წყალთან ახლოს
მობინადრე სახეობები)
დაკვირვება -

 ცხოველთა სამყაროზე
ნეგატიური ზემოქმედების
მინიმიზაცია;
 შემარბილებელი
ღონისძიებების
ეფექტურობის შეფასება;
 საჭიროების შემთხვევაში
საკომპენსაციო
ღონისძიებების და
დამატებითი ღონისძიებების

 საქმიანობის
განმახორციელებელ
ი კომპანია - შპს
„ხელედულა
ენერჯი“

გამა კონსალტინგი

დებიტზე ზემოქმედების
მასშტაბების შეფასება;
 საჭიროების შემთხვევაში
საკომპენსაციო
ღონისძიებების დასახვაატარება.
 მიწისქვეშა წყლების
ხარისხზე ზემოქმედების
მასშტაბების შეფასება;
 საჭიროების შემთხვევაში
საკომპენსაციო
ღონისძიებების დასახვაატარება.

განმახორციელებელ
ი კომპანია - შპს
„ხელედულა
ენერჯი“

 საქმიანობის
განმახორციელებელ
ი კომპანია - შპს
„ხელედულა
ენერჯი“

EIA Kheledula 3 HPP

დერეფნები;

მშენებელი
კონტრაქტორის მიერ
შემარბილებელი
ღონისძიებების
შესრულება

ნარჩენები:
ნარჩენების მართვის
მდგომარეობა

 სამშენებლო
ბანაკის და
სამშენებლო
მოედნების
მიმდებარე
ტერიტორია;
 სატრანსპორტო
დერეფნები;

 სამშენებლო ბანაკი
და მიმდებარე
ტერიტორია;
 სამშენებლო
მოედნები;
 ნარჩენების
განთავსების
უბნები (მათ
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თხრილების და
გაყვანილი ტრანშეას
ვიზუალური შემოწმება;
 სენსიტიური
ჰაბიტატების და
გადაშენების საფრთხის
წინაშე მყოფ სახეობაზე
დაკვირვება.
მინიტორინგის
შედეგების მიხედვით,
საჭიროების
შემთხვევაში
დამატებითი
შემარბილებელი და
საკომპენსაციო
ქმედებების დანერგვაგანხორციელების
მიზნით.
 მომსახურე
პერსონალის
მეთვალყურეობა;
 დაუგეგმავი
ინსპექტირება

პერიოდულად
მშენელობის პერიოდში
და სამუშაოების
დამთავრების შემდგომ;
 თხრილების და
ტრანშეების შემოწმება მათი ამოვსების წინ;
 სენსიტიური ჰაბიტატებზე
და გადაშენების
საფრთხის წინაშე მყოფ
სახეობებზე დაკვირვება
მშენელობის მთელი
პერიოდის განამვლობაში .

 შემოწმება სამუშაოების
დაწყებამდე და
დასრულების შემდგომ;
 მეთვალყურეობა მუდმივად
(განსაკუთრებით
მოსამზადებელ ეტაპზე);
 ინსპექტირება დაუგეგმავად.

 მომსახურე პერსონალის
მიერ შემარბილებელი
ღონისძიებების შესრულების
დადასტურება;
 მომსახურე პერსონალისთვს
დამატებითი ტრეინინგების
ჩატარება და ახსნაგანმარტებების მიცემა.

 საქმიანობის
განმახორციელებელ
ი კომპანია - შპს
„ხელედულა
ენერჯი“

 ტერიტორიის
ვიზუალური
დათვალიერება;
 ნარჩენების
მენეჯმენტის
კონტროლი;

 პერიოდულად,
განსაკუთრებით ქარიანი
ამინდის დროს;
 სანაყაროების ფარგლებში
- წყალდიდობების
შემდგომ.

 ნიადაგის, წყლის ხარისხის
დაცვა;
 ბიომრავალფეროვნებაზე
მინიმალური ზემოქმედება;
 ნაკლები ვიზუალურლანდშაფტური ცვლილება.

 საქმიანობის
განმახორციელებელ
ი კომპანია - შპს
„ხელედულა
ენერჯი“

გამა კონსალტინგი

განსაზღვრა.

EIA Kheledula 3 HPP
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შორის
სანაყაროები)
შრომის უსაფრთხოება:
მომსახურე
 სამუშაოთა
პერსონალის მიერ
წარმოების
უსაფრთხოების
ტერიტორია
ნორმების დაცვის
მდგომარეობა

 ინსპექტირება;
 პირადი დაცვის
საშუალებების
არსებობა და
გამართულობის
პერიოდული
კონტროლი;
 ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი.
არქეოლოგიური და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები:
მშენებლობის ეტაპზე  სამუშაოთა
 ვიზუალური
არქეოლოგიური
წარმოების
დაკვირვება
ნიმუშების გვიანი
ტერიტორია (ამ
გამოვლინების
შემთხვევაში
შესაძლებლობა
სათავე კვანძის
სამშენებლო
მოედანი)

8.3

 პერიოდული კონტროლი
სამუშაოს წარმოების
პერიოდში;
 დაუგეგმავი შემოწმება.

 ჯანდაცვის და
უსაფრთხოების ნორმებთან
შესაბამისობის
უზრუნველყოფა
 ტრავმატიზმის თავიდან
აცილება/მინიმიზაცია

 საქმიანობის
განმახორციელებელ
ი კომპანია - შპს
„ხელედულა
ენერჯი“

 მუდმივი დაკვირვება
მიწის სამუშაოების
შესრულების პროცესში;
 მოწყობილი ქვაბულების
შემოწმება შემდგომი
ქმედებების
განხორციელებამდე

 არქეოლოგიური ძეგლების
შემთხვევითი დაზიანების
პრევენცია

 საქმიანობის
განმახორციელებელ
ი კომპანია - შპს
„ხელედულა
ენერჯი“

ექსპლუატაციის ეტაპზე განსახორციელებელი მონიტორინგის გეგმა

კონტროლის საგანი/
საკონტროლო
ქმედება
ატმოსფერული ჰაერი:
ხმაური

კონტროლის/სინჯის
აღების წერტილი
 ჰესის ძალოვანი
კვანძი;
 უახლოეს
რეცეპტორთან

მეთოდი

 მოწყობილობების
ტექნიკური
გამართულობის
უზრუნველყოფა;
 ინსტრუმენტალური
გაზომვა.

სიხშირე/დრო

 პერიოდული კონტროლი;
 ინსტრუმენტალური
გაზომვა - საჩივრების
შემოსვლის შემთხვევაში
ან სარემონტო სამუშაოების
ჩატარების შემდეგ.

გამა კონსალტინგი

მიზანი

 ჯანდაცვის და
უსაფრთხოების ნორმებთან
შესაბამისობის
უზრუნველყოფა;
 მოსახლეობის მინიმალური
შეწუხება;
 ფაუნაზე მინიმალური

პასუხისმგებელი
პირი
 ჰესის ოპერატორი
კომპანია

EIA Kheledula 3 HPP
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გავლენა.
გეოლოგიური გარემო, გრუნტების სტაბილურობა, საშიში გეოდინამიკური პროცესები:
მეწყრულ სათავე კვანძის
 დაკვირვება საშიში
 დათვალისერება
გრავიტაციული
განთავსების
გეოდინამიკური
ინტენსიური
პროცესები
კვეთში
პროცესების
ატმოსფერული ნალექების
 ჰესის შენობა;
განვითარებაზე;
მოსვლის შემდგომ;
 დამცავი
 ფერდობის მდგრადობის
 ექსპლუატაციის საწყის
ნაგებობები.
შემოწმება;
წლებში წელიწადში
 დამცავი ნაგებობების
ორჯერ შემოწმება
ტექნიკური
ინჟინერ-გეოლოგის მიერ.
გამართულობის
შემოწმება.

ნიადაგი/გრუნტი:
ნიადაგის/გრუნტის
ხარისხი

წყლის გარემო:
მდ. ხელედულას და
მდ. დევაშის
ბუნებრივი
ჩამონადენი

 ფერდობების მდგრადობის
უზრუნველყოფა;
 მშენებარე ობიექტების
დაზიანების, ადამიანთა
დაშავების პრევენცია;
 მიწაზე არსებული
რესურსების (ნიადაგი,
ფლორა, ცხოველთა
საარსებო გარემო)
შენარჩუნება;
 დამატებითი
შემარბილებელი
ღონისძიებების
(დატერასება, გამაგრება)
დასახვა-განხორციელება;

 ჰესის ოპერატორი
კომპანია

 ძალური კვანძის
ტერიტორია;
 ნარჩენების
განთავსების
უბნები.

 ვიზუალური კონტროლი
 ლაბორატორიული
ანალიზის ჩატარება

 სატრანსფორმატორო
ზეთის
გამოცვლის/დამატების
შემდეგ;
 ლაბორატორიული კვლევა
- ზეთების დაღვრის
დაფიქსირების
შემთხვევაში

 ნიადაგის ხარისხის დაცვა;
 ზედაპირული ჩამონადენით
ზედაპირული წყლის
დაბინძურების რისკის
თავიდან აცილება;
 მიწისქვეშა წყლების
დაბინძურების თავიდან
აცილება.

 ჰესის ოპერატორი
კომპანია

 სათავე კვანძის
განთავსების
კვეთში

 ავტომატური
ხარჯმზომის
გამოყენებით და
მიღებული შედეგების
(თვეების მიხედვით)
კვარტალში ერთხელ
წარდგენა გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების

 ექსპლუატაციის ეტაპზე
მუდმივად.

 ბუნებრივი ხარჯის
დაზუსტება და მონაცემების
სამინისტროში წარდგენა
კვარტალში ერთჯერ,.

 ჰესის ოპერატორი
კომპანია

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP
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დამინისტროში
 ეკოლოგიური ხარჯის
გაზომვა ავტომატური
ხარჯმზომის
გამოყენებით და
მიღებული შედეგების
(თვეების მიხედვით)
კვარტალში ერთხელ
წარდგენა გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების
დამინისტროში
 ზედა ბიეფში ნატანის
დაგროვების შემოწმება
და ქვედა ბიეფში ნატანის
ტრანსზიტული
გატარების
შესაძლებლობის
დაფიქსირება.

ეკოლოგიური ხარჯის
გატარება

 ქვედა ბიეფი.

 ექსპლუატაციის ეტაპზე
მუდმივად.

 ქვედა ბიეფში ეკოლოგიური
ხარჯის მუდმივი გატარება
და წყალთან დაკავშირებულ
რეცეპტორებზე
ზემოქმედების შემცირება.

 ჰესის ოპერატორი
კომპანია

მყარი ხარჯის
გატარება

 ზედა და ქვედა
ბიეფი.

 წყალმცირობის სეზონზე
პერიოდულად;
 წელიწადში ორჯერ,
გაზაფხულისა და
შემოდგომის
წყალდიდობის შემდგომ,
შემოწმება.

 ზედა ბიეფიდან ქვედა
ბიეფის მიმართულებით
ნატანის გატარების
უზრუნველყოფა;
 ნაპირების სტაბილურობის
შენარჩუნება;
 საჭიროების შემთხვევაში
ზედა ბიეფის გაწმენდა
ექსკავატორით.
 მიწისქვეშა წყლების
დებიტზე ზემოქმედების
მასშტაბების შეფასება;
 საჭიროების შემთხვევაში
საკომპენსაციო
ღონისძიებების დასახვაატარება.
 მიწისქვეშა წყლების
ხარისხზე ზემოქმედების
მასშტაბების შეფასება;
 საჭიროების შემთხვევაში
საკომპენსაციო
ღონისძიებების დასახვაატარება.

 ჰესის ოპერატორი
კომპანია

მიწისქვეშა წყლების
დებიტი

 ადგილობრივი
წყაროს წყლები.

 დაკვირვება
ადგილობრივი წყაროს
წყლების დებიტზე.

 ექსპლუატაციაში
გაშვებიდან 1 წლის
განმავლობაში კვარტალში
ერთჯერ.

მიწისქვეშა წყლების
ხარისხი

 ადგილობრივი
წყაროს წყლები.

 წყლის სინჯების აღება
და ლაბორატორიული
ანალიზი

 ექსპლუატაციაში
გაშვებიდან 1-2 წლის
განმავლობაში, წელიწადში
ერთჯერ.

ბიოლოგიური გარემო:
წყლის

 ზემოქმედების

 შესაბამისი

 ექსპლუატაციაში

 იქთიოფანუნისათვის

 ჰესის ოპერატორი

გამა კონსალტინგი

 ჰესის ოპერატორი
კომპანია

 ჰესის ოპერატორი
კომპანია

EIA Kheledula 3 HPP

ბიომრავალფეროვნება

ფარგლებში
მოყოლილი
მონაკვეთი.
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სპეციალისტის
(იქთიოლოგი) მიერ
კვლევების ჩატარება და
ანგარიშის გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროში
წარდგენა

გაშვებიდან 2 წლის
განმავლობაში კვარტალში
ერთჯერ, ანგარიშის
წარდგენა - წელიწადში
ერთჯერ.


მიყენებული ზარალის
პროგნოზი და საჭიროების
შემთხვევაში დამატებითი
შემარბილებელი
ღონისძიებების განსაზღვრა;
შემარბილებელი
ღონისძიებების
ეფექტურობის შეფასება.
დაგეგმილი შემარბილებელი
ღონისძიებების
ეფეტურობის შეფასება;
მინიტორინგის შედეგების
მიხედვით, საჭიროების
შემთხვევაში დამატებითი
შემარბილებელი და
საკომპენსაციო ქმედებების
დანერგვა-განხორციელების
მიზნით.
თევზების გადაადგილების
შესაძლებლობა კაშხლის
ზედა ბიეფში

კომპანია

სენსიტიური
ჰაბიტატები და
გადაშენების
საფრთხის წინაშე
მყოფი სახეობები

 ჰესის
კომუნიკაციების
განთავსების
ადგილები და
მიმდებარე
ტერიტოტრიები

 სენსიტიური
ჰაბიტატების და
გადაშენების საფრთხის
წინაშე მყოფ სახეობაზე
დაკვირვება.

 ჰესის ექსპლუატაციაში
გაშვებიდან 3 წლის
განმავლობაში წელიწადში
ორჯერ, ანგარიშის
წარდგენა - წელიწადში
ერთჯერ.



თევზსავალის
ტექნიკური
გამართულობა და
ეფექტურობა
ნარჩენები

 თევზსავალი

 შემოწმება ინჟინერ
სპეციალისტის მიერ.

 თევზების მიგრაციის
პერიოდის დაწყებამდე.



 სათავე კვანძის
ტერიტორია
 ძალური კვანძის
ტერიტორია;
 ნარჩ. განთავსების
ტერიტორიები
 სამუშაოთა
წარმოების
ტერიტორია

 ტერიტორიის
ვიზუალური
დათვალიერება
 ნარჩენების მენეჯმენტის
კონტროლი

 პერიოდულად

 ნიადაგის, წყლის ხარისხის
დაცვა.

 ჰესის ოპერატორი
კომპანია

 ინსპექტირება
 პირადი დაცვის
საშუალებების არსებობა
და გამართულობის
პერიოდული კონტროლი

 პერიოდული კონტროლი
სამუშაოს წარმოების
პერიოდში

 უსაფრთხოების ნორმებთან
შესაბამისობის
უზრუნველყოფა
 ტრავმატიზმის თავიდან
აცილება/მინიმიზაცია

 ჰესის ოპერატორი
კომპანია

შრომის უსაფრთხოება
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 ჰესის ოპერატორი
კომპანია

 ჰესის ოპერატორი
კომპანია
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შესაძლო ავარიული სიტუაციები

ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მიზანია ჩამოაყალიბოს და განსაზღვროს
სახელმძღვანელო მითითებები ხელედულა 3 ჰესის მშენებელი და ოპერატორი კომპანიის
პერსონალისათვის, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ნებისმიერი მასშტაბის ტექნოგენურ
ავარიებზე და ინციდენტებზე, აგრეთვე სხვა საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების და
ლიკვიდაციის პროცესში პერსონალის ქმედებების რაციონალურად, კოორდინირებულად და
ეფექტურად წარმართვა, პერსონალის, მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების დაცვა.
ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის ამოცანებია:
 დაგეგმილი საქმიანობის დროს (ჰესის მშენებლობა და ექსპლუატაცია), მისი სპეციფიკის
გათვალისწინებით მოსალოდნელი ავარიული სახეების განსაზღვრა;
 თითოეული სახის ავარიულ სიტუაციაზე რეაგირების ჯგუფების შემადგენლობის, მათი
აღჭურვილობის, ავარიულ სიტუაციაში მოქმედების გეგმის და პასუხისმგებლობების
განსაზღვრა;
 შიდა და გარე შეტყობინებების სისტემის, მათი თანმიმდევრობის, შეტყობინების
საშუალებების და მეთოდების განსაზღვრა და ავარიული სიტუციების შესახებ
შეტყობინების (ინფორმაციის) გადაცემის უზრუნველყოფა;
 შიდა რესურსების მყისიერად ამოქმედება და საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი
რესურსების დადგენილი წესით მობილიზების უზრუნველყოფა და შესაბამისი
პროცედურების განსაზღვრა;
 ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების საორგანიზაციო სისტემის მოქმედების
უზრუნველყოფა;
 ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების პროცესში საკანონმდებლო, ნორმატიულ და
საწარმოო უსაფრთხოების შიდა განაწესის მოთხოვნებთან შესაბამისობის
უზრუნველყოფა.
დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში მოსალოდნელი ავარიული სიტუაციები შეიძლება იყოს:
 ჰიდროტექნიკური ნაგებობების დაზიანებასთან დაკავშირებული ავარიული
სიტუაციები, მათ შორის: წყალმიმღების და სადერივაციო სისტემის დაზიანება;
 დამაბინძურებლების ავარიული დაღვრის რისკები;
 ხანძარი (მათ შორის ლანდშაფტური ხანძარი);
 საგზაო შემთხვევები;
 პერსონალის დაშავება (ტრავმატიზმი).
ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში მოსალოდნელ ავარიულ სიტუაციებზე
რეაგირების გეგმა მოცემულია დანართში 4.
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10 ჰესის ექსპლუატაციის შეწყვეტის შემთხვევაში გარემოს წინანდელ მდგომარეობამდე
აღდგენის გზებისა და საშუალებების განსაზღვრა
10.1 ჰესის მოკლევადიანი გაჩერება ან რემონტი
ჰესის ექსპლუატაციის დროებითი გაჩერების ან არსებული ობიექტების რემონტის (მიმდინარე
და კაპიტალური) შემთხვევაში, საექსპლუატაციო სამსახური შეიმუშავებს საქმიანობის
დროებით შეჩერებასთან ან რემონტთან დაკავშირებულ ოპერატიულ გეგმას, რომელიც პირველ
რიგში მოიცავს უსაფრთხოების მოთხოვნებს და შეთანხმებული იქნება ადგილობრივ
თვითმართველობასთან და ყველა დაინტერესებულ იურიდიულ პირთან.

10.2 ჰესის ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტა ან კონსერვაცია
ჰესის ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტის ან კონსერვაციის შემთხვევაში, დირექცია შექმნის
სალიკვიდაციო ორგანოს, რომელიც დაამუშავებს ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტის ან
კონსერვაციის გეგმას. ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტის ან კონსერვაციის გეგმა
შეთანხმებული იქნება უფლებამოსილ ორგანოებთან. გეგმის ძირითად შინაარსს წარმოადგენს
უსაფრთხოების მოთხოვნები.
საქმიანობის შეწყვეტამდე გატარდება შემდეგი სახის ღონისძიებები:
 ტერიტორიის შიდა აუდიტის ჩატარება – ინფრასტრუქტურის ტექნიკური
მდგომარეობის დაფიქსირება, ავარიული რისკების და გარემოსდაცვითი
თვალსაზრისით პრობლემატური უბნების გამოვლენა და პრობლემის გადაწყვეტა;
 დამხმარე ინფრასტრუქტურის დროებითი დემობილიზაცია – სასაწყობო მეურნეობის
შეძლებისდაგვარად გამოთავისუფლება დასაწყობებული მასალისაგან, ნარჩენებისგან,
ტექნიკისა და სატრანსპორტო საშუალებების განთავსებისთვის სპეციალური
ტერიტორიის გამოყოფა;
 ჰესის ტერიტორიის გარე პერიმეტრის გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნებით
უზრუნველყოფა.

10.3 ობიექტის ლიკვიდაცია
ჰესის ლიკვიდაციის შემთხვევაში, გარემოს წინანდელ მდგომარეობამდე აღდგენის გზებისა და
საშუალებების განსაზღვრისათვის გათვალისწინებული იქნება სპეციალური პროექტის
დამუშავება.
აღნიშნული პროექტის დამუშავებაზე პასუხისმგებელია ჰესის ოპერატორი კომპანია. არსებული
წესის მიხედვით ობიექტების გაუქმების და დემონტაჟის სპეციალური პროექტი შეთანხმებული
იქნება უფლებამოსილ ორგანოებთან და ინფორმაცია მიეწოდება ყველა დაინტერესებულ
ფიზიკურ და იურიდიული პირს.
პროექტი გაითვალისწინებს ტექნოლოგიური პროცესების შეწყვეტის წესებს და რიგითობას,
შენობა-ნაგებობების და მოწყობილობების დემონტაჟს, სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარების
წესებს და პირობებს, უსაფრთხოების დაცვის და გარემოსდაცვითი ღონისძიებებს, საშიში
ნარჩენების გაუვნებლობის და განთავსების წესებს და პირობებს, სარეკულტივაციო სამუშაოებს
და სხვა.
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11 საზოგადოების ინფორმირება და საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა
საქართველოს კონსტიტუციის 37 მუხლის მიხედვით საქართველოს მოქალაქეს აქვს შემდეგი
ხელშეუვალი უფლებები:
 საქართველოს ყველა მოქალაქეს უფლება აქვს ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისათვის
უვნებელ გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი და კულტურული გარემოთი. ყველა
ვალდებულია გაუფრთხილდეს ბუნებრივ და კულტურულ გარემოს;
 ადამიანს უფლება აქვს მიიღოს სრული, ობიექტური და დროული ინფორმაცია მისი
სამუშაო და საცხოვრებელი გარემოს მდგომარეობის შესახებ.
აღნიშნულიდან გამომდინარე დაგეგმილი საქმიანობის განმხორციელებელი ვალდებულია
გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის პაკეტის ეკოლოგიურ
ექსპერტიზაზე წარდგენამდე, უზრუნველყოს საჯარო განხილვის ჩატარება.
დოკუმენტაციის საჯარო განხილვის შესახებ განცხადება გამოქვეყნდა გაზეთ ,,საქართველოს
რესპუბლიკა’’-ს 2016 წლის 13 ივლისის ნომერში.
საჯარო განხილვა ჩატარდა 2016 წლის 2 სექტემბერს 14 საათზე ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ადმინისტრაციულ შენობაში
საჯარო განხილვის პერიოდში შემოსული შენიშნებისა და წინადადებების შესახებ ინრომაცია
მოცემულია პარაგრაფში 11.1.
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ცხრილი 11.1. ინფორმაცია საჯარო განხილვის პერიოდში შემოსული შენიშვნებისა და წინადადებების შესახებ
№

შენიშვნების
და წინადადებების
ავტორები
საქართველოს გარემოსა
და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო

1

„--------------------„

2

„--------------------„
3

შენიშვნების და წინადადებების შინაარსი
ეკოლოგიურ ექსპერტიზაზე წარმოდგენილ გზშს ანგარიშში
განხილული უნდა იყოს ყველა ინფრასტრუქტურული
ობიექტის ტიპების და განთავსების ალტერნატიული
ვარიანტები დეტალურად (მ.შ. მისასვლელი გზების
ალტერნატიული ვარიანტები.). წარმოდგენილი უნდა იყოს
საბოლოო დასკვნები და შერჩეული ვარიანტების დასაბუთება
ძირითადად გარემოსდაცვითი ფაქტორების
გათვალისწინებით.
გზშს ანგარიშში № 1 დამბასთან მისასვლელად განხილულია
ორი გზის გაყვანა (მდინარის მაჯვენა და მარცხენა ნაპირზე),
რომელთაგან ერთი გვირაბის პორტალამდე მისასვლელად
იქნება გამოყენებული, ხოლო მეორე დამბის
მშენებლობისათვის. ეკოლოგიურ ექსპერტიზაზე
წარმოდგენილ გზშს ანგარიშში განხილული უნდა იყოს
დამბასთან და გვირაბის შესასვლელ პორტალთან
მისასვლელად ერთიანი გზის მოწყობის საკითხიც. შერჩეული
ვარიანტის დასაბუთება უნდა მოხდეს ძირითადად
გარემოსდაცვითი ფაქტორების გათვალისწინებით.
გზშს ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს ჰესის
ინფრასტრუქტურული ობიექტების ტექნიკო ეკონომიკური
მაჩვენებლები, ერთიანი ცხრილის სახით, სადაც ასევე უნდა
იყოს ასახული დამბა 1სა და დამბა 2ის სიმაღლეები მდინარის
ტალვეგიდან. კაშხლებით შეგუბებული წყლის მოცულობები
და სარკის ზედაპირის ფართობები.

4

„--------------------„

გზშს ანგრიშში უნდა მიეთითოს სადაწნეო აუზის მოცულობა;
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„--------------------„

გზშს ანგარიშს თან უნდა ახლდეს აეროფოტოსურათზე
(მაღალი გარჩევადობით) დატანილი საპროექტო არეალის

გამა კონსალტინგი

პასუხი
შენიშვნა გათვალისწინებულია:
იხილეთ გზშ-ის ანგარიში პარაგრაფი 5.

შენიშვნა გათვალისწინებულია:
გზშ-ის ანგარიშის 5.5. პარაგრაფში მოცემულია
შესაბამისი დასაბუთება, რომ გარემოსდაცვითი და
მშენებლობის სწორი ორგანიზაციის
თვალსაზრისით საჭიროებას წარმოადგენს
სამშენებლო გზების მოწყობა მდინარის ორივე
სანაპიროს გასწვრივ, რომელთაგან ექსპლუატაციის
ფაზაზე გამოყენებული იქნება მარცხენა სანაპიროზე
დაპროექტებული გზა.

შენიშვნა გათვალისწინებულია:
იხილეთ გზშ-ის ანგარიში პარაგრაფი 3.1.

შენიშვნა გათვალისწინებულია:
შენიშვნა გათვალისწინებულია:
გზშ-ის ანგარიშში მოცემული ტოპოგრაფიულ

EIA Kheledula 3 HPP
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„--------------------„

სქემატური რუკა, ბეჭდური და ელექტრონული ფორმით (A3
ფორმატი; Shape ფაილი WGS_1984_37N(38N) პროექციით),
სადაც მოცემული იქნება ჰესის ინფრასტრუქტურული
ობიექტები სრულად (სათავე ნაგებობა, სადაწნეო აუზი,
სადერივაციო სისტემა, ჰესის შენობა, სამშენებლო ბანაკი/
მოედანი, მისასვლელი გზები, სანაყაროს ტერიტორია და სხვა);

რუკაზე დატანილი გენერალური გეგმა შეცვლილია
აეროფოტოსურათით.

გზშს ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ჰესის შენობა განთავსდება
არსებული ქუთაისილენტეხის საავტომობილო გზის
მონაკვეთზე და დაგეგმილია აღნიშნული გზის გადატანის
სამუშაოები. იმის გათვალისწინებით, რომ მითითებული გზა
წარმოადგენს შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზის
(შ15 ქუთაისი (წყალტუბოს გადასახვევი)  წყალტუბო  ცაგერი
 ლენტეხი  ლასდილი) მონაკვეთს, ეკოლოგიურ
ექსპერტიზაზე წარმოდგენილ გზშს ანგარიშს თან უნდა
ახლდეს გზის მფლობელთან შეთანხმების დამადასტურებელი
დოკუმენტი. ასევე, ანგარიშში უნდა იყოს ასახული გზის
გადატანის საკითხები დეტალურად, შესაბამისი
გრაფიკული მასალის წარმოდგენით. გარდა აღნიშნულისა,
„გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს
კანონის მე4 მუხლის მე2 პუნქტის შესაბამისად აღნიშნული
გზის მონაკვეთის გადატანა განიხილება, როგორც
ეკოლოგიური ექსპერტიზისადმი დაქვემდებარებული
საქმიანობას და საჭიროებს ეკოლოგიური ექსპერტის
დასკვნისთვის საჭირო პროცედურების გავლას;

პროექტის
მიხედვით,
საავტომობილო
გზა
დროებით გადატანილი იქნება არსებული გზის
ღერძის პარალელურად ფერდობის მხარეს ზედა
ნიშნულებზე. ჰესის შენობის და გამყვანი არხის
მოწყობის შემდეგ გზა დაუბრუნდება პირვანდელ
მარშრუტს.
გზის
გადატანის
საკითხი
შეთანხმებული
იქნება
საქართველოს
ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების
სამინისტროსთან საგზაო დეპარტამენტთან.

„--------------------„

გზშს ანგარიშის გვ.43ზე აღნიშნულია, რომ ჰესის საანგარიშო
ხარჯია 26.0 მ3/წმ, შესაბამისად, სადაწნეო აუზის
გაანგარიშებაში მიღებულ ერთი აგრეგატის საანგარიშო ხარჯი
უნდა 8.67 მ3/წმ და არა 13 მ3/წმ, ვინაიდან ჰიდროსადგურში
სამი აგრეგატის დამონტაჟებაა გათვალისწინებული.
აღნიშნულიდან გამომდინარე ანგარიშში უნდა შესწორდეს
მითითებული ინფორმაცია, რომელიც ასევე უნდა აისახოს 3.2.4
ქვეთავში (ჰესის შენობა);

„--------------------„

გზშს ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს
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გამა კონსალტინგი

იხილეთ გზშ-ის ანგარიში ნახაზი 3.1.

ჰესის ძალური კვანძის განთავსების ტერიტორია
საავტომობილო
გზის
დროებითი
დერეფნის
ჩათვლით შეფასებულია წინამდებარე ანგარიშში.
საჭიროების
შემთხვევაში
საქართველოს
კანონმდებლობის
შესაბამისად
ჩატარდება
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურა.

შენიშვნა გათვალისწინებულია:

შენიშვნა გათვალისწინებულია:

EIA Kheledula 3 HPP
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ჰიდროელექტროსადგურის გამომუშავება;
„--------------------„

გზშს ანგარიშში მითითებულია ჰესის დადგმული სიმძლავრე
50,767 მგვტ, გვ.54ზე მოცემული ცხრილის მიხედვით კი ეს
პარამეტრი 20´3=60 მგვტს შეადგენს. შესაბამისად, აღნიშნული
საკითხი უნდა დაზუსტდეს და შესწორდეს;

„--------------------„

გზშს ანგარიშის გვ.55ზე უნდა შესწორდეს შეუსაბამობა
ცხრილსა და ტექსტში არსებულ სიმძლავრეების გაცემის
მონაცემებში: ერთგან ნაჩვენებია 220კვ, მეორეგან  110კვ;

9
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გზშს ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია
გვირაბებისთვის დამატებითი მისასვლელი გვირაბის
(შტოლნის) გაყვანის საჭიროების შესახებ. მათი საჭიროების
შემთხვევაში, შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია უნდა
აისახოს გზშს ანგარიშში, გარემოზე ზემოქმედებისა და
შემარბილებელი ღონისძიებების მითითებით;

„--------------------„
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შენიშვნა გათვალისწინებულია:

შენიშვნის პასუხად:

„--------------------„

11

შენიშვნა გათვალისწინებულია:

გზშს ანგარიშში უნდა მიეთითოს, თუ როგორ მოახდენს
უდაწნეო წყალსაშვი ფსკერული ნატანის გარეცხვას;

გამა კონსალტინგი

პროექტის მიხედვით, გვირაბების გაყვანის
პროცესში სამშენებლო შტოლნების მოწყობა
დაგეგმილი არ არის. გვირაბების გაყვანა მოხდება
მხოლოდ შესასვლელი და გამოსასვლელი
პორტალებიდან.
სამშენებლო შტოლნების მოწყობა მიუღებელია,
რადგან გვირაბები მცირე სიგრძისაა და მათი
გაყვანა ადვილად იქნება შესაძლებელი ორი
პორტალიდან.
შენიშვნის პასუხად:
კაშხლის ხედა ბიეფში დაგროვილი ფსკერული
ნატანის გატარება მოხდება მარჯვენა სანაპიროზე,
წყალსაგდების ნაგებობასა და წყალმიმღებს შორის
დაგეგმილი წყალსაშვის საშუალებით, რომლის
ფსკერის ნიშნული იქნება 915.00 მ ზ.დ.
წყალსაშვი უზრუნველყოფს წყალმიმღებში მყარი
ნატანის მოხვედრის პრევენციას და ნატანის
დაგროვების შესაბამისად მოხდება საკეტის გაღება
და ნატანის ქვედა ბიეფში გატარება.
გარდა აღნიშნულისა წყალუხვობის პერიოდში
ფსკერული ნატანის გატარება მოხდება საკეტიანი
და უსაკეტო პრაქტიკული პროფილის
წყალსაგდებების საშუალებით.

EIA Kheledula 3 HPP

„--------------------„
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„--------------------„
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შენიშვნა გათვალისწინებულია:
როგორც გზშს ანგარიშიდან ირკვევა (გვ.3536, 45) თითოეული
თევზსავალის ხარჯი 0.09 მ3/წმ შეადგენს. უნდა მიეთითოს,
როგორ ხდება ამ ხარჯის რეგულირება და რა ნაგებობებით
განხორციელდება დარჩენილი ეკოლოგიური ხარჯის ქვემო
ბიეფში გატარება;

შენიშვნის პასუხად:
გზშს ანგარიშის 3.3.5.1 ქვეთავში უნდა შესწორდეს
სადერივაციო სისტემის ხარჯის შესახებ მონაცემი. ნაცვლად
Q15 და Q25სა, საქართველოში მოქმედი ნორმატიული
დოკუმენტების შესაბამისად უნდა იყოს  Q10.

გზშს ანგარიშში გაანგარიშებულია ჰესის მიდამოებში
წყალდიდობის ხარჯების გატარების პირობები, შესაბამისად,
ჰესის განივ ჭრილზე (გვ.54) და მახასიათებელ კვეთებში
მოცემული უნდა იყოს სხვადასხვა უზრუნველყოფის ხარჯების
გავლისას დამყარებული დონეები;

17

გზშს ანგარიშში გაანგარიშებული უნდა იყოს მდინარის
კალაპოტის გარეცხვის სავარაუდო სიღრმეები სათავე
ნაგებობების ქვემო ბიეფებში;

„--------------------„

გზშ-ის ანგარიშის 12.2 პარაგრაფში, საქმიანობის
განმხორციელებელ კომპანიას განსაზღვრული აქვს
ვალდებულება, სამშენებელო პროექტის
მომზადების ფაზაზე უზრუნველყოს ჰესის
მიდამოებში წყალდიდობის ხარჯების გატარების
პირობების დამატე ,ბითი გაანგარიშება სხვადასხვა
უზრუნველყოფის ხარჯების გავლისას
დამყარებული დონეების ჩვენებით.
შენიშვნა გათვალისწინებულია:

„--------------------„

16

პროექტი მომზადებულია საერთაშორისო
სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად, რაც არ
ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ
კანონმდებლობას.
შენიშვნა გათვალისწინებულია:

„--------------------„

15

როგორც გზშ-ის ანგარიშის 6.5.2.2. პარაგრაფშია
მოცემული, ეკოლოგიური ხარჯის გატარება
მოხდება თევზსავალის და წყალსაშვის
საშუალებით. ხარჯების დარეგულირება მოხდება
შესაბამისი ფარების საშუალებით.

გზშს ანგარიშში აღნიშნულია, რომ „სათავე კვანძების
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სათავე ნაგებობების ქვედა ბიეფებში მდინარეების
კალაპოტების გარეცხვის სავარაუდო სიღრმეების
გაანგარიშება მოხდება ჰესის სამშენებელო
პროექტის მომზადების ფაზაზე. ეს ვალდებულება
გაწერილია გზშ-ის ანგარიშის 6.5.3. და 7.3.1.
პარაგრაფებში.
პროექტის მიხედვით ორივე დამბის ქვედა ბიეფში
გათვალისწინებულია ჩამქრობი ჭების მოწყობა, რაც
მინიმუმამდე ამცირებს მდინარის კალაპოტის
გარეცხვის რისკებს.
შენიშვნა გათვალისწინებულია:
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ფარგლებში მოეწყობა ავტომატური ხარჯმზომები. მდინარის
ბუნებრივი ჩამონადენის აღრიცხვა მოხდება მშენებლობის
ფაზაზე და ოპერირების ეტაპზე". ეკოლოგიურ ექსპერტიზაზე
წარმოდგენილ გზშს ანგარიშში მითითებული უნდა იყოს
აღნიშნული ხარჯმზომი სათავე ნაგებობების ქვედა ბიეფში
ეწყობა თუ ზედა ბიეფში. ანგარიშში უნდა მიეთითოს, რომ
მდინარის ბუნებრივი ჩამონადენის დაკვირვება იწარმოებს
ყოველდღიურად და მონაცემები კვარტალში ერთხელ
მიეწოდება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროში. გარდა აღნიშნულისა, ბუნებრივი
ჩამონადენის ყოველდღიური აღრიცხვა უნდა განხორციელდეს
მშენებლობის დაწყებამდეც;
„--------------------„
18

გზშს ანგარიშში უნდა მიეთითოს, რომ ჰესის ოპერირების
ეტაპზე განხორციელდება ეკოლოგიური ხარჯის
ყოველდღიური მონიტორინგი და მონაცემები კვარტალში
ერთხელ მიეწოდება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტროს;

შენიშვნა გათვალისწინებულია:
იხილეთ გზშ-ის ანგარიშის პარაგრაფი 6.5.3.

შენიშვნის პასუხად:

„--------------------„

19

როგორც გზშ-ის ანგარიშშია მოცემული
ავტომატური ხარჯმზომები დამონტაჟებული იქნება
საპროექტო დამბების ქვედა ბიეფებში. რომელთა
საშუალებით მშენებლობის ფაზაზე მოხდება
ბუნებრივი ჩამონადენის აღრიცხვა, ხოლო
ექსპლუატაციის ფაზაზე დამბის ქვედა ბიეფში
გატარებული ხარჯების აღრიცხვა.
იხილეთ გზშ-ის ანგარიშის პარაგრაფი 6.5.3.

ეკოლოგიურ ექსპერტიზაზე წარმოდგენილ გზშს ანგარიშში
ცალკე ქვეთავად უნდა იყოს წარმოდგენილი მდინარეების
(ხელედულა, დევაში) ეკოლოგიური ხარჯების ანალიზი.
მითითებული უნდა იყოს თუ რომელი მეთოდის მიხედვით
დადგინდა აღნიშნული ხარჯები. გარდა აღნიშნულისა, გზშს
ანგარიშის 6.9 და 6.10 ცხრილებში უნდა დაემატოს დამბა 1სა
და დამბა 2სთვის ყოველთვიური გასატარებელი ხარჯი (10, 50,
95 %იანი უზრუნველყოფისათვის) საშუალო მრავალწლიური
ხარჯის რამდენ პროცენტს შეადგენს;

როგორც გზშ-ის ანგარიშის 6.5.2.2. პარაგრაფის 6.9.
და 6.10. ცხრილებშია მოცემული მდ. ხელედულას
და მდ. დევაშის დამბების ქვედა ბიეფებში
გასატარებელი ეკოლოგიური ხარჯები
გაანგარიშებულია 50%-იანი უზრუნველყოფის
საშუალო მრავალწლიური ჩამონადენის 10%-ის
ოდენობით და მიღებულია დამბა 1-ისათვის 1.474
მ3/წმ, ხოლო დამბა 2-ისათვის 0.318 მ3/წმ.
მიღებული მინიმალური ეკოლოგიური ხარჯები
უცვლელი იქნება ყველა შემთხვევაში, როგორც 50%იანი უზრუნველყოფის მრავალწლიური
ჩამონადენის შემთხვევაში, ასევე 10%-იანი და 95%იანი უზრუნველყოფის შემთხვევაში.
იმ შემთხვევაში თუ მცირეწყლიან წლებში
მდინარის ბუნებრივი ჩამონადენი არ იქნება
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საკმარისი ეკოლოგიური ხარჯის გატარება მოხდება
ჰესის ექსპლუატაციის შეჩერების ხარჯზე.
„--------------------„
20

„--------------------„
21

„--------------------„

22

„--------------------„

23

გზშს ანგარიშში უნდა აისახოს ინფორმაცია, ისტორიულად
ან/და დაკვირვების შედეგად არსებული მონაცემებზე
დაყრდნობით მდინარს ხარჯის აბსოლუტური მინიმალური და
მაქსიმალური ხარჯების შესახებ. გარდა ამისა, წარმოდგენილი
უნდა იყოს ინფორმაცია მდინარის სიგრძისა და სიგანის
შესახებ (როგორც საერთო ისე საპროექტო კვეთში არსებული);
გზშს ანგარიშის 3.2.1.1. ქვეთავში აღნიშნულია  „წყალსაცავში
ნატანის დაგროვება არ მოხდება“. ანგარიშში უნდა მიეთითოს,
რომელ წყალსაცავზეა მითითებული, ვინაიდან, აღნიშნული
ჰესი არის არა რეგულირებადი. გარდა ამისა, ანგარიშის
3.2.1.3.1 ქვეთავშიც უნდა დაზუსტდეს წყალსაცავის და მისი
შეტბორვის დონეების შესახებ წარმოდგენილი ინფორმაცია;
გზშს ანგარიშის 3.2.5 ქვეთავში აღნიშნულია  „ამ თავში
მოცემულია ბუნებრივი ჩამონადენის პირობების შეფასება
ძალური კვანძის განთავსების ტერიტორიასთან. წყლის
ზედაპირის პროფილის გაანგარიშებები
შესრულებულია
მდგრადი
მდგომარეობის
ჩამონადენის
პირობებში
ერთ განზომილებიანი რიცხობრივი მოდელის HEC‐RAS
(v.4.1.0) საშუალებით“. აღნიშნულიდან გამომდინარე, საჭიროა
მოდელის მიერ მიღებული ტექნიკური პარამეტრების ანალიზი,
თუ რამდენად მდგრადია ძალური კვანძის განთავსების
ტერიტორია წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების
შემთხვევაში;
გზშს ანგარიშის 3.3.7 ქვეთავში მითითებულია, რომ
სამშენებლო ბანაკის სასმელი წყლით მომარაგება
განხორციელდება მდ. ხელედულას მარჯვენა სანაპიროზე
არსებული წყაროს წყალით, რომელიც სასმელი წყლით
ამარაგებს სოფელ წანაშის მოსახლეობას. აღნიშნულია, რომ
„მისი გამოყენება სამშენებლო ბანაკის წყალმომარაგებისათვის
სოფლის მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფის პირობების

გამა კონსალტინგი

შენიშვნა გათვალისწინებულია:
იხილეთ გზს-ის ანგარიში პარაგრაფი 4.2.4.4.1.

შენიშვნა გათვალისწინებულია:
აღნიშნულ პარაგრაფებში დაშვებული მექანიკური
შეცდომები გასწორებულია

შენიშვნა გათვალისწინებულია:
იხილეთ გზშ-ის ანგარიში პარაგრაფი 3.2.5.

შენიშვნა გათვალისწინებულია:
იხილეთ გზშ-ის ანგარიშის პარაგრაფი 3.3.7.1.
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გაუარესებას არ გამოიწვევს“. შესაბამისად, უნდა მიეთითოს,
თუ რის საფუძველზე გაკეთდა აღნიშნული დასკვნები, რადგან
ანგარიშში არ არის წარმოდგენილი ამ წყაროს ზუსტი დებიტი
და არც სოფლის მოთხოვნილება სასმელ წყალზე. ყოველივე
აღნიშნულიდან გამომდინარე, ეკოლოგიურ ექსპერტიზაზე
წარმოდგენილ გზშს ანგარიშში აღნიშნული საკითხი უნდა
დაზუსტდეს და მიეთითოს შესაბამისი ინფორმაცია;
„--------------------„
24

„--------------------„
25

გზშს ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს ერთიანი
საინჟინრო გეოლოგიური რუკა, სადაც დატანილი იქნება ჰესის
კომუნიკაციების განთავსების (მ.შ. მისასვლელი გზების)
არეალში მოსალოდნელი გეოდინამიკური პროცესები;

„--------------------„

გზშს ანგარიშის გეოლოგიურ ნაწილში (გვ.93168)
წარმოდგენილი უნდა იყოს გვირაბების ტრასების
ნაპრალიანობის და რღვევების მოსალოდნელ გადაკვეთების
შესახებ ინფორმაცია;

„--------------------„

გზშს ანგარიშის 3.2.4 ქვეთავში და გვ.95ზე
სტრატიგრაფიულლითოლოგიურ აღწერაში მითითებულია
მდ. რიონი, მდ. ტეხურის აუზი, ამზრდამუხური, ასხის
კომპლექსი, სამეგრელოს დაბლობი და სხვ. შესაბამისად,
აღნიშნული ინფორმაცია უნდა დაზუსტდეს და შესწორდეს,
ვინაიდან საპროექტო ჰესის წყალმიმღებები იგეგმება მდინარე
ცხენისწყლის მარჯვენა შენაკადებზე (მდ. ხელედულა და მდ.
დევაში);

26

27

„--------------------„
28

წარმოდგენილ ანგარიშში განხილული უნდა იყოს მდინარების
ხელედულას და დევაშის ღვარცოფული ბუნება. ღვარცოფული
ნაკადების მოსალოდნელი რისკები და მათი ზემოქმედება
აუზში დაგეგმილ საქმიანობაზე და ჰიდროტექნიკურ
ნაგებობებზე;

საინჟინროგეოლოგიური კვლევები „ხელედულა 3 ჰესის"
საპროექტო ტერიტორიის ფარგლებში ჩატარებულია
არაპროპორციულად. შედარებით უკეთაა შესწავლილი

გამა კონსალტინგი

შენიშვნა გათვალისწინებულია:
იხილეთ გზშ-ის ანგარიშის პარაგრაფები 6.4.2. და
6.4.3.

შენიშვნა გათვალისწინებულია:
იხილეთ გზშ-ის ანგარიშის პარაგრაფი 4.2.3.

შენიშვნა გათვალისწინებულია:

შენიშვნა გათვალისწინებულია:
გზშს ანგარიშის 3.2.4. პარაგრაფში მოცემული
უზუსტობა გასწორებულია

შენიშვნა გათვალისწინებულია:
მდ. დევაშზე დაგეგმილი დამბა 2-ის ტერიტორიაზე
მისასვლელი გზის დერეფანში ჩატარებულია
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წყალმიმღებისა და დამბა 1 ის შემოგარენი (სადაც გაყვანილია
6 ჭაბურღილი მდინარის მარცხენა და 1 ჭაბურღილი მდინარის
მარჯვენა ნაპირზე) და ჰესის შენობის მიმდებარე ტერიტორია
(გაბურღულია 6 ჭაბურღილი). წყალგამტარი გვირაბის ტრასა,
წყალმიმღებისა და დამბა 2 ს (მდ, დევაშზე) უბანი და მიმყვანი
გვირაბის ტრასა, უგზაობის გამო, შესწავლილია
ზედაპირულად, მონაცემები აღნიშნული უბნებიდან ძალზე
მწირია და არასაიმედო. აღნიშნულიდან გამომდინარე,
წყალგამტარი გვირაბის ტრასის, წყალმიმღების, დამბა 2ის
(მდ, დევაშზე) უბნისა და მიმყვანი გვირაბის ტრასის შესახებ
ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს სრულად. გარდა
აღნიშნულისა, იმ შემთხვევაში თუ კვლევების შედეგად არ
დაკმაყოფილდა სამშენებლო პირობები, ანგარიშში უნდა
მიეთითოს, რა ალტერნატიული ვარიანტი იქნება
შემოთავაზებული;
„--------------------„
29

„--------------------„

30

„--------------------„
31

გზშს ანგარიშში უნდა იყოს განისაზღვრული ჰესის შენობის
ტერიტორაზე გრუნტის დაწევის საწინაარმდეგოდ რა
შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება იქნება საჭირო;
გზშს ანგარიშის 4.2.2.2 ქვეთავში (რეგიონის ზოგადი
გეოლოგიური აგებულება), მდ. ცხენისწყლის აუზის ნაცვლად
განხილულია მდ. ტეხურის აუზის გეოლოგიური პირობები,
რაც უნდა შესწორდეს. გარდა ამისა, სტრატიგრაფიის და
ლითოლოგიის ნაწილში აღწერილი ცარცული, პალეოგენური
და ნეოგენური სისტემების ქანების კომპლექსი საერთოდ არ
გვხვდება საპროექტო ტერიტორიაზე. შესაბამისად, აღნიშნული
უნდა შესწორდეს;
გზშს ანგარიშის გეოლოგიური გარემოს ნაწილის
სტრუქტურული წყობა გაუმართავია, სრული გეოლოგიური
ინფორმაცია გაერთიანებულია გეომორფოლოგიის ქვეთავში
(4.2.2.1). შესაბამისად, ანგარიშში გეომორფოლოგიური ნაწილი
გამოყოფილი უნდა იყოს ცალკე ქვეთავად, ხოლო
გეოლოგიური ნაწილი წარმოდგენილი უნდა იქნეს სრულად,

გამა კონსალტინგი

გეოფიზიკური კვლევები და შეტანილია გზშ-ის
ანგარიშში. იხილეთ პარაგრაფი 4.2.3.7.9.
აღნიშნულ ტერიტორიებზე ჭაბურღილების გაყვანა
და დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური
კვლევების ჩატარება შესაძლებელი იქნება
პროექტირების მეორე ფაზაზე (სამშენებლო
პროექტის მომზადება), როცა დამბა 2-ის
განთავსების ადგილამდე მიყვანილი იქნება
საავტომობილო გზა.
დღესათვის აღნიშნულ ტერიტორიებზე საუნჟინროგეოლოგიური პირობების კვლევისათვის საჭირო
იქნება გზის გაყვანა, რაც მნიშვნელოვან ზიანს
მიაყენებს ფიზიკურ და ბიოლოგიურ გარემოს.
შენიშვნა გათვალისწინებულია:
ჰესის შენობის ტერიტორიაზე გრუნტის დაწევის
საწინაარმდეგოდ
შენიშვნა გათვალისწინებულია:
გზშს ანგარიშის 4.2.2.2. პარაგრაფში მოცემული
უზუსტობა გასწორებულია

შენიშვნა გათვალისწინებულია:
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და სტრუქტურულად გამართულად;
„--------------------„

გზშს ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს საკვლევი
ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური პირობების ზოგადი
დახასიათება;

„--------------------„

წყალმიმღების და დამბა 1ის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ.
ხელედულას მარცხენა ტერასა აგებულია
ფლუვიოგლაციალური (წყალმყინვარული) ნალექებით და არა
მყინვარული მორენებით, როგორც ეს აღნიშნულია
წარმოდგენილ ანგარიშში, შესაბამისად აღნიშნული უნდა
შესწორდეს;

„--------------------„

მდ. დევაშის ხეობაში „დამბა 2“თან მისასვლელი
საავტომობილო გზის დერეფანის გაყვანა დაგეგმილია საკმაოდ
რთულ რელიეფურ და გეოლოგიურ გარემოში. ფერდობების
დიდი დახრილობის (ქანობების)გამო არსებობს
მეწყრულგრავიტაციული და ეროზიული პროცესების
გააქტიურების რისკი, რაც აღნიშნულია გარემოზე
ზემოქმედების ქვეთავშიც. აქედან გამომდინარე, გზშს
ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს დაგეგმილი
სააავტომობილო გზის დერეფნის და მიმდებარე ტერიტორიის
გეოდინამიკური სიტუაციის შეფასება (აღწერა პიკეტების
მიხედვით);

32

33

34

35

„--------------------„

გზშს ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს ახალი მისასვლელი
გზების საინჟინროგეოლოგიური პირობების აღწერა;

„--------------------„

მდ. დევაშის და ხელედულას კალაპოტებში და მათ
შენაკადებში პერიოდულად ადგილი აქვს მძლავრი
ღვარცოფული ნაკადების გავლას, რაც გათვალისწინებული
უნდა იქნას დამბების პროექტირების და ექსპლუატაციის
სტადიაზე;

„--------------------„

როგორც წარმოდგენილი ანგარშიდან ირკვევა, წყალგამტარი
და მიმყვანი გვირაბების ტრასებზე, აგრეთვე დამბა 2ის

36

37

გამა კონსალტინგი

შენიშვნა გათვალისწინებულია:

შენიშვნა გათვალისწინებულია:

შენიშვნა გათვალისწინებულია:
გზშ-ის ანგარიშში დამატებულია საჯარო
განხილვის პერიოდში ჩატარებული „დამბა 2“თან
მისასვლელი გზის გეოლოგიური კვლევის
შედეგები.

შენიშვნა გათვალისწინებულია:

შენიშვნა გათვალისწინებულია:

შენიშვნა გათვალისწინებულია:
მდ. დევაშზე დაგეგმილი დამბა 2-ის ტერიტორიაზე
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განთავსების ადგილზე (მდ. დევაშის ხეობა) სამთო
გამონამუშევრები არ არის გაყვანილი. შესაბამისად, არ არის
შესწავლილი აღნიშნული უბნების საინჟინროგეოლოგიური
პირობები, რის გარეშეც ძნელია შეფასდეს გარემოზე
ზემოქმედების ხარისხი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, უნდა
განხორციელდეს მითითებული უბნების შესწავლაც;

„--------------------„

გზშს ანგარიშის მიხედვით, საპროექტო რაიონში ყველაზე
ფართოდ გავრცელებული ქანებიდან დომინირებენ ე.წ
„არგილიტალევროლითები“. აღნიშნული ტერმინი უნდა
დაზუსტდეს, ვინაიდან ქანები ასეთი დასახელებით არ
მოიხსენებიან სტრატიგრაფიულლითოლოგიურ სვეტში არც
იურულ სისტემაში და არც მითუმეტეს, პოსტიურულ სისტემის
ქანებში;

„--------------------„

გზშს ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია
გრუნტის წყლების განლაგების სიღრმეების, მათი ქიმიური
შედგენილობის, აგრესიულობის და სხვა მახასიათებლების
შესახებ;

38

39

41

გზშს ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს ინფორმაცია მდ.
ხელედულასა და მდ. დევაშზე დერივაციის მონაკვეთში
არსებული მნიშვნელოვანი შენაკადებისა და მათი ხარჯების
შესახებ;

„--------------------„

შენიშვნა გათვალისწინებულია:

შენიშვნა გათვალისწინებულია:

შენიშვნის პასუხად:

„--------------------„

40

და დამბასთან მისასვლელი გზის დერეფანში
ჩატარებულია გეოფიზიკური კვლევები და
შეტანილია გზშ-ის ანგარიშში.
აღნიშნულ ტერიტორიებზე ჭაბურღილების გაყვანა
და დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური
კვლევების ჩატარება შესაძლებელი იქნება
პროექტირების მეორე ფაზაზე (სამშენებლო
პროექტის მომზადება), როცა დამბა 2-ის
განთავსების ადგილამდე მიყვანილი იქნება
საავტომობილო გზა.

მიზანშეწონილია გზშს ანგარიშში მოცემული იყოს საპროექტო
ტერიტორიის ფოტო მასალა;

გამა კონსალტინგი

მდ. ხელედულას საპროექტო მონაკვეთზე დამბა 1დან მდ. ცხენისწყალის შესართავამდე რაიმე
მნიშვნელოვანი შენაკადი არ გააჩნია.
წარმოდგენილია მხოლოდ რამდენიმე მცირე
შენაკადი ბუნებრივი ხევების სახით, რომლებიც
მდინარის ჰიდროლოგიურ რეჟიმზე მნიშვნელოვან
გავლენას ვერ ახდენს.
შენიშვნა გათვალისწინებულია:

EIA Kheledula 3 HPP

„--------------------„

საპროექტო ტერიტორიის კლიმატური პირობების
დახასიათებისას უნდა შესწორდეს შემდეგი უზუსტობები: I.
თავი 4.2.1, აღნიშნულია, რომ რაჭალეჩხუმიქვემო სვანეთის
რეგიონის „ჰავა გარდამავალია ნოტიო სუბტროპიკულიდან
კონტინენტურისაკენ“, ხოლო თავი 4.2.3.3, წერია:

შენიშვნა გათვალისწინებულია:

„საპროექტო არეალი ... ხასიათდება ნახევრად ტროპიკული
კლიმატით“. კლიმატური თვალსაზრისით, რაჭა ლეჩხუმისა და
ქვემო სვანეთის მხარე მიეკუთვნება ზღვის სუბტროპიკული
კლიმატის ნოტიო ოლქს (მ. კორძახია, საქართველოს ჰავა); II.
გვ. 169, აღნიშნულია: „საქართველოში ნალექების საშუალო
წლიური რაოდენობა 1000 მმ და 3000 მმ შორის მერყეობს.
პლატოებზე ჰაერის ტემპერატურა მაღალია“. საქართველოს
ტერიტორიაზე ნალექების უმცირესი საშუალო წლიური
რაოდენობა 350400 მმს შეადგენს, ხოლო ჰაერის მაღალი
ტემპერატურებით გამოირჩევა კოლხეთის დაბლობი და
მიმდებარე შავი ზღვისპირა ზოლი; III. გვ. 169, აღნიშნულია:
„ქვემო სვანეთის კომპლექსური რელიეფი განპირობებულია
მისი კლიმატის მრავალფეროვნებით“. უნდა იყოს: „ქვემო
სვანეთის კომპლექსური რელიეფი განაპირობებს მისი
კლიმატის მრავალფეროვნებას“;

42

„--------------------„

43

შენიშვნის პასუხად:
გვ. 169ზე მითითებულია, რომ „კლიმატური მახასიათებლების
დასადგენად რეგიონში მხოლოდ ორი მეტეოროლოგიური
სადგური (ლენტეხი და ყორულდაში) ფუნქციონირებს“.
აღნიშნული უნდა დაზუსტდეს, ვინაიდან წარმოდგენილ
ანგარიშში გამოყენებულია ცაგერის მეტეოსადგურის და
ლუჯისა და ლაილაშის საგუშაგოების ინფორმაციაც;

„--------------------„

ცხრილში 4.50 უნდა შესწორდეს პარამეტრი  „მეტ.
სადგურების გასაშუალოებული სიმაღლე (მზდ)“, უნდა იყოს:
„კლიმატური ზონის საშუალო სიმაღლე  მზდ)“;

„--------------------„

ცხრილებში 4.59 და 4.61 მოყვანილია ლაილაშის საგუშაგოს
ჰაერის ტენიანობისა და ქარის სიჩქარის მონაცემები თვეების

44
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გამა კონსალტინგი

აღნიშნულ წინადადების მომდევნო წინადადებაში
მოცემულია, რომ „სხვა კლიმატური ზონის
დახასიათების მიზნით, გამოყენებულია მიმდებარე
რეპრეზენტატული მეტეოროლოგიური
სადგურების მონაცემები“.
შესაბამისად ჩანაწერის შესწორება საჭიროებას არ
წარმოადგენს
შენიშვნა გათვალისწინებულია:

შენიშვნა გათვალისწინებულია:

EIA Kheledula 3 HPP
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მიხედვით. უნდა დაზუსტდეს აღნიშნული მონაცემების წყარო,
რამდენადაც აღნიშნულ პუნქტში დაკვირვება წარმოებდა
მხოლოდ ჰაერის ტემპერატურასა და ატმ. ნალექებზე;
„--------------------„

ცხრილში 4.58 მოყვანილი ლუჯის საგუშაგოს ნალექების
19932006 წ.წ. პერიოდის მონაცემები არ შეესაბამება
დაკვირვების ინფორმაციას. შესაბამისად, აღნიშნული
მონაცემები უნდა დაზუსტდეს;

„--------------------„

თავი 4.2.3.8.7ში მაქსიმალური ნალექის სიხშირის ანალიზი,
„მაქსიმალური წლიური ნალექის“ ნაცვლად უნდა იყოს
„დღეღამური მაქსიმალური ნალექი“;

„--------------------„

ცხრილში 4.102 მოყვანილი ნალექების დღეღამური
მაქსიმუმების ცალკეული წლების მონაცემები არ შეესაბამება
ლენტეხის მეტეოსადგურის დაკვირვების ინფორმაციას.
ამასთან, ასეთია წლები 100 მმ-ზე მეტი დღეღამური ნალექით
(მაგ. 1965, 1986,1987), რაც განაპირობებს ცხრილში 4.104
წარმოდგენილ გაანგარიშებათა შედეგების ცვლილებას. მაგ. 100
წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელი ნალექის ექსტრემალური
მნიშვნელობა, იგივე GEV განაწილების გამოყენებით, მცირდება
თითქმის 50 მმით, რაც თავის მხრივ, აისახება ცხრილებში
4.105107 მოყვანილ სიდიდეებზე და კვლევის საბოლოო
შედეგზე. შესაბამისად, წარმოდგენილი ინფორმაცია უნდა
დაზუსტდეს და შესწორდეს ეკოლოგიურ ექსპერტიზაზე
წარმოდგენილ გზშს ანგარიშში;
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„--------------------„

დანართ 3ში (ცხრ. მეტეოროლოგიური პარამეტრები)
მოყვანილი სიდიდეები არ შეესაბამება პროექტის 4.2.1
(კლიმატი და მეტეოროლოგიური პირობები) და 4.2.3.5
(ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემები) თავებში
წარმოდგენილ მონაცემებს. შესაბამისად, აღნიშნული უნდა
შესწორდეს;

„--------------------„

ჰესის ინფრასტრუქტურული ობიექტებისთვის საჭირო მიწის
ნაკვეთებთან დაკავშირებით ანგარიშში უნდა აისახოს
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გამა კონსალტინგი

შენიშვნა გათვალისწინებულია:

შენიშვნა გათვალისწინებულია:

მონაცემები აღებულია ვებგვერდიდან:
http://www.ncdc.noaa.gov/cdo-web/datasets
მონაცემების შეცვლის შემთხვევაშიც კი ხარჯის
მნიშვნელობა არ შეიცვლება, ვინაიდან გამოიყენება
სხვადასხვა შერეული მეთოდები. ერთ-ერთი ასეთი
მეთოდი მოცემულია „ხელედულა 3 ჰესის
პროექტის მეტეოროლოგიური და ჰიდროლოგიური
მიმოხილვის“ ანგარიშის მე-5 თავში.

შენიშვნა გათვალისწინებულია:

შენიშვნა გათვალისწინებულია:
კვლევის

შედეგების

მიხედვით

პროექტის

EIA Kheledula 3 HPP
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ინფორმაცია საკუთრების ფორმის და კატეგორიის შესახებ. თუ
ნაკვეთი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულებისაა,
წარმოდგენილ იქნეს აღნიშნულის დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია ან ანგარიშში მიეთითოს ნაკვეთების
საკადასტრო(სარეგისტრაციო) კოდები;

ზემოქმედების ქვეშ ექცევა დაახლოებით 55
სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების
მიწის
ნაკვეთი, რომელთაგან რეგისტრირებულია 33 მიწის
ნაკვეთი საერთო ფართით 47,623 მ2 და ფაქტობრივ
მფლობელობაშია 22 მიწის ნაკვეთი საერთო
ფართით 40,827 მ2.
გარდა აღნიშნულისა გავლენის ზონაში მოქცეულია
3 კომერციული დანიშნულების არა სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.
პროექტის გავლენის ზონაში მოქცეული მიწის
ნაკვეთების
შესყიდვა
მოხდება
განსახლების
სამოქმედო
გეგმის
მიხედვით,
რომელიც
მომზადებულია
საერთაშორისო
საფინანსო
ორგანიზაციების პოლიტიკის შესაბამისად.
შენიშვნა გათვალისწინებულია:

„--------------------„
51

გზშს ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია
მოხსნილი ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დასაწყობების
ადგილების შესახებ;

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დასაწყობების
ადგილების გეოგრაფიული კოორდინატების
ელექტრონული ვერსია თან ერთვის გზშ-ის
ანგარიშის ელექტრონულ ვერსიას.
შენიშვნის პასუხად:

გზშს ანგარიშის მიხედვით (თავი 6.11.2.1), პროექტის
განხორციელებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის ნაწილი
ხვდება კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ფართობებზე.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, ეკოლოგიურ ექსპერტიზაზე
წარმოდგენილ გზშს ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს
მოსახლეობასთან მიღწეული შეთანხმების დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია;

გზშ-ის პროცესში მომზადებულია განსახლების
სამოქმედო გეგმა, სადაც დეტალურადაა გაწერილი
ეკონომიკური განსახლების პროცედურა, მათ შორის
ინფორმაცია მოსახლეობასთან ჩატარებული
შეხვედრების, გავლენის ზონაში მოქცეული უძრავი
ქონების ინვენტარიზაციის შედეგების და მიწის
შესყიდვასთან დაკავშირებული შემდგომი
ქმედებების შესახებ.

„--------------------„

52

„--------------------„
53

ეკოლოგიურ ექსპერტიზაზე წარმოდგენილ გზშს ანგარიშში
წარმოდგენილ უნდა იქნეს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე
ნივთიერებათა გაფრქვევების როგორც რაოდენობრივი, ისე
გაბნევის ანგარიშები #2, #3 და #4 სამშენებლო ბანაკებისთვისაც;

გამა კონსალტინგი

შენიშვნის პასუხად:
ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა
გაფრქვევის როგორც რაოდენობრივი, ასევე
გაბნევის გაანგარიშება ჩატარებულია N1
სამშენებლო ბანაკისათვის, სადაც განთავსებული
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იქნება ყველა აუცილებელი ინფრასტრუქტურა,
დანადგარები და ტექნიკა. ამასთანავე N1
სამშენებლო ბანაკი ყველაზე ახლოსაა საცხოვრებელ
ზონებთან.
დანარჩენ შემთხვევაში: N2 ტერიტორიაზე
ძირითადად განთავსებული იქნება სამშენებელო
მასალების საწყობები და მცირე სახელოსნოები, N3
ტერიტორიაზე განთავსდება ბეტონის კვანძი, ხოლო
მე-4 ტერიტორიაზე ინერტული მასალების
სამსხვრევ დამხარისხებელი საამქრო. როგორც გზშის ანგარიშშია მოცემული, ამ ტერიტორიების
საცხოვრებელი ზონებიდან დაცილების მანძილების
გათვალისწინებით, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე
ნივთიერებათა გაფრქვევის გაანგარიშებები არ
ჩაითვალა მიზანშეწონილად.
როგორც გზშ-ის ანგარიშშია მოცემული
სამშენებელო ინფრასტრუქტურის ზუსტი
ადგილმდებარეობა და, სტრუქტურა და
შემადგენლობა განისაზღვრება მშენებელი
კონტრაქტორის მიერ მშენებლობის დაწყებამდე
სამშენებელო პროექტის დამუშავების პროცესში,
რის შემდეგაც თითოეული ტერიტორიისათვის
მომზადდება ატმოსფერულ ჰაერში მავნე
ნივთიერებათა გაფრქვევის სტაციონარული
წყაროების ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიში
და დადგენილი წესით შეთანხმდება
სამინისტროსთან.
„--------------------„

54

ეკოლოგიურ ექსპერტიზაზე წარმოდგენილ გზშს ანგარიშში
მოცემული უნდა იქნეს ინფორმაცია პროექტის
განხორციელების მიზნებისათვის ჭრას დაქვემდებარებული ხე
მცენარეების რაოდენობის შესახებ სახეობების მიხედვით.
საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების
ინდივიდების ჭრის აუცილებლობის შემთხვევაში ქმედებები
უნდა განხორციელდეს „საქართველოს "წითელი ნუსხისა" და

გამა კონსალტინგი

შენიშვნა გათვალისწინებულია:
პროექტის გავლენის ზონაში მოქცეულ სატყეო
ფონდის ტერიტორიებზე ჩატარებულია სატაქსაციო
სამუშაოები და შედეგები წარდგენილია სსიპ „
ეროვნულ სატყეო სააგენტოში“
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„წითელი წიგნის" შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად;
„--------------------„
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„--------------------„
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„--------------------„
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გზშს ანგარიშში ტყის ჰაბიტატებთან დაკავშირებით
აღნიშნულია, რომ ტყიან ტერიტორიებზე პრაქტიკულად
შეუძლებელია ადრინდელი ბუნებრივი კორომების აღდგენა და
შენარჩუნება იმ სახით, როგორც იყო მშენებლობამდე.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, ასეთ შემთხვევებში უნდა
დაიგეგმოს ოფსეტური ანუ ეკოსაკომპენსაციო ღონისძიებების
განხორციელება, რაც გულისხმობს ექვივალენტური ტყის
ჰაბიტატების აღდგენას. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა
მიექცეს წითელი ნუსხის სახეობის წაბლის (Castanea sativa Mill)
ტყის აღდგენას. საკომპენსაციო ტერიტორია უნდა შეირჩეს
პროექტის განხორციელების არეალთან ახლოს;
უნდა შემუშავდეს ფლორის იშვიათი სახეობების კონსერვაციის
პროგრამაც და შესაბამისი ინფორმაცია აისახოს გზშს
ანგარიშში, რომელიც უნდა მოიცავდეს როგორც ახლად
აღწერილ სახეობებს, ასევე უკვე შესწავლილ ზოგიერთ იშვიათ
და ენდემურ სახეობას, როგორიცაა მაგალითად თეთრყვავილა
(Galanthus latifolius), რომელიც ამასთანავე წარმოადგენს
ველური ბუნების ფაუნისა და ფლორის საფრთხეში მყოფი
სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის კონვენციით (CITES
1975; universal) დაცულ სახეობას;

გზშს ანგარიშის მიხედვით, პროექტის განხორციელების
შედეგად მოსალოდნელია მნიშვნელოვანი მასშტაბის
უარყოფითი ზეგავლენა ჰაბიტატების
განადგურების/ფრაგმენტაციის კუთხით საქართველოს წითელ
ნუსხაში შეტანილ ცხოველთა სახეობებზე (მაგ: წავი Lutra lutra,
დათვი Ursus arctos, კავკასიური გველგესლა Vipera kaznakovi,
კავკასიური ციყვი Sciurus anomalus). ანგარიშში მოცემულია
ინფორმაცია გარკვეული შემარბილებელი ღონისძიებების
შესახებ, თუმცა ეს ღონისძიებები არ არის პროექტის
განხორციელების შედეგად მოსალოდნელი ზემოქმედების
ადეკვატური (ძირითადად მიმართულია ცხოველთა

გამა კონსალტინგი

გზშ-ანგარიშში მოცემულია ვალდებულება სხვა
მცენარეულობასთან ერთად წითელი ნუსხის
სახეობის წაბლის (Castanea sativa Mill)
საკომპენსაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებით,
რაც გულისხმობს აღნიშნული სახეობის
დომინანტობით ტყის მცენარეულობის აღდგენას.
საკომპენსაციო ტერიტორიის შერჩევის საკითხი
წარმოადგენს პროექტის მფლობელის მიერ
განსასაზღვრ საკითხს, თუმცა მისი შერჩევა
აუცილებლად მოხდება პროექტის განხორციელების
არეალთან ახლოს;
შენიშვნა გათვალისწინებულია:
გზშ-ს ანგარიშში მოცემულია მთელი რიგი იშვიათი
სახეობების ნუსხა, ფლორის იშვიათი სახეობების
კონსერვაციის პროგრამის ძირითადი ასპექტები და
პროგრამის განხორციელების მიდგომები და
მეთოდოლოგია. საპროექტო ტერიტორიაზე
არსებული თორმეტივე იშვიათი და ენდემური
სახეობისათვის პროგრამის განხორციელების
ეტაპზე შემუშავდება დეტალური მეთოდური
დადგენილებები, რაც კონსერვაციის პროგრამის
წარმატებით განხორციელებას უზრუნველყოფს.
შენიშვნის პასუხად:
მოგეხსენებათ, რომ ცხოველთა წლიურ
სასიცოცხლო ციკლში გამრავლების პერიოდი
ყველაზე მგძნობიარე მონაკვეთია. ამ პერიოდში
ცხოველები, როგორც წესი მჭიდროდ არიან
დაკავშირებული ისეთ ჰაბიტატებთან რომლებიც
აკმაყოფილებენ კონკრეტული სახეობისთვის
აუცილებელ მოთხოვნილებებს წარმატებით
გამრავლებასთან დაკავშირებით. ხშირად ამ
პირობების ერთი შეხედვით უმნიშვნელო
ცვლილებებიც კი შესაძლოა რეპროდუქციული
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გამრავლების პერიოდში შეწუხების შერბილებისაკენ).
ანგარიშში არ არის მოცემული არცერთი
შემარბილებელი/საკომპენსაციო ღონისძიება ჰაბიტატების
ფრაგმენტაციით გამოწვეული ზემოქმედების
შერბილების/კომპენსირების მიზნით. ასევე აღსანიშნავია, რომ
პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მყოფი ტერიტორიის აღწერაში სხვა
სახეობებთან ერთად მითითებულია, რომ: „წითელ ნუსხაში
შეტანილი 7 სახეობიდან 5 სახეობას (კავკასიურ ციყვს,
შესაძლოა წავს და დათვს, ბუკიოტს, და კავკასიურ
გველგესლას) გააჩნია ინდივიდუალური ნაკვეთები პროექტის
არეალში". თუმცა შესაძლო უარყოფითი ზეგავლენის აღწერის
ნაწილში კონკრეტული ინფორმაცია მოცემულია მხოლოდ
წავის, დათვის და კავკასიური გველგესლას შესახებ.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, ეკოლოგიურ ექსპერტიზაზე
წარმოდგენილ გზშს ანგარიშში დეტალურად უნდა იქნეს
წარმოდგენილი ინფორმაცია ცხოველთა სახეობებზე
ზეგავლენის და შემარბილებელი/საკომპენსაციო
ღონისძიებების შესახებ, განსაკუთრებით ჰაბიტატების
განადგურების და ფრაგმენტაციის კუთხით;

პროცესის ჩაშლის ან შეფერხების მიზეზი გახდეს.
სწორედ ამ მიზეზის გამო იმ ადგილებში სადაც
ბინადრობენ სამიზნე სახეობები მიზანშეწონილია
სამუშაოების გადატანა გამრავლების პერიოდის
დამთავრების შემდეგ, რაც რეკომენდირებულია
ანგარიშში და სავსებით ადეკვატურია. სხვა დროს
ცხოველები ნაკლებად მტკივნეულად რეაგირებენ
სხვადასხვა ტიპის შემაშფოთებელ ფაქტორებზე და
შეწუხების შემთხვევაში შეუძლიათ
გადაინაცვლებენ მიმდებარე ტერიტორიაზე.
შემარბილებელ/საკომპენსაციო ღონისძიებად
რეკომენდირებულია ასევე ხელფრთიანებისათვის
ხელოვნური თავშესაფრების (ბათბოქსების)
განლაგება იმ მონაკვეთების გასწვრივ (მისასვლელი
გზები, გვირაბების პორტალები და აშ.) სადაც
მოიჭრება ასაკოვანი ფუღუროიანი ხეები. ასეთ
თავშესაფრებს ზოგჯერ ციყვებიც იყენებენ.
მშენებლობის უარყოფითი ზეგავლენის
აბსოლუტური აცილება შეუძლებელია, მაშინ უნდა
აიკრძალოს ყოველგვარი მშენებლობა. მთავარია
მკაცრად იყოს დაცული მშენებლობის და
ექსპლუატაციის ნორმები და განხორციელდეს
ზედამხედველობა ამ ნორმების დასაცავად.
შენიშვნა გათვალისწინებულია:

„--------------------„

მონიტორინგის გეგმაში უნდა აისახოს ყველა სენსიტიურ
ჰაბიტატსა და გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ სახეობაზე
სამონიტორინგო დაკვირვების, აგრეთვე შემარბილებელი
ღონისძიებების ეფექტურობაზე დაკვირვების საკითხები,
საჭიროების შემთხვევაში ახალი შემარბილებელი ან
საკომპენსაციო ქმედებების დანერგვა-განხორციელების
მიზნით;

შენიშვნის პასუხად:

„--------------------„

გზშს ანგარიშში საპროექტო ტერიტორიის ცხოველთა
სამყაროს შესახებ მომზადებულია საველე კვლევებზე
დაყრდნობით. შესაბამისად, ეკოლოგიურ ექსპერტიზაზე
წარმოდგენილ გზშს ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იქნეს

გამა კონსალტინგი

გზშ- ს ანგარიშში წარმოდგენილი მონაცემები
პროექტის არეალში არსებულ ფაუნის შესახებ
საველე კვლევების დროს და შესაბამის
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განხორციელებული საველე კვლევების ანგარიში;
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„--------------------„

გზშს ანგარიშში უნდა აისახოს, როგორც მშენებლობის ისე
ექსპლუატაციის ფაზაზე მონიტორინგის ანგარიშების
სამინისტროში წარმოდგენის ვალდებულება, ასევე
ვალდებულება, რომ მონიტორინგის შედეგად დადგენილი
საჭიროების შემთხვევაში შემუშავებული იქნება დამატებითი
შემარბილებელი/ საკომპენსაციო ღონისძიებები;

„--------------------„

წარმოდგენილი shp ფაილებში მითითებული 246681,3 მ2 მიწის
ფართობიდან, „სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრების
დადგენის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 4
აგვისტოს N299 დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო
ტყის ფონდის საზღვრების მიხედვით 86152,5 მ2 ფართობი
მდებარეობს სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას
დაქვემდებარებულ ტყის ფონდში. სახელმწიფო ტყის ფონდის
ტერიტორიაზე საქმიანობა უნდა შეთანხმდეს ტყის ფონდის
მართვის უფლების მქონე ორგანოსთან;

„--------------------„

წარმოდგენილი shp ფაილების მიხედვით, ჰესის
ინფრასტრუქტურული ობიექტების განთავსების ტერიტორია
ნაწილობრივ მოიცავს, წიაღის (ლოდნარი) მოპოვების მიზნით,
2015 წელს ხუთი წლის ვადით შპს „ავტოგზალენტეხი 99“ზე
გაცემულ #1003222 ლიცენზიის მე2 და მე3 უბნის კონტურებს.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გზშს ანგარიშის ეკოლოგიურ
ექსპერტიზაზე წარმოდგენამდე, აღნიშნულ ტერიტორიაზე
ქმედებები უნდა განხორციელდეს „წიაღის შესახებ"
საქართველოს კანონის მე8 მუხლის პირველი პუნქტის
მიხედვით, რომელიც არეგულირებს წიაღის ფონდის მიწების
გასხვისების საკითხებს, განსაზღვრულია, რომ „აკრძალულია
წიაღის ფონდის მიწების საკუთრების უფლებით, იჯარით ან
სხვა ფორმით გაცემა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმების, ხოლო
ლიცენზირებული ობიექტის შემთხვევაში  აგრეთვე
ლიცენზიის მფლობელთან შეთანხმებით";

გამა კონსალტინგი

პუბლიკაციებზე დაყრდნობით არის მიღებული.
შენიშვნა გათვალისწინებულია:

შენიშვნა გათვალისწინებულია:
ჩატარებულია პროექტის გავლენის ზონაში
მოქცეული სატყეო ფონდის ტერიტორიებზე
ჩატარებულია მცენარეული საფარის დეტალური
აღწერა და სს „ეროვნულ სატყეო სააგენტო“-სთან
დაწყებულია შეთანხმების პროცედურა

შენიშვნა გათვალისწინებულია:
პროექტის გავლენის ზონაში მოქცეული მიწის
ნაკვეთების იდენტიფიკაციის პროცესში, შპს
„ავტოგზალენტეხი 99“თან მიღწეულია შეთანხმება
სალიცენზიო ტერიტორიის დროებით
გამოყენებასთან დაკავშირებით.
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შენიშვნის პასუხად:
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66

„--------------------„

გზშს ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს საავტომობილო
მისასვლელი გზების მშენებლობისას წარმოქმნილი ნარჩენების
მართვა და აუცილებელი შემარბილებელი ღონისძიებები,
ვინაიდან ანგარიშში აღნიშნული საკითხი არ არის სრულად
წარმოდგენილი;

„--------------------„

გზშს ანგარიშის მიხედვით პროექტი ითვალისწინებს 4
სამშენებლო ბანაკისა და 7 გვირაბებიდან გამონამუშევარი
ქანების სანაყაროების მოწყობას. პროექტში აღწერილია მათი
განთავსების ადგილები და რუქაზე მოცემულია სქემატურად,
თუმცა ამით მათი ზუსტი ადგილების იდენტიფიცირება ვერ
მოხერხდა საველე გასვლის დროს. ანგარიშში მითითებულია
ერთადერთი, მდ. ხელედულას კაშხლის გასწორის GPS
კოორდინატები, რომელიც არა სწორია. აღნიშნულიდან
გამომდინარე, გზშს ანგარიშში უნდა მიეთითოს GPS
კოორდინატები ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ ობიექტებზე;

„--------------------„

გზშს ანგარიშში განხილული უნდა იქნეს ნარჩენების მართვის
კოდექსის და კოდექსიდან გამომდინარე კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტები და წარმოდგენილი პროექტის
შესაბამისობა აღნიშნული ნორმატიული აქტების
მოთხოვნებთან;

„--------------------„

გვ. 467ზე, ცხრილში ნარჩენის კოდი 17 01 07ის გასწვრივ
წერია; „ცემენტის, აგურების, ფილებისა და კერამიკის
ცალკეული ან შერეული ნაწილები, რომლებსაც არ ვხვდებით
17 01 06 პუნქტში“. პუნქტი 17 01 06 საერთოდ არ არსებობს
გზშს ანგარიშში, შესაბამისად, საჭიროებს შესწორებას.
აგრეთვე, ამ ცხრილის ბოლოსწინა გრაფაში წერია;
„განთავსდება დაბა ლენტეხის სამშენებლო მასალების
პოლიგონზე“. აღნიშნული არასწორია, უნდა იყოს „დაბა
ლენტეხის სამშენებლო ნარჩენების პოლიგონზე“ (თუ ასეთი
ნაგავსაყრელი არსებობს);

გამა კონსალტინგი

გზშ-ის ანგარიშში მოცემულია ნარჩენების მართვის
გეგმა ითვალისწინებს მშენებლობის ფაზაზე
წარმოქმნილი ყველა სახის ნარჩენის მართვის
პროცედურებს, მათ შორის საავტომობილო გზების
მშენებლობისას წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის
საკითხებსაც
შენიშვნა გათვალისწინებულია:
გზშ-ის ანგარიშს თან ერთვის ჰესის კომუნიკაციების
განთავსების ადგილების გეოგრაფიული
კოორდინატები შეიფ ფაილების სახით.

შენიშვნა გათვალისწინებულია:

შენიშვნა გათვალისწინებულია:
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„--------------------„

გზშს ანგარიშში 08 01 11*, 08 03 17* და 20 01 21* კოდებით
წარმოდგენილი ნარჩენების დამუშავება (აღდგენა/განთავსების
ოპერაციები) შეუსაბამოა მოქმედ კანონმდებლობასთან.
შესაბამისად, აღნიშნული ნარჩენების დამუშავებისთვის
გამოყენებული უნდა იქნეს სხვა აღდგენა/განთავსების
ოპერაციები;

68

„--------------------„

გზშს ანგარიშში მითითებული გრაფიკული მასალის
(ნახაზები, სურათები, ცხრილები) ნუმერაცია არ ემთხვევა
ან/და არ იძებნება. შესაბამისად ეკოლოგიურ ექსპერტიზაზე
ანგარიშის წარმოდგენამდე უნდა დაზუსტდეს და შესწორდეს
აღნიშნული საკითხი;

69

„--------------------„

გვ.50ზე უნდა დაზუსტდეს, თუ რას ნიშნავს „მიდგომა ფართო
თხემიანი დამბისათვის“;

„--------------------„

გვ.44ზე მოცემულია სიღრმული წყალსაგდების აღწერა და
ნახაზი, რომლზეც შეცდომითაა მინიჭებული დასახელება
„წყალსაშვი“. შესაბამისად, აღნიშნული უნდა შესწორდეს;

„--------------------„

გზშს ანგარიშში უნდა შესწორდეს გვირაბების დასახელება
(„მიმყვანი“ და „გამყვანი“), ვინაიდან, ჰესისათვის ორივე
მიმყვანი გვირაბია. უნდა მიეთითოს  „უდაწნეო“ და
„სადაწნეო“ გვირაბები;

„--------------------„

გზშს ანგარიშის გვ.36ზე აღნიშნულია, რომ უდაწნეო
გვირაბის ძირი მთლიანად ბეტონისაა, ხოლო კედლები და
თაღი ბეტონითაა მოპირკეთებული, რაც შეუსაბამობაშია გვ.37
ნახაზზე ნაჩვენებ ბეტონით მოპირკეთების უბნებთან,
შესაბამისად აღნიშნული საკითხი უნდა დაზუსტდეს და
შესწორდეს. გარდა ამისა, გვ.47ზე წარმოდგენილ გეგმაზე
ნაჩვენებია სადაწნეო გვირაბის ბეტონით მოპირკეთების
უბნების აღნიშვნა, რომელიც განივ ჭრილებზეც უნდა იყოს
აღნიშნული (ბეტონით მოპირკეთება, როგორც დროებითი
სამაგრი, მხოლოდ მშენებლობის პერიოდში გამოიყენება);
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70
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72

გამა კონსალტინგი

შენიშვნა გათვალისწინებულია:

შენიშვნა გათვალისწინებულია:

შენიშვნა გათვალისწინებულია:

შენიშვნა გათვალისწინებულია:

შენიშვნა გათვალისწინებულია:

შენიშვნის პასუხად:
გზშ-ის ანგარიშის 3.2.1.5. პარაგრაფში „უდაწნეო
გვირაბი“ ტექსტში და ნახაზზე მოცემული
ინფორმაცია თანხვედრაშია.
ზოგადად უნდა ითქვას, რომ გზშ-ის ანგარიშში
მოცემულია გვირაბების მშენებლობის სქემატური
ნახაზები, რომ შესაძლებელი იყოს მათი
პარამეტრების განსაზღვრა და რა სამშენებლო
ნახაზები, სადაც დეტალურად და მაღალი
სიზუსტით უნდა იყოს მოცემული გვირაბის
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მოპირკეთების პირობები

73

„--------------------„

6.7.3.3. ქვეთავში სწორადაა მითითებული მომსახურე
პერსონალის ინსტრუქტაჟი თევზაობისა და ნადირობის
შესახებ, თუმცა შემდეგ პუნქტში 6.7.4.3. იგივე ღონისძიება
არასწორადაა ფორმულირებული „შემუშავდება უკანონო
თევზაობის ამკრძალავი ქცევის კოდექსი“, აღნიშნული ასევე
ამოსაღებია 370ე გვ ზე და ქვეთავი 6.11.2.3დანაც;

74

„--------------------„

ცხრილი 3.14  ში უნდა შესწორდეს ჩანაწერი  „სიჩქარე 750
ბრ/წმ, უნდა იყოს  „სიჩქარე 750 ბრ/წთ“.

75

„--------------------„

გვ.30ზე უნდა დაზუსტდეს ტერმინი  „წყალსაშვის ტევადობა“;

„--------------------„

გზშს ანგარიში ფიქსირდება ტექსტობრივი გაუმართაობა
და ტერმინოლოგიური უზუსტობები, რომელიც ეკოლოგიურ
ექსპერტიზაზე წარმოდგენილ გზშს ანგარიშში უნდა
შესწორდეს.

76

ადგილობრივ მოსახლეობას ელექტრო ენერგია იაფად მისცეს
არ შეიძლება? 1% მაინც რომ დარჩეს რეგიონში და შეღავათიან
ფასად მოგვყიდონ?

77

ტახუ ჩანქსელიანი

78

ტახუ ჩანქსელიანი

თუ შეიძლება რომ ინვესტორი დაგვეხმაროს, რომ მივიდეთ
სახელმწიფო ელექტროსისტემასთან და ვთხოვოთ ფასის
დაკლება ელექტრო ენერგიის ფასზე ?

79

ტახუ ჩანქსელიანი

სახელი უნდა იყოს მდინარე ხელედულა

80

მოსახლეობის თხოვნაა ინვესტორმა გაითვალისწინოს
ლენტეხი-ხელედის საავტომობილო გზის მოწესრიგება და
ასფალტის საფარის მოწყობა.

გამა კონსალტინგი

შენიშვნა გათვალისწინებულია:

შენიშვნა გათვალისწინებულია:

შენიშვნა გათვალისწინებულია:
შენიშვნა გათვალისწინებულია:

ქვეყანაში ტარიფები რეგულირდება შესაბამისი
ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის მიერ.
შესაბამისად ამ საკითხის გადაწყვეტა ინვესტორის
გადასაწყვეტი არ არის და განხილული უნდა იქნას
სამთავრობო დონეზე

ეს საკითხი ადვილი გადასაწყვეტია და უკვე
გასწორებულია გარემოსდაცვით დოკუმენტაციაში
პროექტის განხორციელების შემთხვევაში საჭირო
იქნება არსებული გზების კეთილ მოწყობა და ახალი
გზების მოწყობა. შესაბამისად საკითხის
დადებითად გადაწყვეტა შესაძლებელი იქნება
ადგილობრივ გამგეობასთან და საკრებულოსთან
შეთანხმებით
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ლალი ლიპარტელიანი
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ჩემთვის ეს ყველაფერი ცოტა გაუგებარია იმიტომ , რომ არ
მესმის ტერმინოლოგია. ხალხი არის ძალიან დაბნეული და არ
იცის რა იფიქროს, იმიტომ რომ არ გვაქვს ინფორმაცია. არ
გქონიათ შეხვედრები მოსახლეობასთან არც წანასში და არც
ლესემაში, ყოველ შემთხვევაში მე არ გამიგია ამის შესახებ .

გვჭირდება დამოუკიდებელი ექსპერტების აზრი ჰესთან
დაკავშირებით
82

ლალი ლიპარტელიანი

ვინ იქნება იმის გარანტი რომ ის რისკები რომელიც
ჩამოთვალეთ არ გვემუქრება?
83

თამარ ბენდელიანი

84

თამარ ბენდელიანი

85

თამარ ბენდელიანი

86

თამარ ბენდელიანი

რა მოხდება იმ შემთხვევაში თუ მიწის მფლობელს არ
მოუნდება მიწის გაყიდვა? ჩამოგვართმევენ?

შეგუბებული წყლის სარკე ხომ არ იქნება მნიშნელოვანი?

ინვესტორს თუ აქვს დაგეგმილი რომ გაგვიკეთოს ბეტონის
გზა?

გამა კონსალტინგი

გზშ-ის ჯგუფის მიერ არაერთხელ იქნა ჩატარებული
შეხვედრები ადგილობრივ მოსახლეობასთან.
შეხვედრები კიდევ გაგრძელდება განსახლების
სამოქმედო გეგმის ფარგლებში და ტრუ კიდევ ვინმე
დარჩა ინფორმაციის გარეშე აუცილებლად
შევხვდებით.
ამასთანავე მოსახლეობაში დარიგებულია
საინფორმაციო ბროშურები და სამახსოვრო
გავლენის ზონაში მოქცეული ფიზიკური და
იურიდიული პირების უფლებების შესახებ.
საქართველოს კანონმდებლობით გზშ-ის
დოკუმენტაციას გავლილი აქვს წინასწარი
ეკოლოგიური ექსპერტიზა და ბოლო ეტაპზეც იგივე
პროცედურა ითვალისწინებს საქართველოს
გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა. ექსპერტიზა
ტარდება დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ.
თუ თქვენი სურვილია, მზად ვართ ყველა
დაინტერესებულ პირთან გავიაროთ
კონსულტაციები.
გზშ-ის ანგარიშში ყველა მოსალოდნელი რისკი
განხილულია და განსაზღვრულია ამ რისკების
პრევენციული ღონისძიებები. ეს დაფიქსირდება
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემულ ეკოლოგიური
ექსპერტიზის დასკვნის პირობებში, რომლის
შესრულება სავალდებულოა ინვესტორისათვის
საქართველოში კერძო საკუთრება ხელშეუხებელია.
შესაბამისად მიწის შეძენა მოხდება ინვესტორის და
მიწის მფლობელის ურთიერთ შეთანხმების
საფუძველზე.
დამბების ზედა ბიეფებში შეიქმნება მცირე
შეგუბება, რაც გავლენას ვერ მოახდენს
ადგილობრივი კლიმატზე.
პროექტი ითვალისწინებს არსებული გზების
რეაბილიტაცია და ახალი სამშენებლო გზების

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 458 / 567

რამდენი პროცენტი წყალი დარჩება მდინარეში?

87

ბორის ჩანქსელიანი

გამოტანილი ქანები რომ დაყაროთ მდინარის გასწვრივ - ეს
იქნება ჩვენი თხოვნა
88

ბორის ჩანქსელიანი

89

ბორის ჩანქსელიანი

კომპანიამ გამოყოს ორი ადამიანი რომ მოახდინონ
მოლაპარაკებები მოსახლეობასთან

90

ბორის ჩანქსელიანი

რამდენი ადამიანი იქნება დასაქმებული ადგილობრივებიდან ?
მოხდება თუ არა მოსახლეობასთან საუბარი ?

91

ანა ბენდელიანი

93

ლევან ბენდელიანი

საფრთხე ხომ არ დაემუქრება გვირაბის პორტალის თავზე
არსებულ წყაროს ?

გამა კონსალტინგი

მოწყობას. კონკრეტული საკითხები თუ როგორი
საფარი ექნება გზას გადაწყდება ადგილობრივ
მმართველობასთან შეთანხმებით.
მდინარეში დარჩება მდინარის 50%-იანი
უზრუნველყოფის საშუალო მრავალწლიური
ხარჯის 10%.
მოსალოდნელი ზემოქმედებებიდან
მნიშვნელოვანია მდინარის ჰიდროლოგიური
რეჟიმის შეცვლა და იქთიოფაუნის საარსებო
პირობების გაუარესება. ამისათვის
გათვალისწინებულია შესაბამისი შემარბილებელი
ღონისძიებები.
გამონამუშევარი ქანების განთავსებისათვის
შერჩეულია რამდენიმე ადგილი. მშენებლობის
ნებართვის მიღების შემთხვევაში ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან და
საკრებულოსთან შეთანხმებით მომზადდება ყველა
კონკრეტული სანაყაროს პროექტი.
პროექტის განხორციელებაზე გადაწყვეტილების
მიღების შემდეგ შესაძლებელი იქნება 1-2
ადგილობრივი კადრის აყვანა, განსახლების
კონკრეტული საკითხების შეთანხმების მიზნით
კომპანიის გეგმის მიხედვით დასაქმებულთა 70%
იქნება ადგილობრივი მოსახლეობა
ყველა საკვანძო საკითხი, მათ შორის მიწის
შესყიდვის საკითხები შეთანხმებული იქნება
ადგილობრივ მოსახლეობასთან.
ამასთანავე უნდა ითქვას, რომ მიწის შესყიდვასთან
დაკავშირებით საერთაშორისო საფინანსო
ორგანიზაციებით განსაზღვრული პირობების
შესახებ საინფორმაციო ბუკლეტები დარიგებულია
მოსახლეობაში.
ეს საკითხი ჩვენ შესწავლილი გვაქვს და აღნიშნული
წყაროს წყლის დებიტის შეცვლის რისკი
პრაქტიკულად არ არსებობს.
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ლევან ბენდელიანი

95

ლევან ბენდელიანი

96

ლევან ბენდელიანი
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ინვესტორმა იქნებ აგვიშენოს რაიმე საწარმო !

მიწებს გაუკეთდეს ისეთი შეფასება რომ ხალხი იყოს
კმაყოფილი.
ხელედულაზე დაგეგმილი დამბის მიმდებარე ტერიტორიაზე
არსებობს შლადი კლდე და შესაძლებელია თუ არა მისი
ჩამოშლა ჰესის მშენებლობისას?

გამა კონსალტინგი

ინვესტორი განახორციელებს გარკვეულ სოციალურ
პროექტებს, რომლთა სახეობა განისაზღვრება
ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეთანხმებით.
შესასყიდი მიწების ფასების განსაზღვრა მოხდება
ადგილობრივი საბაზრო ფასების შესაბამისად
ურთიერთ შეთანხმების საფუძველზე.
აღნიშნული ფერდობი მართლაც ეროზიულია და
არა მშენებლობის არამედ ექსპლუატაციის ფაზაზე
მოსალოდნელია ეროზიული პროცესების
გააქტიურება. ფერდობის გამაგრებისათვის
გათვალისწინებული იქნება შესაბამისი საინჟინრო
გადაწყვეტები
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12 დასკვნები და რეკომენდაციები
12.1 დასკვნები
გზშ-ს ფარგლებში შემუშავებულია შემდეგი ძირითადი დასკვნები:
1. ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი შეიძლება განხილული
იყოს, როგორც ქვეყნის ენერგეტიკის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის
შემადგენელი ნაწილი;
2. გზშ-ს ფარგლებში დეტალურად შესწავლილი იქნა საქმიანობის განხორციელების
რაიონის გარემოს ფონური მდგომარეობა, რისთვისაც გამოყენებული იქნა
ლიტერატურული წყაროები, საფონდო მასალები და ასევე უშუალოდ საკვლევი
ტერიტორიის ფარგლებში ჩატარებული საველე კვლევების შედეგები. გარემოს ფონური
მდგომარეობის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ საკვლევ არეალში ძირითად
სენსიტიურ რეცეპტორებს წარმოადგენს ხელედის თემის მოსახლეობა, მდ. ხელედულა.
მდ. დევაში, გეოლოგიური გარემო, ბიოლოგიური გარემო;
3. საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
შესრულებულია პროექტის ორი ძირითადი ეტაპისათვის: მშენებლობის და
ექსპლუატაციის ფაზები;
4. საპროექტო დერეფანის ნაწილი გადის ანთროპოგენური დატვირთვის ზონაში,
სასოფლო-სამეურნეო ვარაგულებზე, ნაწილი კი - სახელმწიფო სატყეო ფონდის
ტერიტორიაზე, რომელიც ნაკლები ტექნოგენური დატვირთვით ხასიათდება.
შესაბამისად მშენებლობის და ექსპლუატაციის ეტაპზე მოსალოდნელია როგორც
სოციალურ-ეკონომიკურ, ასევე ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედება;
5. საპროექტო დერეფანში საშიში გეოდინამიკური თვალსაზრისით განსაკუთრებით
სენსიტიური უბნები არ აღრიცხულია. მიუხედავად ამისა, საშიში გეოდინამიკური
პროცესების პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა დაეთმოს მდ.
ხელედულას მარცხენა შენაკადის მდ. ხელედუარას შესარტავის სიახლოვეს მდებარე
ეროზიულ ფერდობს, სადაც საჭირო იქნება დამატებითი კვლევების ჩატარება და
შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებების შემუშავება. მნიშვნელოვან ყურადღებას
საჭიროებს, ასევე ქვატაცვენის საწინააღდეგო ღონისძიებების გატარება;
6. გარემოზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებად უნდა ჩაითვალოს, ექსპლუატაციის ფაზაზე
სათავე კვანებძის ქვედა ბიეფებში მდინარის კალაპოტში მოსალოდნელი
ჰიდროლოგიური ცვლილება (წყალმცირობა);
7. ჰესის ექსპლუატაციის ეტაპზე მდინარეების საპროექტო მონაკვეთებში წყლის დონის
შემცირება გამოიწვევს მდ. ხელდულას და დევაშის ხეობებისათვის დამახასიათებელი
ძუძუმწოვრების, ფრინველების, ქვეწარმავლების და ამფიბიების ზოგიერთ სახეობაზე
(მათ შორის დაცულ სახეობებზე) ზემოქმედებას;
8. ჰესის ექსპლუატაციის ეტაპზე წყლის დონის შეცვლით და დამბების არსებობით
იქთიოფაუნაზე გამოწვეული ზემოქმედება იქნება მაღალი, რის შესამცირებლად
პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები;
9. ჰესის ექსპლუატაციის ეტაპზე მდინარის საპროექტო მონაკვეთში წყლის დონის
შემცირება დააქვეითებს მდ. ხელედულას სანიტარულ ფუნქციას (მდინარე ჩამოედინება
დასახლებულ ზონაში). აღსანიშნავია, რომ ჩამდინარე წყლების მნიშვნელოვანი
წყაროები საპროექტო ზონაში განლაგებული არ არის;
10. ჰესის ინფრასტრუქტურის ობიექტების სამშენებლო მოედნების მომზადება და გზების
გაყვანა დაკავშირებულია მნიშვნელოვანი რაოდენობის ხე-მცენარეული საფარის
განადგურებასთან, რაც მნიშვნელოვან ნეგატიურ ზემოქმედებად უნდა ჩაითვალოს.
გაჩხევას ქვემდებარება დაახლოებით 18-20 ჰა ტყის ფართობი, თუმცა შესაბამისი
შემარბილებელი და საკომპენსაციო ღონისძიებები შეამცირებს ზემოქმედებას;
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11. ხე-მცენარეული საფარის გაჩეხვის და სხვა სამუშაოების შესრულების შედეგად არსებობს
ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედების გარკვეული რისკები. მათ შორის ზოოლოგიური
კვლევის შედეგად დადგინდა რომ დერეფანში შესაძლოა ბინადრობდეს
განსაკუთრებულ დაცვას დაქვემდებარებული სახეობები. ცხოველთა სამყაროზე
ზემოქმედების მინიმიზაციის მიზნით გატარებული იქნება ქმედითუნარიანი
შემარბილებელი ღონისძიებები;
12. საპროექტო ტერიტორიებიდან დაცული ტერიტორიების მნიშვნელოვანი მანძილით
დაშორების გამო პროექტის განხორციელების შედეგად მათზე უარყოფითი
ზემოქმედებების რისკები ძალზედ დაბალია;
13. ჰესის მშენებლობის პერიოდში სატრანსპორტო ოპერაციები და გზის სიახლოვეს
შესასრულებელი სამუშაოები გარკვეულწილად გამოიწვევს ადგილობრივი
სატრანსპორტო ნაკადების მატებას. ზემოქმედების ძირითადი რეცეპტორები იქნება
ხელედის თემის მაცხოვრებლები;
14. საპროექტო დერეფნის პირდაპირი გავლენის ზონაში ექცევა ადგილობრივი
მოსახლეობის სარგებლობაში არსებული (მათ შორის უმეტესად დაურეგისტრირებელი)
35-მდე კერძო ნაკვეთები. პროექტის განხორციელების შედეგად ეკონომიკური
განსახლება გარდაუვალია. მშენებლობის დაწყებამდე საერთაშორისო საფინანსო
ორგანიზაციების მოთხოვნების მიხედვით მომზადდება განსახლების სამოქმედო გეგმა,
სადაც დეტალურად გაიწერება საკომპენსაციო ღონისძიებები;
15. მშენებლობის პროცესში შესაძლებელია გარკვეულწილად შეიზღუდოს მოსახლეობის
თავისუფალი გადაადგილება და ზოგიერთი სამეურნეო საქმიანობა. ადგილი ჰქონდეს
მეზობელი მიწების მესაკუთრეებზე გარკვეულ ზემოქმედებას. მაგრამ ზემოქმედება არ
ატარებს ხანგრძლივ ხასიათს. იგი გაგრძელდება სამშენებლო სამუშაოების
დასრულებამდე;
16. ჰესის მშენებლობისთვის შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ადგილობრივი
ბუნებრივი რესურსები (ქვიშა-ხრეშის მარაგები, წყლის რესურსები სასმელ-სამეურნეო
და ტექნიკური მიზნებისთვის, ტყის რესურსები და სხვ.), რაც ასევე საყურადღებოა
ადგილობრივ გარემოზე ზემოქმედების თვალსაზრისით.
ამასთან აღსანიშნავია:
17. საპროექტო დოკუმენტაციის და გარემოს ფონური მდგომარეობის ანალიზის მიხედვით
დადგინდა, რომ შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით
მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში ბუნებრივ და სოციალური გარემოს
ცალკეულ რეცეპტორებზე ზემოქმედებას ამცირებს შემდეგი გარემოებები:
 სათავე ნაგებობებზე დაგეგმილია დაბალზღურბლიანი დამბების მოწყობა, რაც
უზრუნველყოფს ქვედა ბიეფში ზედმეტი წყლის და მყარი ნატანის სრული
მოცულობით გადადინებას;
 სათავე ნაგებობების კონსტრუქციიდან გამომდინარე ზედა ბიეფში მოეწყობა
მხოლოდ მცირე შეგუბება, რაც გამორიცხავს რეგიონის კლიმატსა და მეტეო
პირობებზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკებს, ასევე მნიშვნელოვნად ამცირებს
საშიში გეოდინამიკური პროცესების განვითარების ალბათობას;
 სათავე ნაგებობებზე გათვალისწინებულია თევზსავალი ნაგებობების მოწყობა, რაც
მეტნაკლებად ამცირებს იქთიოფაუნაზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკს;
 დადგენილია სათავე კვანძების ქვედა ბიეფში გასატარებელი სავალდებულო
ეკოლოგიური ხარჯების ოდენობა, რაც მდ. ხელდულასათვის შეადგენს 1.474 მ3/წმ-ს,
ხოლო მდ. დევაშისათვის 0.318 მ3/წმ-ს;
 ჰესის მშენებლობის დროს წარმოქმნილი გამონამუშევარი ქანების მნიშვნელოვანი
ნაწილის გამოყენება მოხდება მშენებლობის პროცესში (როგორც უკუყრილები და
ასევე გზების ვაკისების მოსაწყობად). გამონამუშევარი ქანების მცირე ნაწილის
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საბოლოო განთავსება მოხდება წინასწარ მოწყობილ სანაყაროებზე, შესაბამისი
წესების დაცვით.
ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის განხორცილება დაკავშირებული იქნება
მნიშვნელოვან დადებით ზემოქმედებასთან, კერძოდ:
 ჰესის ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობის და ექსპლუატაციისათვის
შეიქმნება გარკვეული რაოდენობის დროებითი და შემდგომ მუდმივი სამუშაო
ადგილები, რასაც ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივი მოსახლეობის
დასაქმებისათვის (დაბალი კვალიფიკაციის სამუშაო ადგილების უმეტესი ნაწილი
დაკომპლექტდება ადგილობრივი მოსახლეობისაგან შერჩეული კონტიგენტით);
 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი ითვალისწინებს ადგილობრივი
გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულებას, რაც მოსახლეობისათვის
დადებით ზემოქმედებად უნდა ჩაითვალოს;
 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის განხორციელება დადებითი
ეფექტის მომტანია, როგორც ლენტეხის მუნიციპალიტეტის, ასევე რეგიონის
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის. სხვადასხვა გადასახადების სახით
ადგილობრივ ბიუჯეტში შევა დამატებითი თანხები.
12.2 საქმიანობის პროცესში განსახორციელებელი ძირითადი გარემოსდაცვითი ღონისძიებები
1. სამუშაოების განმახორციელებელი კომპანია და მშენებელი კონტრაქტორი დაამყარებენ
მკაცრ კონტროლს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში მოცემული
შემარბილებელი ზომების და ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით
გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებაზე;
2. პერსონალის აყვანისას უპიტარესობა მიენიჭება ადგილობრივ კვალიფიციურ
მაცხოვრებლებს;
3. მშენებლობაზე და შემდგომ ოპერირებაზე დასაქმებული პერსონალს პერიოდულად (6
თვეში ერთხელ) ჩაუტარდება სწავლება და ტესტირება გარემოს დაცვის და
პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებზე;
4. ჰესის მშენებლობაზე და ოპერირებაზე დასაქმებული პერსონალი უზრუნველყოფილი
იქნება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით;
5. მკაცრად განისაზღვრება სამუშაო და სამოძრაო დერეფნის საზღვრები, რათა
გამოირიცხოს მეზობელი მიწის სანკვეთების, ინფრასტრუქტურის და შენობანაგებობების დაზიანება, ასევე ბუნებრივ გარემოზე დამატებითი ნეგატიური
ზემოქმედება;
6. ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პერიოდში სახელმწიფო ტყის ფონდის
ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოჭრის საკითხები შეთანხმდება ტყის ფონდის ტერიტორიაზე
მართვის უფლების მქონე ორგანოსთან;
7. ჰესის ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობის პროცესში მცენარეულ საფარზე
მიყენებული ზიანის კომპენსაციის მიზნით საპროექტო დოკუმენტაციაში
გათვალისწინებული იქნება სამშენებლო მოედნების რეკულტივაციის და გამწვანების
სამუშაოები;
8. წელიწადში ორჯერ, გაზაფხულისა და შემოდგომის წყალდიდობის შემდგომ, ჩატარდება
მონიტორინგი სათავე კვანძის კვეთში ნატანის გატარებაზე ზემო ბიეფიდან ქვემო
ბიეფისაკენ;
9. დაწესდება მდინარის ჰიდროლოგიური პარამეტრების სისტემატური აღრიცხვა.
დამყარდება კონტროლი კაშხლის ქვედა ბიეფში ეკოლოგიური ხარჯის გატარებაზე და
უზრუნველყოფილ იქნება მონაცემების სისტემატიური მიწოდება შესაბამისი
უწყებისათვის;
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10. მდინარეში ეკოლოგიური ხარჯის ტოლი ან მასზე ნაკლები ხარჯის მოდინების
შემთხვევაში მოხდება ჰესის მუშაოების შეჩერება და მოდინებული წყლის ხარჯი
სრულად გატარდება სათავე კვანძის ქვედა ბიეფში;
11. კაშხლის ეკოლოგიური ხარჯის გატარება მოხდება თევზსავალის საშუალებით, რაც
უზრუნველყოფს თევზების მიგრაციისათვის ბუნებრივთან მიახლოებული პირობების
შექმნას;
12. განხორციელდება თევზსავალის ტექნიკური გამართულობის და მუშაობის
ეფექტურობის მონიტორინგი, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თევზების
ტოფობის და შესაბამისად მიგრაციის პერიოდში;
13. ოპერირების დაწყებიდან პირველი 2 წლის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება
იქთიოფაუნის სახეობების მონიტორინგი, საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი
შემარბილებელი ღონისძიებების დასახვის მიზნით;
14. იმ შემთხვევაში თუ იქთიოლოგიური კვლევებით გამოიკვეთა, რომ არსებული
ეკოლოგიური ხარჯი იწვევს ბიომრავალფეროვნების შეუქცევად დეგრადაციას,
საქმიანობა განხორციელდება მონიტორინგის შედეგად დადგენილი ახალი გაზრდილი
ხარჯის შესაბამისად;
15. საქმიანობის განმახორციელებელი ჰესის ექსპლოატაციაში გაშვებამდე სამინისტროში
წარმოადგენს იქტიოფაუნაზე მიყენებული ზიანის საკომპენსაციო პაკეტს
შესათანხმებლად;
16. დაწესდება მონიტორინგი ადგილობრივი წყარეობის დებიტზე. იმ შემთხვევაში თუ
გამოიკვეთა ჰესის გავლენის შედეგად ადგილობრივი წყარეობის დებიტის ცვლილება და
მოსახლეობის სასმელ წყალზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა, მოხდება
წყალმომარაგების ალტერნატიული წყაროს მოძიება;
17. შესრულდება წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილი ნარჩენების მართვის გეგმით
გათვალისწინებული ღონისძიებები;
18. ჰესის ექსპლუატაციის პროცესში საჭირო ზეთების შენახვის და გამოყენების წესების
დაცვის ოპტიმიზაციის მიზნით ჰესის ტერიტორიაზე მოეწყობა სასაწყობო უბანი,
რომელიც აღჭურვილი იქნება ზეთების დაღვრის და ტერიტორიაზე გავრცელების
საწინააღმდეგო საშუალებებით;
19. საშიში გეოდინამიკური პროცესების განვითარების რისკების მინიმიზაციის მიზნით
გათვალისწინებული იქნება შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებები:
 ჰესის ძალური კვანძის განთავსების ტერიტორიაზე გრუნტის დაწევის პრევენციის
და ასთან დაკავშირებული ნეგატიური ზემოქმედების რისკების მინიმაციისმიზნით,
საძირკვლების მოწყობა მოხდება ნაბურღნატენ ხიმინჯებზე ან რკინა-ბეტონის
ფილაზე;
 მდ. ხელდულას მარცხენა შენაკადის, ხელედურას მარცხენა სანაპიროს ფერდობზე,
წარმოდგენილია ეროზიული ფერდობის გამაგრების მიზნით გათვალისწინებულია
დამცავი კედლის მოწყობა;
 მოიხსნება ზედა ფერდობებზე აქტიურ დინამიკაში მყოფი მეწყრული წარმონაქმნები
(ასეთის გამოვლენის შემთხვევაში) და ფერდობებს მიეცემა მდგრადობის შესაბამისი
დახრილობის კუთხე;
 გზების დერეფნების სენსიტიურ უბნებზე და ჰესის შენობის ტერიტორიაზე მოხდება
ფერდობების მაქსიმალური სიფრთხილით ჩამოშლა. ფერდობებს მიეცემა
მდგრადობის შესაბამისი დახრილობის კუთხე;
 მოხდება ზედაპირული და გრუნტის წყლების ორგანიზაციული გაყვანა, იმ
პირობით, რომ არ გამოიწვიოს ქვემოთ არსებული ფერდობების დამატებითი
გაწყლიანება;
 მისასვლელი გზების დერეფნებში გაკონტროლდება ხე-მცენარეული საფარის
გაჩეხვა;
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გზების ვაკისების დეფორმაციის თავიდან ასაცილებლად, საჭიროების შემთხვევაში
მის ქვემოთ მოეწყობა გაბიონები;
 მასალები და ნარჩენები განთავსდება ისე, რომ ადგილი არ ქონდეს ეროზიას და არ
მოხდეს ზედაპირული ჩამონადენით მათი სამშენებლო მოედნიდან გატანა.
გრუნტის ნაყარების სიმაღლე არ იქნება 2 მ-ზე მეტი; ნაყარების ფერდებს მიეცემა
შესაბამისი დახრის (450) კუთხე; პერიმეტრზე მოეწყოს წყალამრიდი არხები;
 სამშენებლო სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ჩატარდება სამშენებლო მოედნების
რეკულტივაციის და გამწვანების სამუშაოები.
 ჰესის ძირითადი ნაგებობების ფუნდირება მოხდება საინჟინრო-გეოლოგიური
კვლევების საფუძველზე, ძირითად ქანებში;
 საპროექტო გზების დერეფნების ზედა ფერდობების გასწვრივ განსაკუთრებით საშიშ
მონაკვეთებზე ჩატარდება გრუნტის გამაგრებითი სამუშაოები.
შესაძლებლობისამებრ მოხდება ხე-მცენარეების ზრდა-განვითარების ხელშეწყობა;
 ყველა სენსიტიურ უბანზე განხორციელდება საშიში გეოლოგიური მოვლენების
მონიტორინგი განსაკუთრებით საწყისი 2 წლის განმავლობაში. მონიტორინგულ
სამუშაოებში ჩართული იქნება შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პერსონალი
(ინჟინერ-გეოლოგები). საჭიროების შემთხვევაში უმოკლეს ვადებში გატარდება
შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები.
20. ინერტული მასალების მოპოვების გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში
საქმიანობის განხორციელება მოხდეს მხოლოდ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების
ლიცენზიის საფუძველზე;
21. იმ შემთხვევაში თუ გამოიკვეთა სამშენებლო სამუშაოების გავლენა მიმდებარედ
არსებულ შენობა-ნაგებობებზე, უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი საკომპენსაციო
ღონისძიებების გატარება;
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13 გამოყენებული ლიტერატურა
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“.
საქართველოს კანონი „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“.
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 იანვრის დადგენილება № 42 „ატმოსფერული ჰაერის
დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის ტექნიკური რეგლამენტის
დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილება „ატმოსფერულ ჰაერში
მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური
რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24
თებერვლის ბრძანება №38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების
შესახებ».
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 25 აგვისტოს ბრძანება № 11/1743 „დაპროექტების ნორმების-„სამშენებლო კლიმატოლოგია“.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის დადგენილება № 435 „დაბინძურების
სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის
განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან
ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური
გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების
სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში
გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური
რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“.

8. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух», СПб., 2005.
9. “ Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999
10. УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" Санкт-Петербург 2001-2005 г.
11. Гегучадзе Ш. Х., Гвинерия Л. С., Калинина Е. В., Берадзе Р. Ш. Геологическая карта РачаСванетской рудной области, Масштаб 1:50000, Тбилиси, 1976, 595 с.
12. Джанелидзе Т. В. Среднеюрский вулканизм геосинклинали южного склога Большого Кавказа (в
бассейнах рек Ингури и Цхенисцкали), Труды ГИН АН ГССР, новая серия, вып, 22, 1969, 92 с,
13. Ресурсы поверхностных вод СССР, том 9, Закавказье и Дагестан, выпуск 1, Западное Закавказье.
Гидрометеоиздат, Ленинград, 1974 г. стр. 578
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14.2 დანართი N2: ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში
მოსალოდნელი ნარჩენების მართვის გეგმა
14.2.1 შესავალი
წინამდებარე პარაგრაფში წარმოდგენილია ლენტეხის მუნიციპალიტეტში „ხელედულა 3 ჰესის“
მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის გეგმა.
ნარჩენების მართვის გეგმა მომზადებულია დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ დღეისათვის
არსებული ინფორმაციის საფუძველზე. გეგმის ცალკეული საკითხების დაზუსტებას და
კორექტირება მოხდება მშენებლობის დაწყებამდე (მას შემდეგ რაც გამოვლინდება მშენებელი
კონტრაქტორი და დეტალებში განისაზღვრება მშენებლოის ორგანიზაციის საკითხები) და
მშენებლობის დასრულების შემდგომ (ჰესის ოპერირების დაწყებამდე).
წინამდებარე ნარჩენების მართვის გეგმა მომზადებულია „ნარჩენების მართვის კოდექსი“-ს
მოთხოვნების საფუძველზე. კანონის მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად „ფიზიკური
ან იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობის შედეგად წლის განმავლობაში 200 ტონაზე მეტი
არასახიფათო ნარჩენი ან 1000 ტონაზე მეტი ინერტული ნარჩენი ან ნებისმიერი რაოდენობის
სახიფათო ნარჩენი წარმოიქმნება, ვალდებულია შეიმუშაოს კომპანიის ნარჩენების მართვის
გეგმა“. ნარჩენების მართვის გეგმა ახლდება ყოველ 3 წელიწადში ან წარმოქმნილი ნარჩენების
სახეობის, რაოდენობის შეცვლის და დამუშავების პროცესში არსებითი ცვლილებების შეტანის
შემთხვევაში.
ვინაიდან
დაგეგმილი
საქმიანობის
განხორციელების
პროცესში
მოსალოდნელია
მნიშვნელოვანი რაოდენობის არასახიფათო ნარჩენების, ასევე სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა,
შემუშავებულია ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი
ნარჩენების მართვის გეგმა, რომელიც, „კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვისა და
შეთანხმების წესის დამტკიცების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებიდან
გამომდინარე მოიცავს ინფორმაციას:













საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანიის შესახებ;
ნარჩენების მართვის გეგმის მიზნების და ამოცანების შესახებ;
ნარჩენების მართვის იერარქიისა და პრინციპების შესახებ;
წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ;
ინფორმაციას ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის გათვალისწინებული
ღონისძიებების შესახებ;
წარმოქმნილი ნარჩენების სეპარირების მეთოდების აღწერას;
ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდებსა და პირობებს;
ნარჩენების ტრანსპორტირების პირობებს;
ნარჩენების დამუშავებისთვის გამოყენებულ მეთოდებს. ამ ეტაპზე არსებული
შესაძლებლობების მიხედვით იმ პირის/ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაციას, რომელსაც
ნარჩენები შემდგომი დამუშავებისთვის გადაეცემა;
ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის მოთხოვნებს;
ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდებს.

საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანიის შესახებ ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში.
ცხრილი 14.2.1.1.
საქმიანობის განმხორციელებელი კომპანია
კომპანიის იურიდიული მისამართი
საქმიანობის განხორციელების ადგილის
მისამართი

შპს „ხელედულა ენერჯი“
ქ. თბილისი, მაყაშვილის ქ. N34
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, ხელედის თემი
არარეგულირებადი დერივაციული ჰესის
მშენებლობა და ექსპლუატაცია

საქმიანობის სახე
შპს „ხელედულა ენერჯი“ საკონტაქტო მონაცემები:
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სამართლებრივი ფორმა
კომპანიის რეგისტრაციის თარიღი
კომპანიის საიდენტიფიკაციო ნომერი
დირექტორი
ელექტრონული ფოსტა
საკონტაქტო ტელეფონი
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შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
16/09/2015
404500964
ნოდარ კურტანიძე
info@kheledulaenergy.ge
(995 32) 225 11 83

14.2.2 ნარჩენების მართვის გეგმის მიზნები და ამოცანები
წინამდებარე ნარჩენების მართვის გეგმა ადგენს ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და
ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების,
განთავსების, გაუვნებლობისა და უტილიზაციის წესებს, გარემოსდაცვითი, სანიტარიულ–
ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ნორმების და წესების მოთხოვნების დაცვით.
ნარჩენების მართვის პროცესის ძირითადი ამოცანები:











ნარჩენების იდენტიფიკაციის უზრუნველყოფა, მათი სახეების მიხედვით;
ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების უზრუნველყოფა, მათი დროებითი
განთავსებისათვის საჭირო პირობების დაცვა, რათა გამოირიცხოს ნარჩენების მავნე
ზემოქმედება გარემოზე და ადამიანთა ჯანმრთელობაზე;
ნარჩენების ტრანსპორტირების პირობების უზრუნველყოფა, რომლის დროსაც
გამორიცხული უნდა იქნას ნარჩენების გაფანტვა, დაკარგვა, ავარიული სიტუაციების
შექმნა, გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენება;
გაუვნებლობის, გადამუშავების ან უტილიზაციის დროს გარემოს და ადამიანის
ჯანმრთელობისათვის უვნებელი მეთოდების გამოყენება;
ნარჩენების რაოდენობის შემცირება;
ნარჩენების მეორადი გამოყენება;
ნარჩენების მართვაზე პერსონალის პასუხისმგებლობის განსაზღვრა;
საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების აღრიცხვის უზრუნველყოფა.

წინამდებარე გეგმა მოიცავს დაგეგმილი საქმიანობის ყველა სახეს, რომლის დროს წარმოიქმნება
ნარჩენები, მათ შორის:




საქმიანობა ნორმალურ საექსპლუატაციო პირობებში;
საქმიანობა არა ნორმალურ საექსპლუატაციო პირობებში (მაგ. სარემონტო–სამშენებლო
სამუშაოების ჩატარების დროს);
საქმიანობა ავარიული სიტუაციის დროს.

გეგმაში
მოცემული
მითითებების
შესრულება
სავალდებულოა
საქმიანობის
განმახორციელებელი კომპანიის - შპს „ხელედულა ენერჯი“-ს ყველა თანამშრომლისათვის და
კონტრაქტორებისათვის.
14.2.3 ნარჩენების მართვის იერარქია და პრინციპები
საქართველოში ნარჩენების მართვის პოლიტიკა და ნარჩენების მართვის
საქართველოს კანონმდებლობა ეფუძნება ნარჩენების მართვის შემდეგ იერარქიას:






სფეროში

პრევენცია;
ხელახალი გამოყენებისთვის მომზადება;
რეციკლირება;
სხვა სახის აღდგენა, მათ შორის, ენერგიის აღდგენა;
განთავსება.

ნარჩენების
მართვის
იერარქიასთან
მიმართებით
განსაზღვრისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული:
გამა კონსალტინგი

კონკრეტული

ვალდებულებების

EIA Kheledula 3 HPP
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ეკოლოგიური სარგებელი;
შესაბამისი საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკის გამოყენებით ტექნიკური
განხორციელებადობა;
ეკონომიკური მიზანშეწონილობა.

ნარჩენების მართვა უნდა განხორციელდეს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის
საფრთხის შექმნის გარეშე, კერძოდ, ისე, რომ ნარჩენების მართვამ:




საფრთხე არ შეუქმნას წყალს, ჰაერს, ნიადაგს, ფლორას და ფაუნას;
არ გამოიწვიოს ზიანი ხმაურითა და სუნით;
არ მოახდინოს უარყოფითი გავლენა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით –
დაცულ ტერიტორიებზე და კულტურულ მემკვიდრეობაზე.

ნარჩენების მართვა ხორციელდება შემდეგი პრინციპების გათვალისწინებით:







„უსაფრთხოების წინასწარი ზომების მიღების პრინციპი“ – მიღებული უნდა იქნეს
ზომები გარემოსთვის ნარჩენებით გამოწვეული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად,
მაშინაც კი, თუ არ არსებობს მეცნიერულად დადასტურებული მონაცემები;
პრინციპი „დამბინძურებელი იხდის“ – ნარჩენების წარმომქმნელი ან ნარჩენების
მფლობელი ვალდებულია გაიღოს ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული ხარჯები;
„სიახლოვის პრინციპი“ – ნარჩენები უნდა დამუშავდეს ყველაზე ახლოს მდებარე
ნარჩენების დამუშავების ობიექტზე, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ეფექტიანობის
გათვალისწინებით;
„თვითუზრუნველყოფის პრინციპი“ – უნდა ჩამოყალიბდეს და ფუნქციონირებდეს
მუნიციპალური ნარჩენების განთავსებისა და აღდგენის ობიექტების ინტეგრირებული
და ადეკვატური ქსელი.

14.2.4 საქმიანობის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების ნუსხა
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელი ნარჩენების სახეები,
კოდები, მიახლოებითი რაოდენობები და სახიფათოობის განსაზღვრა მოცემულია ცხრილში.

გამა კონსალტინგი
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ცხრილი 14.2.4.1. დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელი ნარჩენების ჩამონათვალი
მიახლოებითი რაოდენობა
ნარჩენის
კოდი

08 01 11*

15 01 10*

ნარჩენის დასახელება

ნარჩენი საღებავი და
ლაქი, რომელიც შეიცავს
ორგანულ გამხსნელებს
ან სხვა საშიშ ქიმიურ
ნივთიერებებს
შესაფუთი მასალა,
რომლებიც შეიცავს
სახიფათო
ნივთირებების ნარჩენებს
ან/და დაბინძურებულია
სახიფათო
ნივთირებებით
(საღებავების ტარა)

სახიფათო
დიახ/არა

სახიფათოობის
მახასიათებელი

მშენებლობის
ეტაპზე
(3,5 – 4 წელ)

დიახ

H6

დიახ

H 3-A, H6

16 01 03

განადგურებას
დაქვემდებარებული
საბურავები

არა

-

16 01 17
16 01 18

შავი ლითონი
ფერადი ლითონი

არა

-

20 03 01

შერეული
მუნიციპალური
ნარჩენები

არა

-

ექსპლუატაციის ეტაპზე

განთავსების
/აღდგენის
ოპერაციები

კონტრაქტორი
კომპანია

ბაზელის
კოდი
Y

20202021

20212022

20222023

30 -40 კგ

10 - 12
კგ/წელ

10 - 12
კგ/წელ

10 - 12
კგ/წელ

R2

შპს „სანიტარი“

Y9

10-15 კგ

5-7
კგ/წელ

5-7
კგ/წელ

5-7
კგ/წელ

D10

შპს „სანიტარი“

Y12

10 -20
ერთ/წელ

10 -20
ერთ/წელ

10 -20
ერთ/წელ

R4, R3

5 - 10
ტ

0,5 - 1
ტ/წელ

0,5 - 1
ტ/წელ

0,5 - 1
ტ/წელ

R4

219 მ3/წელ

51.1
მ3/წელ

51.1
მ3/წელ

51.1
მ3/წელ

D1

30 - 35
ერთ/წელ

გამა კონსალტინგი

1. შპს
„ეკოორგანიკალ
კორპ“
2. შპს „სააკაძე“
3. შპს „N ELECTRIC
CABLES”
4. შპს „სანიტარი“
ჩაბარდება ჯართის
მიმღებ პუნქტებში
საყოფაცხოვრებო
ნარჩენების
შესაგროვებლად
საქმიანი ეზოს
ტერიტორიაზე
განთავსებულია
ურნები და
სპეციალური
ბუნკერი, საიდანაც
დაბა ლენტეხის

-

Y17

Y46
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დასუფთავების
მუნიციპალურ
სამსახურთან
გაფორმებული
ხელშეკრულების
საფუძველზე,
ნარჩენების გატანა
ხდება დაბა
ლენტეხის
ნაგავსაყრელზე.
12 01 13

17 05 05*

15 02 02*

შედუღებისას
წარმოქმნილი ნარჩენი
გრუნტი, რომელიც
შეიცავს საშიშ
ნივთიერებებს (ნავთობის
ნახშირწყალბადებით
დაბინძურებული
ნიადაგი და გრუნტი)
აბსორბენტები,
ფილტრის მასალები
(ზეთის ფილტრების
ჩათვლით, რომელიც არ
არის განხილული სხვა
კატეგორიაში ), საწმენდი
ნაჭრები და დამცავი
ტანისამოსი, რომელიც
დაბინძურებულია საშიში
ქიმიური ნივთიერებებით

17 01 07

ცემენტის, აგურების,
ფილებისა და კერამიკის
ცალკეული ან შერეული
ნაწილები

16 06 01*

ტყვიის შემცველი
ბატარეები

არა

-

დიახ

H 15

დიახ

H 3-A ,H 14,H 6

5 - 10
ტ

0,5 - 1
ტ/წელ

0,5 - 1
ტ/წელ

0,5 - 1
ტ/წელ

დამოკიდებულია დაღვრის მასშტაბებზე

25 -30 კგ/წელ

15-20

15-20

15-20

კგ/წელ

კგ/წელ

კგ/წელ

R4

D2

D10

არა

-

50-70 კგ/წელ

20-30
კგ/წელ

20-30
კგ/წელ

20-30
კგ/წელ

D1

დიახ

H 15, H 6

50-70
ერთ/წელ

15-20
ერთ/წელ

15-20
ერთ/წელ

15-20
ერთ/წელ

R4

გამა კონსალტინგი

ჩაბარდება ჯართის
მიმღებ პუნქტებში
1. სს „სარინი“
2. შპს „ნასადგომარი“
3. შპს „სანიტარი“

შპს„ნასადგომარი“

განთავსდება დაბა
ლენტეხის
სამშენებლო
ნარჩენების
პოლიგონზე.
შპს „მარტ
გადამუშავება“

Y17

Y9

-

-

Y31
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12 01 10*

სინთეტური მექანიკური
დამუშავების
ზეთებიდან/საპოხი
მასალა

დიახ

H6

60-70
კგ/წელ

10-15
კგ/წელ

10-15
კგ/წელ

10-15
კგ/წელ

R9

1.შპს „ნასადგომარი“
2. შპს „სანიტარი“

Y9

16 01 08*

ვერცხლისწყლის
შემცველი კომპონენტები

დიახ

H6

50-70
ერთ/წელ

20-25
ერთ/წელ

20-25
ერთ/წელ

20-25
ერთ/წელ

R5, D9

შპს „სანიტარი“

Y29

ხე

არა

-

20 -30 მ3

10 -15
მ3/წელ

10 -15
მ3/წელ

10 -15
მ3/წელ

R3

17 02 02

მინა

არა

-

20-30 კგ/წელ

10-15
კგ/წელ

10-15
კგ/წელ

10-15
კგ/წელ

D1, R3

17 02 03

პლასტმასი

არა

-

20-30 კგ/წელ

10-15
კგ/წელ

10-15
კგ/წელ

10-15
კგ/წელ

D1, R3

16 01 07*

ზეთის ფილტრები

დიახ

H 15

100-120
ერთ/წელ

50
ერთ/წელ

50
ერთ/წელ

50
ერთ/წელ

D10

17 02 01

17 05 06

გრუნტი, რომელიც არ
შეიცავს საშიშ
ნივთიერებებს
( ფუჭი ქანები)

არა

-

155 000 მ3

-

გამა კონსალტინგი

-

-

R10

ნარჩენები
განთავსდება ს.ს.ი.პ.
„ეროვნულ სატყეო
სააგენტოს მიერ
მითითებულ
ადგილზე და
გადაეცემა სააგენტოს
შემდგომი
მართვისათვის
1.განთავსდება დაბა
ლენტეხის
სამშენებლო
ნარჩენების
პოლიგონზე.
2. შპს „მინა“
განთავსდება დაბა
ლენტეხის
სამშენებლო
ნარჩენების
პოლიგონზე.
2. შპს „LMY”
შპს „სანიტარი“
სამშენებლო
სამუშაოების
წარმოქმნილი ფუჭი
ქანების დიდი
ნაწილი
გამოყენებული
იქნება მიწის
ვაკისების
მოსაწესრიგებლად

-

-

-

-

-
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და ბეტონის
ქარხანაში
ნედლეულის სახით.
პროექტის მიხედვით
ასევე შერჩეული იქნა
7 ტერიტორია
გრუნტის
სანაყაროებისთვის.

08 03 17*

პრინტერის
ტონერი/მელანის
ნარჩენები, რომელიც
შეიცავს საშიშ
ნივთიერებებს.

დიახ

H6

-

10-15
ერთ/წელ

გამა კონსალტინგი

10-15
ერთ/წელ

10-15
ერთ/წელ

D9

1. შპს „Mr Print”

Y31
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14.2.5 ნარჩენების მართვის პროცესის აღწერა
14.2.5.1 ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები
დაგეგმილი საქმიანობის (ჰესის მშენებლობა და ექსპლუატაცია) განხორციელების პროცესში
გათვალისწინებული იქნება ნარჩენების პრევენციის და აღდგენის შემდეგი სახის ღონისძიებები:












ნებისმიერი სახის სამშენებლო მასალა, ნივთები ან ნივთიერება ობიექტის ტერიტორიაზე
შემოტანილი იქნება იმ რაოდენობით, რაც საჭიროა სამშენებლო სამუშაოების/
ტექნოლოგიური პროცესის სრულყოფილად წარმართვისათვის. ტერიტორიებზე
მასალების ხანგრძლივი დროით დასაწყობება არ მოხდება;
სამშენებლო მასალების, კონსტრუქციების, ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო
ნივთების დიდი ნაწილი შემოტანილი იქნება მზა სახით (მაგ. ინერტული მასალები, ხეტყის მასალა და სხვ.);
სამშენებლო მასალების, კონსტრუქციების, ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო
ნივთების და ნივთიერებების შესყიდვისას უპირატესობა მიენიჭება გარემოსთვის
უსაფრთხო და ხარისხიან პროდუქციას. გადამოწმდება პროდუქციის საერთაშორისო
სტანდარტებთან შესაბამისობა (მაგ. გაკონტროლდება შემოსატან ნავთობპროდუქტებში
მდგრადი ორგანულ დამაბინძურებლების არსებობა);
უპირატესობა მიენიჭება ხელმეორედ გამოყენებად ან გადამუშავებად, ბიოლოგიურად
დეგრადირებად ან გარემოსათვის უვნებლად დაშლად ნივთიერებებს, მასალებს და
ქიმიურ ნაერთებს;
მკაცრად გაკონტროლდება სამშენებლო დერეფნის საზღვრები, რათა სამუშაოები არ
გაცდეს მონიშნულ ზონებს და ადგილი არ ქონდეს ინერტული და მცენარეული
ნარჩენების დამატებით წარმოქმნას;
წარმოქმნილი ნარჩენები შესაძლებლობისამებრ გამოყენებული იქნება ხელმეორედ (მაგ.
ლითონის კონტრუქციები, პოლიეთილენის მასალები და სხვ.).

14.2.5.2 ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება
საქმიანობის განხორციელების პროცესში ორგანიზებული და დანერგილი იქნება ნარჩენების
სეპარირებული შეგროვების მეთოდი, მათი სახეობის და საშიშროების ტიპის მიხედვით:


o
o










სამშენებლო ბანაკებსა და სამშენებლო მოედნებზე, ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე ჰესის
შენობების ტერიტორიაზე, შესაბამის უბანზე დაიდგმება ორ-ორი განსხვავებული ფერის
პლასტმასის კონტეინერები, შესაბამისი წარწერებით:
ერთი მათგანი განკუთვნილი იქნება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებლად;
მეორე - ისეთი მყარი სახიფათო ნარჩენების შესაგროვებლად როგორიცაა: სატრანსპორტო
საშუალებების ზეთის ფილტრები, ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ჩვრები და სხვა
საწმენდი საშუალებები, თხევადი მასისგან თავისუფალი საღებავების ტარა, შედუღების
ელექტროდები;
ვადაგასული და მწყობრიდან გამოსული აკუმულატორები (ელექტროლიტისაგან
დაუცლელი) პირდაპირ გატანილი იქნება დროებითი შენახვის უბანზე (სასაწყობე სათავსი)
და განთავსდება ხის ყუთებში, რომელსაც ექნება ლითონის ქვესადგამი;
თხევადი სახიფათო ნარჩენები (ზეთები, საპოხი მასალები, საღებავების ნარჩენები და სხვ.),
ცალცალკე შეგროვდება პლასტმასის ან ლითონის დახურულ კანისტრებში და გატანილი
იქნება დროებითი შენახვის უბანზე;
ლუმინესცენტური ნათურები და სხვ. ვერცხლისწყლის შემცველი ნივთები განთავსდება
კარგად შეკრულ პოლიეთილენის პარკებში და შემდეგ მუყაოს დაუზიანებელ შეფუთვაში.
გატანილი იქნება დროებითი შენახვის უბანზე;
ლაზერული პრინტერების ნამუშევარი კარტრიჯები განთავსდება კარგად შეკრულ
პოლიეთილენის პარკებში და გატანილი იქნება დროებითი შენახვის უბანზე;
ნამუშევარი საბურავები შეგროვდება ნარჩენის წარმოქმნის ადგილზე, მყარი საფარის მქონე
გამა კონსალტინგი
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ღია მოედანზე;
დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი დასაწყობდება წარმოქმნის ადგილის სიახლოვეს,
მყარი საფარის მქონე გადახურულ მოედანზე;
ხე-ტყის ნარჩენები დაგროვდება წარმოქმნის ადგილზე, სპეციალურად გამოყოფილ
მოედანზე; ნახერხი - ფარდულში ან პოლიეთილენით გადაფარებულ მოედანზე;
ფერადი და შავი ლითონების ჯართი დაგროვდება ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე
სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე;
პოლიეთილენის ნარჩენები (შესაფუთი, ჰერმეტიზაციის მასალა, მილები და სხვ.).
დაგროვდება წარმოქმნის ადგილზე, სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე.

აკრძალული იქნება:







ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე ხანგრძლივი დაგროვება (1 კვირაზე მეტი ვადით);
მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის განკუთვნილ კონტეინერებში სახიფათო
ნარჩენების მოთავსება;
თხევადი სახიფათო ნარჩენების შეგროვება და დასაწყობება ღია, ატმოსფერული
ნალექებისგან დაუცველ ტერიტორიაზე;
რეზინის ან სხვა ნარჩენების დაწვა;
ზეთების, საპოხი მასალების, ელექტროლიტის გადაღვრა მდინარეში ან კანალიზაციის
სისტემებში ჩაშვება;
აკუმულატორებზე, კარტრიჯებზე მექანიკური ზემოქმედება.

14.2.5.3 ნარჩენების ტრანსპორტირების წესები
ნარჩენების ტრანსპორტირება განხორციელდება სანიტარიული და გარემოსდაცვითი წესების
სრული დაცვით:








ნარჩენების ჩატვირთვა/გადმოტვირთვა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ყველა
ოპერაცია მაქსიმალურად იქნება მექანიზირებული და ჰერმეტული;
დაუშვებელია ნარჩენების დაკარგვა და გაფანტვა ტრანსპორტირების დროს;
ტრანსპორტირების დროს, თანმხლებ პირს ექნება შესაბამისი დოკუმენტი – „სახიფათო
ნარჩენის გატანის მოთხოვნა“, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს ხელმძღვანელობის
მიერ.
სატრანსპორტო ოპერაციის დასრულებისთანავე ჩატარდება ავტოსატრანსპორტო
საშუალების გაწმენდა, გარეცხვა და გაუვნებლობა (სატრანსპორტო საშუალებების
გარეცხვა უნდა მოხდეს რეგიონში არსებულ ავტოსამრეცხაოებში, აკრძალულია
მანქანების გარეცხვა მდინარეთა კალაპოტებში);
ნარჩენების გადასატანად გამოყენებულ სატრანსპორტო საშუალებას ექნება
გამაფრთხილებელი ნიშანი.

14.2.5.4 ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდები და პირობები
საქმიანობის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ფუჭი ქანების ნაწილი გამოყენებული
იქნება პროექტის მიზნებისთვის. გამოუსადეგარი ფუჭი ქანების სანაყაროების მოწყობის
საკითხი შეთანხმდება ადგილობრივ თვითმმართველ ორგანოსთან.
საქმიანობის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების დროებითი დასაწყობების
უბნებისთვის გათვალისწინებული იქნება შემდეგი პირობების დაცვა:


როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე სახიფათო ნარჩენების
განთავსებისთვის მოეწყობა სასაწყობე სათავსი, შემდეგი მოთხოვნების დაცვით:
o სათავსს ექნება სათანადო აღნიშვნა და დაცული იქნება ატმოსფერული ნალექების
ზემოქმედებისა და უცხო პირების ხელყოფისაგან;
გამა კონსალტინგი
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სათავსის იატაკი და კედლები მოპირკეთებული იქნება მყარი საფარით;
სათავსის ჭერი მოეწყობა ტენმედეგი მასალით;
სათავსი აღჭურვილი იქნება ხელსაბანით და ონკანით, წყალმიმღები ტრაპით;
ნარჩენების განთავსებისათვის მოეწყობა სტელაჟები და თაროები;
ნარჩენების განთავსდება მხოლოდ ჰერმეტულ ტარაში შეფუთულ მდგომარეობაში,
რომელსაც ექნება სათანადო მარკირება.

ობიექტის ტერიტორიაზე ნარჩენების დროებითი დასაწყობების მოედნები შესაბამისობაში იქნება
შემდეგ მოთხოვნებთან:







მოედნის საფარი იქნება მყარი;
მოედნის მთელ პერიმეტრზე მოეწყობა შემოღობვა და შემოზვინვა, რათა გამოირიცხოს
მავნე ნივთიერებების მოხვედრა მდინარეში ან ნიადაგზე;
მოედანს უნდა გააჩნდეს მოსახერხებელი მისასვლელი ავტოტრანსპორტისათვის;
ნარჩენების ატმოსფერული ნალექების და ქარის ზემოქმედებისაგან დასაცავად
გათვალისწინებული უნდა იქნას ეფექტური დაცვა (ფარდული, ნარჩენების განთავსება
ტარაში, კონტეინერები და ა.შ.).;
მოედნების პერიმეტრზე გაკეთდება შესაბამისი აღნიშვნები და დაცული იქნება უცხო
პირობის ხელყოფისაგან.

14.2.6 ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის ზოგადი მოთხოვნები

















პერსონალს, რომელიც დაკავებულია ნარჩენების მართვის სფეროში (შეგროვება, შენახვა,
ტრანსპორტირება, მიღება/ჩაბარება) გავლილი ექნება შესაბამისი სწავლება შრომის
დაცვის და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებში;
პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სპეცტანსაცმლით, ფეხსაცმლით და
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. საჭიროების შემთხვევაში პერსონალის
ტანსაცმელი ექვემდებარება სპეციალურ დამუშავებას, განსაკუთრებით სახიფათო
ნარჩენებთან დაკავშირებულ ოპერაციების შესრულების შემდეგ;
პერსონალს უნდა შეეძლოს პირველადი დახმარების აღმოჩენა მოწამვლის ან ტრავმირების
შემთხვევაში ნარჩენებთან მუშაობის დროს;
სამუშაოზე არ დაიშვება პირი, რომელსაც არ აქვს გავლილი შესაბამისი მომზადება, არა
აქვს სპეცტანსაცმელი, ასევე ავადმყოფობის ნიშნების არსებობის შემთხვევაში;
ნარჩენების შეგროვების ადგილზე დაუშვებელია დადგენილ ნორმაზე მეტი რაოდენობის
ნარჩენების განთავსება. დაუშვებელია ნარჩენების განთავსება ნაპერწკალ– და სითბო
წარმომქმნელ წყაროებთან ახლოს;
ნარჩენების რამდენიმე სახის ერთად განთავსების დროს გათვალისწინებული იქნება მათი
შეთავსებადობა;
ნარჩენების დაგროვების ადგილებში დაუშვებელია უცხო საგნების, პირადი ტანსაცმლის,
სპეცტანსაცმლის, ინდ. დაცვის საშუალებების შენახვა, ასევე სასტიკად იკრძალება
საკვების მიღება;
ნარჩენებთან მუშაობის დროს საჭიროა პირადი ჰიგიენის წესების მკაცრი დაცვა, ჭამის წინ
და მუშაობის დასრულების შემდეგ აუცილებელია ხელების დაბანვა საპნით და თბილი
წყლით;
მოწამვლის ნიშნების შემთხვევაში, სამუშაო უნდა შეწყდეს და პირმა უნდა მიმართოს
უახლოეს სამედიცინო პუნქტს და შეატყობინოს ამ შემთხვევაზე სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელობას.
ხანძარსახიფათო ნარჩენების შეგროვების ადგილები იქნება ხანძარქრობის საშუალებებით.
ამ სახის ნარჩენების განთავსების ადგილებში სასტიკად იკრძალება მოწევა და ღია
ცეცხლით სარგებლობა;
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პერსონალმა უნდა იცოდეს ნარჩენების თვისებები და ხანძარქრობის წესები.
ცეცხლმოკიდებული ადვილად აალებადი ან საწვავი სითხეების ჩაქრობა შესაძლებელია
ცეცხლსაქრობის, ქვიშის ან აზბესტის ქსოვილის საშუალებით;
ცეცხლმოკიდებული გამხსნელების ჩაქრობა წყლით დაუშვებელია.

14.2.7 ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდები
როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე გამოყოფილი იქნება სათანადო
მომზადების მქონე პერსონალი, რომელსაც პერიოდულად ჩაუტარდება სწავლება და
ტესტირება. აღნიშნული პერსონალი აწარმოებს შესაბამის ჟურნალს, სადაც გაკეთდება
შესაბამისი ჩანაწერები. წარმოქმნილი, დაგროვილი და გატანილი ნარჩენების მოცულობა
დოკუმენტურად უნდა იქნას დადასტურებული.
ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირის სისტემატურად გააკონტროლებს:







ნარჩენების შესაგროვებელი ტარის ვარგისიანობას;
ტარაზე მარკირების არსებობას;
ნარჩენების დროებითი განთავსების მოედნების/სათავსის მდგომარეობას;
დაგროვილი ნარჩენების რაოდენობა და დადგენილი ნორმატივთან შესაბამისობა
(ვიზუალური კონტროლი);
ნარჩენების სტრუქტურული ერთეულის ტერიტორიიდან გატანის პერიოდულობის
დაცვა;
ეკოლოგიური უსაფრთხოების და უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვის მოთხოვნების
შესრულება.

„სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და
კლასიფიკაციის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების მიხედვით - ნარჩენების
წარმომქმნელი ვალდებულია, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროში წარადგინოს ნარჩენების პირველადი ინვენტარიზაციის დოკუმენტი
ელექტრონული
ფორმით,
სამინისტროს
ოფიციალური
ვებგვერდის –
www.moe.gov.ge მეშვეობით.
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14.3 დანართი 3. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის პროგრამული
ამონაბეჭდი და მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების რაოდენობრივი ანგარიში
14.3.1 სამშენებლო ბანაკი N1.
14.3.1.1 ატმოსფერულ
ამონაბეჭდი

ჰაერში

მავნე

ნივთიერებათა

გაბნევის

ანგარიშის

პროგრამული

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1
Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"
სერიული ნომერი 01-01-2568, სამეცნიერო-კვლევითი ფირმა «გამა»

საწარმოს ნომერი 519; ხელედულა 3 ჰესი
დაბა ლენტეხი

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1, ხელედულა
გაანგარიშების ვარიანტი: გაანგარიშების ახალი ვარიანტი
გაანგარიშება შესრულებულია: ზაფხულისთვის
გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86"
საანგარიშო მუდმივები: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 კვ.კმ.

მეტეოროლოგიური პარამეტრები
ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა
ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა
ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი,
A
ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისტთვის (გადამეტების
განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში)

საწარმოს სტრუქტურა (მოედნები, საამქრო)
ნომერი

მოედნის (საამქროს) დასახელება
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გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები
აღრიცხვა:
"%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით;
"+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე;
"-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში.
ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება.

აღრიც მოედ. საამქ. წყაროს
ხვა
№
№
№
ანგარი
შისას

%

0

ნივთ. კოდი
2908

%

0

ნივთ. კოდი
2908

%

0

ნივთ. კოდი
2908

%

0

ნივთ. კოდი
2908

%

0

ნივთ. კოდი
2908

%

0

ნივთ. კოდი
0301
0304
0328
0330
0337
2732
2902

%

0

ნივთ. კოდი
0301

0

წყაროს დასახელება

1 ცემ. სილოსი

ნივთიერება
არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2

0

2 ინწერყლის
დასაწყობება+შენახვა

ნივთიერება
არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2

0

3 სამსხვრევი

ნივთიერება
არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2

0

4 ლენტ. ტრ-რი

ნივთიერება
არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2

0

5 ღორღის შენახვა

ნივთიერება
არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2

0

6 ექსკავატორი

ნივთიერება
აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი)
აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი)
შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი)
გოგირდის დიოქსიდი
ნახშირბადის ოქსიდი
ნავთის ფრაქცია
შეწონილი ნაწილაკები

0

7 თვითმცლელები

ნივთიერება
აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი)

წყაროთა ტიპები:
1 - წერტილოვანი;
2 - წრფივი;
3 - არაორგანიზებული;
4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის;
5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით;
6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით;
7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა;
8 - ავტომაგისტრალი.
ვარი- ტიპი წყაროს დიამეტრი
აირაირაირრელიე კოორდ. X1 კოორდ. Y1 კოორდ. X2 კოორდ. Y2 წყაროს
ანტი
სიმაღლე
(მ)
ჰაეროვანი ჰაეროვანი ჰაეროვანი ფის ღერძი (მ) ღერძი (მ) ღერძი (მ) ღერძი (მ) სიგანე (მ)
(მ)
ნარევის ნარევის ნარევის კოეფ.
მოცულ. წიჩქარე ტემპერატ.
(°C)
(მ3/წმ)
(მ/წმ)

1

1

12,0

0,30

გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ)
0,0140000
0,0000000

1

3

3,0

0,00

გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ)
0,4780000
0,0000000

1

3

3,0

3

3,0

1

3

3,0

1

3

5,0

3

5,0

F
1

ზაფხ.: Cm/ზდკ
4,854

F
1

ზაფხ.: Cm/ზდკ
0,148

F
1

ზაფხ.: Cm/ზდკ
24,591

F
1
1
1
1
1
1
1

ზაფხ.: Cm/ზდკ
0,674
0,053
0,168
0,029
0,024
0,028
0,295

F
1

ზაფხ.: Cm/ზდკ
0,158

0

0

0

0,00

გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ)
0,0320000
0,0000000
0,0050000
0,0000000
0,0060000
0,0000000
0,0035000
0,0000000
0,0290000
0,0000000
0,0080000
0,0000000
0,0350000
0,0000000

1

ზაფხ.: Cm/ზდკ
22,095

0,00

გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ)
0,5320000
0,0000000

0

0,00

გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ)
0,0075000
0,0000000

0,00000

F
1

0,00

გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ)
0,0032000
0,0000000

1,17421

ზაფხ.: Cm/ზდკ
0,100

0

0,00

გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ)
0,1050000
0,0000000

1

0,083
F
1

0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

გამა კონსალტინგი

30
Xm
32,7

0
Xm
17,1

0
Xm
17,1

0
Xm
17,1

0
Xm
17,1

0
Xm
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5

0
Xm
28,5

1,0

0,0

0,0

Um ზამთ.: Cm/ზდკ
0,5
0,100

1,0

227,0

-81,0

Um ზამთ.: Cm/ზდკ
0,5
22,095

1,0

113,0

72,0

58,0

-126,0

Um ზამთ.: Cm/ზდკ
0,5
0,674
0,5
0,053
0,5
0,168
0,5
0,029
0,5
0,024
0,5
0,028
0,5
0,295

1,0

Xm
17,1

119,0

Um ზამთ.: Cm/ზდკ
0,5
24,591

1,0

Xm
17,1

1,0

Um ზამთ.: Cm/ზდკ
0,5
0,148

1,0

Xm
17,1

10,0

Um ზამთ.: Cm/ზდკ
0,5
4,854

1,0

Xm
32,7

-208,0

Um ზამთ.: Cm/ზდკ
0,5
0,158

Xm
17,1

3,0
Xm
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5

-65,0
Xm
28,5

0,0

0,0

0,00

-32,0

50,00

-5,0

5,00

-23,0

1,00

119,0

30,00

3,0

5,00

-98,0

6,00

Um
0,5

97,0
Um
0,5

122,0
Um
0,5

-6,0
Um
0,5

107,0
Um
0,5

-120,0
Um
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

200,0
Um
0,5

EIA Kheledula 3 HPP
0304
0328
0330
0337
2732

აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი)
შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი)
გოგირდის დიოქსიდი
ნახშირბადის ოქსიდი
ნავთის ფრაქცია

0,0012000
0,0005500
0,0013000
0,0130000
0,0019000

გვ 524 / 567
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000

1
1
1
1
1

გამა კონსალტინგი

0,013
0,015
0,011
0,011
0,007

28,5
28,5
28,5
28,5
28,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,013
0,015
0,011
0,011
0,007

28,5
28,5
28,5
28,5
28,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

EIA Kheledula 3 HPP
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ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით
აღრიცხვა:
"%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით;
"+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე;
"-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა
შეტანილი ფონში.
ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება.
(-) ნიშნით აღნიშნული ან აღუნიშნავი () წყაროები საერთო ჯამში
გათვალისწინებული არ არის

წყაროთა ტიპები:
1 - წერტილოვანი;
2 - წრფივი;
3 - არაორგანიზებული;
4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ
სიბრტყულად გათვლისთვის;
5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით;
6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური
გაფრქვევით;
7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი
წყაროების ერთობლიობა;
8 - ავტომაგისტრალი.

ნივთიერება: 0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი)
№
№
№ ტიპი აღრი გაფრქვევა F
ზაფხ.
ზამთ.
მოე საამ წყარ
ცხვა
(გ/წმ)
დ.
ქ.
ოს
Xm
Xm
Cm/ზდკ
Um (მ/წმ) Cm/ზდკ
0
0
0
0
სულ:

6
7

3
3

%
%

0,0320000
0,0075000
0,0395000

1
1

0,6737
0,1579
0,8316

28,50
28,50

0,5000
0,5000

0,6737
0,1579
0,8316

Um
(მ/წმ)
28,50 0,5000
28,50 0,5000

ნივთიერება: 0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი)
№
№
№ ტიპი აღრი გაფრქვევა F
ზაფხ.
ზამთ.
მოე საამ წყარ
ცხვა
(გ/წმ)
დ.
ქ.
ოს
Xm
Xm
Cm/ზდკ
Um (მ/წმ) Cm/ზდკ
0
0
0
0
სულ:

6
7

3
3

%
%

0,0050000
0,0012000
0,0062000

1
1

0,0526
0,0126
0,0653

28,50
28,50

0,5000
0,5000

0,0526
0,0126
0,0653

Um
(მ/წმ)
28,50 0,5000
28,50 0,5000

ნივთიერება: 0328 შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი)
№
№
№ ტიპი აღრი გაფრქვევა F
ზაფხ.
ზამთ.
მოე საამ წყარ
ცხვა
(გ/წმ)
დ.
ქ.
ოს
Xm
Xm
Cm/ზდკ
Um (მ/წმ) Cm/ზდკ
0
0
0
0
სულ:

6
7

3
3

%
%

№
№
№ ტიპი აღრი
მოე საამ წყარ
ცხვა
დ.
ქ.
ოს

0,0060000
0,0005500
0,0065500

1
1

0,1684
0,0154
0,1839

6
7

3
3

%
%

0,5000
0,5000

0,1684
0,0154
0,1839

ნივთიერება: 0330 გოგირდის დიოქსიდი
გაფრქვევა F
ზაფხ.
(გ/წმ)
Cm/ზდკ

0
0
0
0
სულ:

28,50
28,50

0,0035000
0,0013000
0,0048000

1
1

0,0295
0,0109
0,0404

Xm
28,50
28,50

გამა კონსალტინგი

ზამთ.

Um (მ/წმ) Cm/ზდკ
0,5000
0,5000

Um
(მ/წმ)
28,50 0,5000
28,50 0,5000

0,0295
0,0109
0,0404

Xm

Um
(მ/წმ)
28,50 0,5000
28,50 0,5000

EIA Kheledula 3 HPP

№
№
№ ტიპი აღრი
მოე საამ წყარ
ცხვა
დ.
ქ.
ოს
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ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი
გაფრქვევა F
ზაფხ.
(გ/წმ)
Cm/ზდკ

0
0
0
0
სულ:

6
7

3
3

%
%

№
№
№ ტიპი აღრი
მოე საამ წყარ
ცხვა
დ.
ქ.
ოს

0,0290000
0,0130000
0,0420000

1
1

0,0244
0,0109
0,0354

6
7

3
3

%
%

№
№
№ ტიპი აღრი
მოე საამ წყარ
ცხვა
დ.
ქ.
ოს

0,0080000
0,0019000
0,0099000

1
1

0,0281
0,0067
0,0347

6

3

%

0,5000
0,5000

Xm
28,50
28,50

0,0350000
0,0350000

1

0,2947
0,2947

Xm
28,50

Um
(მ/წმ)
28,50 0,5000
28,50 0,5000

0,0244
0,0109
0,0354

ზამთ.

Xm

Um
(მ/წმ)
28,50 0,5000
28,50 0,5000

Um (მ/წმ) Cm/ზდკ
0,5000
0,5000

0,0281
0,0067
0,0347

ნივთიერება: 2902 შეწონილი ნაწილაკები
გაფრქვევა F
ზაფხ.
(გ/წმ)
Cm/ზდკ

0
0
სულ:

28,50
28,50

Xm

Um (მ/წმ) Cm/ზდკ

ნივთიერება: 2732 ნავთის ფრაქცია
გაფრქვევა F
ზაფხ.
(გ/წმ)
Cm/ზდკ

0
0
0
0
სულ:

Xm

ზამთ.

ზამთ.

Um (მ/წმ) Cm/ზდკ
0,5000

0,2947
0,2947

Xm

Um
(მ/წმ)
28,50 0,5000

ნივთიერება: 2908 არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2
№
№
№ ტიპი აღრი გაფრქვევა F
ზაფხ.
ზამთ.
მოე საამ წყარ
ცხვა
(გ/წმ)
დ.
ქ.
ოს
Xm
Xm
Cm/ზდკ
Um (მ/წმ) Cm/ზდკ
0
0
0
0
0
სულ:

0
0
0
0
0

1
2
3
4
5

1
3
3
3
3

%
%
%
%
%

0,0140000
0,4780000
0,1050000
0,0032000
0,5320000
1,1322000

1
1
1
1
1

0,0998
22,0951
4,8535
0,1479
24,5912
51,7875

32,71
17,10
17,10
17,10
17,10

0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000

0,0998
22,0951
4,8535
0,1479
24,5912
51,7875

32,71
17,10
17,10
17,10
17,10

Um
(მ/წმ)
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000

წყაროების გაფრქვევა ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით
აღრიცხვა:
"%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით;
"+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე;
"-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა
შეტანილი ფონში.
ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება.
(-) ნიშნით აღნიშნული ან აღუნიშნავი () წყაროები საერთო ჯამში
გათვალისწინებული არ არის

წყაროთა ტიპები:
1 - წერტილოვანი;
2 - წრფივი;
3 - არაორგანიზებული;
4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ
სიბრტყულად გათვლისთვის;
5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით;
6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური
გაფრქვევით;
7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი
წყაროების ერთობლიობა;
8 - ავტომაგისტრალი.

გამა კონსალტინგი
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ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6009
№
№
№ ტიპი აღრი კოდი
მოედ. საამქ. წყარ
ცხვა в-ва
ოს
0
0
0
0
სულ:

0
0
0
0

6
6
7
7

3
3
3
3

%
%
%
%

F

გაფრქვევა
(გ/წმ)

0301
0330
0301
0330

0,0320000
0,0035000
0,0075000
0,0013000
0,0443000

ზაფხ.

1
1
1
1

Cm/ზდკ
0,6737
0,0295
0,1579
0,0109
0,8720

ზამთ.

Xm
Um (მ/წმ)
28,50
0,5000
28,50
0,5000
28,50
0,5000
28,50
0,5000

Cm/ზდკ
0,6737
0,0295
0,1579
0,0109
0,8720

Xm
Um (მ/წმ)
28,50
0,5000
28,50
0,5000
28,50
0,5000
28,50
0,5000

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6046
№
№
№ ტიპი აღრი კოდი
მოედ. საამქ. წყარ
ცხვა в-ва
ოს
0
0
0
0
0
0
0
სულ:

0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7

1
3
3
3
3
3
3

%
%
%
%
%
%
%

F

გაფრქვევა
(გ/წმ)

2908
2908
2908
2908
2908
0337
0337

0,0140000
0,4780000
0,1050000
0,0032000
0,5320000
0,0290000
0,0130000
1,1742000

ზაფხ.

1
1
1
1
1
1
1

Cm/ზდკ
0,0998
22,0951
4,8535
0,1479
24,5912
0,0244
0,0109
51,8229

ზამთ.

Xm
Um (მ/წმ)
32,71
0,5000
17,10
0,5000
17,10
0,5000
17,10
0,5000
17,10
0,5000
28,50
0,5000
28,50
0,5000

Cm/ზდკ
0,0998
22,0951
4,8535
0,1479
24,5912
0,0244
0,0109
51,8229

Xm
Um (მ/წმ)
32,71
0,5000
17,10
0,5000
17,10
0,5000
17,10
0,5000
17,10
0,5000
28,50
0,5000
28,50
0,5000

გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების
მიხედვით)
კოდი

ნივთიერება

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის
დიოქსიდი)
0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის
ოქსიდი)
0328 შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი)
0330 გოგირდის დიოქსიდი
0337 ნახშირბადის ოქსიდი
2732 ნავთის ფრაქცია
2902 შეწონილი ნაწილაკები
2908 არაოგანული მტვერი: 70-20%
SiO2
6009 არასრული ჯამური
ზემოქმედების ჯგუფი,
კოეფიციენტი "1,6": ჯამური
ზემოქმედების ჯგუფი (2) 301
330
6046 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი:
ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი
(2) 337 2908

ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია

*ზდკ-ს
ფონური
შესწორები
კონცენტრ.
ს
კოეფიციენ აღრიცხ ინტერპ.
ტი
ვა
/საორ.
უსაფრ.
ზემოქ.
დონე

ტიპი

საცნობარო
მნიშვნელობა

ანგარიშში
გამოყენებ.

მაქს. ერთ.

0,2000000

0,2000000

1

არა

არა

მაქს. ერთ.

0,4000000

0,4000000

1

არა

არა

მაქს. ერთ.
მაქს. ერთ.
მაქს. ერთ.
საორ. უსაფრ.
ზემოქ. დონე

0,1500000
0,5000000
5,0000000
1,2000000

0,1500000
0,5000000
5,0000000
1,2000000

1
1
1
1

არა
არა
არა
არა

არა
არა
არა
არა

მაქს. ერთ.
მაქს. ერთ.

0,5000000
0,3000000

0,5000000
0,3000000

1
1

არა
არა

არა
არა

ჯგუფი

-

-

1

არა

არა

ჯგუფი

-

-

1

არა

არა

*გამოიყენება განსაკუტრებული ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში. პარამეტრის "შესწორების
კოეფიციენტი/საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე", მნიშვნელობის ცვლილების შემტხვევაში, რომელის სტანდარტული მნიშვნელობა 1-ია,
მაქსიმალური კონცენტრაციის გაანგარიშებული სიდიდეები შედარებული უნდა იქნას არა კოეფიციენტის მნიშვენლობას, არამედ 1ს.
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საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა
ავტომატური გადარჩევა
ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად

სექტორის დასაწისი
0

ქარის მიმართულება
სექტორის დასასრული
360

ქარის გადარჩევის ბიჯი
1

საანგარიშო არეალი
№

საანგარიშო მოედნები
მოედნის სრული აღწერა
სიგანე
(მ)
შუა წერტილის
შუა წერტილის
კოორდინატები,
კოორდინატები,
I მხარე (მ)
II მხარე (მ)
X
Y
X
Y
1 მოცემულ
-800
0
800
0
1200
ი
ტიპი

№

2
3
4
5
1

ბიჯი
(მ)

X
100

საანგარიშო წერტილები
წერტილის
სიმაღლ.
წერტილ. ტიპი
კოორდინატები (მ)
(მ)
X
Y
102,00
624,00
2 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე
733,00
-114,00
2 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე
-283,00
-563,00
2 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე
-705,00
0,00
2 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე
-186,00
-461,00
2 წერტილი დასახლებული ზონის
საზღვარზე

სიმაღლ.
(მ)

Y
100

კომენტარი

2

კომენტარი

ჩრდ
აღმ
სამხრ
დას
უახლოესი დასახლება

გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით
(საანგარიშო წერტილები)
წერტილთა ტიპები:
0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი
1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე
2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე
3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე
4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე
5 - განაშენიანების საზღვარზე

№

1
5
4
2
3

კოორდ
X(მ)

-186
-705
-283
102
733

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ. კონცენტრ.
(მ)
(ზდკ-ს
წილი)

ქარის ქარის სიჩქ. ფონი
მიმართ.
(ზდკ-ს
წილი)

ნივთიერება: 0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი)
-461
2
0,04
8
5,66
0,000
0
2
0,03
90
8,00
0,000
-563
2
0,03
16
8,00
0,000
624
2
0,03
200
8,00
0,000
-114
2
0,02
277
8,00
0,000

გამა კონსალტინგი

ფონი წერტილ.
გამორიტიპი
ცხვამდე

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4
3
3
3
3
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ნივთიერება: 0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი)
-461
2
3,0e-3
8
5,66
0,000
0
2
2,4e-3
90
8,00
0,000
-563
2
2,3e-3
16
8,00
0,000
624
2
2,0e-3
200
8,00
0,000
-114
2
1,5e-3
277
8,00
0,000

1
5
4
2
3

-186
-705
-283
102
733

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4
3
3
3
3

1
5
4
2
3

-186
-705
-283
102
733

ნივთიერება: 0328 შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი)
-461
2
9,3e-3
8
5,66
0
2
7,3e-3
90
8,00
-563
2
7,1e-3
16
8,00
624
2
6,1e-3
200
8,00
-114
2
4,3e-3
277
8,00

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4
3
3
3
3

1
5
4
2
3

-186
-705
-283
102
733

-461
0
-563
624
-114

ნივთიერება: 0330 გოგირდის დიოქსიდი
2
1,8e-3
8
5,66
2
1,4e-3
91
8,00
2
1,4e-3
16
8,00
2
1,2e-3
200
8,00
2
9,5e-4
276
8,00

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4
3
3
3
3

ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი
2
1,5e-3
8
5,66
2
1,2e-3
91
8,00
2
1,2e-3
16
8,00
2
9,8e-4
200
8,00
2
8,4e-4
276
8,00

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4
3
3
3
3

5,66
8,00
8,00
8,00
8,00

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4
3
3
3
3

ნივთიერება: 2902 შეწონილი ნაწილაკები
2
0,02
8
5,66
2
0,01
90
8,00
2
0,01
16
8,00
2
0,01
200
8,00
2
7,0e-3
278
8,00

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4
3
3
3
3

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

3
4
3
3
3

ნივთიერება: 6009 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 301 330
-461
2
0,03
8
5,66
0,000
0
2
0,02
90
8,00
0,000
-563
2
0,02
16
8,00
0,000
624
2
0,02
200
8,00
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

4
3
3
3

1
5
4
2
3

-186
-705
-283
102
733

-461
0
-563
624
-114

1
5
4
2
3

-186
-705
-283
102
733

-461
0
-563
624
-114

ნივთიერება: 2732 ნავთის ფრაქცია
2
1,6e-3
8
2
1,3e-3
90
2
1,2e-3
16
2
1,1e-3
200
2
8,2e-4
277

1
5
4
2
3

-186
-705
-283
102
733

-461
0
-563
624
-114

2
1
3
4
5

102
-186
733
-283
-705

ნივთიერება: 2908 არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2
624
2
0,86
180
8,00
-461
2
0,56
33
0,71
-114
2
0,53
278
8,00
-563
2
0,44
35
0,71
0
2
0,37
87
0,71

1
5
4
2

-186
-705
-283
102
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733

2
1
3
4
5

102
-186
733
-283
-705
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0,000

0,000

3

ნივთიერება: 6046 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 337 2908
624
2
0,86
180
8,00
0,000
-461
2
0,56
33
0,71
0,000
-114
2
0,53
278
8,00
0,000
-563
2
0,44
35
0,71
0,000
0
2
0,37
87
0,71
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

3
4
3
3
3

-114

2

0,01

277

8,00

14.3.1.2 მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების რაოდენობრივი ანგარიში
ბეტონის საწარმოო საამქრო
ბეტონის საწარმოო საამქრო გათვალისწინებულია მყარი და გადასატანი ბეტონის მასის
დასამზადებლად. იგი წარმოადგენს ასაწყობ სტაციონარულ ნაგებობას. ნაგებობის კომპლექსში
შედის: ბეტონშემრევი, ინერტული მასალების მიწოდების სისტემა, პნევმოსისტემა,
ავტომატური მართვის სიტემა და ოპერატორის კაბინა.
-ბეტონშემრევი შედგება შიდა ამწე მოწყობილობების, ასევე ტრანსპორტიორებისა და ლენტური
კონვეირებისაგან, რაც უზრუნველყოფს ინერტული მასალების ავტომატურ მიწოდებას.
-ინერტული მასალების დოზირების სისტემა შედგება შემგროვებელი ბუნკერისა და
ავტომატური დოზატორისაგან. დოზატორი აღჭურვილია ზუსტი დოზირებისა და მიწოდების
სისტემით, რაც უზრუნველყოფს ბეტონის მასის ავტომატურ კორექტირებას.
-წყლისა და დანამატის (იმყოფება თხევად ფაზაში) მიწოდების სისტემა მოიცავს
დამაბალანსებელ კამერას, რაც უზრუნველყოფს ზუსტ განზავებას. სისტემა აღჭურვილია
ანტიკოროზიული სატუმბი მოწყობილობით.
მართვის სისტემა ავტომატურია. გააჩნია თანამედროვე კომპიუტერული კონტროლერი, რაც
უზრუნველყოფს ავტომატურ მართვას ბეტონის მომზადების პროცესში, ასევე წყლის
რაოდენობის ავტომატურ კორექტირებას.
სილოსებში ცემენტის ჩატვირთვა (აღჭურვილია ქსოვილის ფილტრით), ტრანსპორტირება და
ცემენტის მასის მომზადება განხორციელდება ჰერმეტულად დაცულ პირობებში, რაც
შეამცირებს ატმოსფეროს დაბინძურებას.
ბეტონის დამამზადებელი საწარმოები (ბეტონის კვანძი) გამოირჩევიან ატმოსფერული ჰაერის
დაბინძურების მცირე მოცულობით, რადგან ბეტონის დამზადების პროცესი ბუნებრივად
ტენიანი ინერტული მასალებისა და ცემენტის შერევის შემდეგ ტექნოლოგიური პროცესი
მიმდინარეობს სველი მეთოდით.
ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროებს წარმოადგენენ შემდეგი ტექნოლოგიური
პროცესები და დანადგარები:
ინერტული მასალების დამუშავება, სატვირთო ავტომობილების სადგური,
რეზერვუარი, ლენტური ტრანსპორტიორები და ცემენტის სილოსები.

დიზელის

ფაქტიური ტენიანობა ხრეშისა მერყეობს 9-10%-ის ფარგლებში, ხოლო ქვიშის > 10% .
საწარმოში დამონტაჟდება 2 ცემენტის სილოსი-საერთო მოცულობით 100 ტ.(აღიჭურვება
სათანადო ფილტრით). ღია საწყობები ქვიშისა და ხრეშისათვის (თვითეულის ფართი- 300 მ2);
ლენტური ტრანსპორტიორების საერთო სიგრძე-10მ; სიგანე-1,0მ.
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ემისიის
გაანგარიშება
შესრულებულია
სახარჯი
მასალების
მაქსიმალური
3
მნიშვნელობებისათვის. ბეტონის მიღების რეცეპტურა (1 მ -ისათვის) შემდეგია: ქვიშა- 650კგ;
ხრეში-1100 კგ; ცემენტი-420 კგ;
ბეტონშემრევის მაქსიმალური საპასპორტო წარმადობა შეადგენს 60 მ3/სთ-ს. მაქსიმალური
წლიური სავარაუდო წარმადობა ერთ-ცვლიანი მუშაობისას (6 სთ) შეფასებულია 900 სთ/წელ.
მუშაობის პირობებისათვის. წლიური გამომუშავება შესაბამისად იქნება: 60 მ3/სთ * 900
სთ/წელ = 54,0 ათ.მ3/წელ.
ცემენტის მიღება მოხდება უშუალოდ მომწოდებლებისაგან. ინერტული მასალების მიღება
მოხდება
ლიცენზირებული
კარიერებიდან,
გამომდინარე
წლიური
წარმადობიდან
განსაზღვრულია მასალების მაქსიმალური ხარჯი:
ქვიშა- 0,65ტ * 60 მ3/სთ * 900 სთ/წელ = 35,1 ათ.ტ/ წელ.
(ტექნოლოგიური პროცესიდან გამომდინარე ქვიშის ტენიანობა აღემატება 3%-ს, ამდენად [8]-ს
შესაბამისად ემისია არ გაიანგარიშება. იხ. გვ. 76, პ.1.3).
ხრეში-1,10 ტ * 60 მ3/სთ * 900 სთ/წელ = 59,4 ათ.ტ/ წელ. [66 ტ/სთ]
ცემენტი-0,420ტ * 60 მ3/სთ * 900 სთ/წელ = 22,68 ათ.ტ/ წელ. [25,2 ტ/სთ]
აღნიშნული პროდუქციის მისაღებად საწარმოში დამონტაჟდება შესაბამისი მოწყობილობები და
მოეწყობა შესაბამისი საინჟინრო ინფრასტრუქტურა.
საბაზო ტიპიური ტექნოლოგიური სქემის შესაბამისად, ავტოდამტვირთველი პანდუსის
მეშვეობით გადაიტანს ქვიშასა და ხრეშს სახარჯ ბუნკერებში (4 ბუნკერი ზომებით 3 * 3 მ), რის
შემდეგაც დოზირების სისტემის საშუალებით და ლენტური კონვეირების გავლით იგი
მიეწოდება ბეტონის კვანძს. პარალელურად მისაღები ბეტონის მარკის შესაბამისად
კომპიუტერული სისტემა არეგულირებს ინგრედიენტების შესაბამის პროპორციას (ქვიშა,
ხრეში, ცემენტი,) და აგზავნის შემრევ აგრეგატში. საათური საპროექტო წარმადობა 60 მ3/სთ.
მომზადებული ბეტონი მიემართება ბეტონმზიდებით საბოლოო მომხმარებლებთან.

ემისიის გაანგარიშება ცემენტის მიმღები სილოსიდან (გ-1)
ბეტონის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესი მდგომარეობს ცემენტის ცემენტმზიდიდან
პნევმატური მეთოდით სილოსში ჩატვირთვაში და შემდგომ იქიდან მის დოზირებულ
მიწოდებაში ჭიახრახნული მეთოდით სასწორის გავლით უშუალოდ მიქსერში, სადაც წინასწარ
ხდება ქვიშის, და ღორღის, წყლისა და ქიმ. დანამატის (პლასტიფიკატორის) კომპონენტებით
შევსება დადგენილი რეცეპტურის შესაბამისად.
საწარმოს მონაცემებით წლის განმავლობაში სილოსში უნდა მიეწოდოს 54,0 ათ.ტ ცემენტი.
სილოსი აღჭურვილია სტანდარტული ქსოვილიანი ფილტრით, საპასპორტო ეფექტურობით99,8%. (მცირე ზომის სახელოებიანი ქსოვილის ფილტრი, მარკა КФЕ-С, ე.წ. „სასილოსე
ფილტრები“, განკუთვნილია სილოსების ჭარბი წნევის ასპირაციისათვის. რეგენერაცია
შეკუმშული აირით. გაფილტრული მტვერი ბრუნდება უკან სილოსში. ფილტრის სიგრძე 1
მეტრი. ჰაერის ხარჯის დიაპაზონი 300-1000მ3/სთ. ფილტრაციის ფართი-5-200 მ2.
[7]-ს მიხედვით ცემენტის მტვრის წლიური გამოყოფა იქნება 54 000 ტ * 0,8კგ/ტ * 10-3 = 43,2
ტ/წელ; ქსოვილიანი ფილტრის საპასპორტო ეფექტურობის გათვალისწინებით ემისია იქნება:
43,2 ტ/წელ * (1-0,998)= 0,0864 ტ/წელ.
მაქსიმალური წამური ემისიის გაანგარიშება:
ერთი ცემენტმზიდის საშუალო ტვირთამწეობაა 30 ტნ, დაცლის დრო 1სთ. (3600 წმ); ცემენტის
მტვრის წამური გამოყოფა იქნება 30ტ * 0,8კგ/ტ * 103 / 3600წმ = 6,667 გ/წმ;

გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

გვ 532 / 567

ქსოვილიანი ფილტრის ეფექტურობის გათვალისწინებით გვექნება: 6,667 გ/წმ * (1-0,998)= 0,014
გ/წმ.
უშუალოდ ბეტონშემრევი წარმოადგენს ყველა მხრიდან დახურულ სისტემას და მას არ გააჩნია
კავშირი ატმოსფერულ ჰაერთან, შესაბამისად ატმოსფეროში მტვრის გამოყოფას ადგილი არა
აქვს.
(ბეტონშემრევზე დამონტაჟებული დრეკადი მილი მიერთებულია ზედა ბუნკერთან და
მასალების ჩატვირთვის მომენტში წარმოქმნილი მტვერი მიემართება უკან.)
გაანგარიშებული ემისია
კოდი
2908

ნივთიერების დასახელება

კოდი

არაორგანული (ცემენტის) მტვერი

%

მასა (გ/წმ)

მასა (ტ/წელ)

100

0,014

0,0864

ემისიის გაანგარიშება ინერტული მასალის დასაწყობება+შენახვიდან(გ-2)
დასაწყობება
გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8]
ფხვიერი მასალების გადატვირთვა ხორციელდება ჩამტვირთავი სახელოს გარეშე.
ადგილობრივი პირობები-საწყობი ღია ოთხივე
მხრიდან.(K4 = 1). მასალის გადმოყრის
სიმაღლე-1,0მ. (B = 0,5) ზალპური ჩამოცლა ავტოთვითმცლელიდან ხორციელდება 10ტ-ზე
მეტი ოდენობით.(K9 =0,2). ქარის საანგარიშო სიჩქარეები, მ/წმ: 0,5 (K3 = 1); 5 (K3 = 1,2). ქარის
საშუალო წლიური სიჩქარე, მ/წმ: 2 (K3 = 1).
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები
მოცემულია ცხრილში.
ცხრილი 1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები
დამაბინძურებელი ნივთიერება
კოდი
დასახელება
2908 არაორგანული მტვერი სილიციუმის ორჟანგის
შემცველობით 70-20%

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ
მოცემულია ცხრილში.

მაქსიმალური ემისია,
გ/წმ

წლიური ემისია,
ტ/წელ

0,448

1,2096

ნივთიერებათა

გამოყოფის

გაანგარიშებისათვის

ცხრილი 2. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები
მასალა

პარამეტრი

ერთდროულობა

ინერტული მასალა გადატვირთული მასალის რ-ბა: Gч = 105ტ/სთ; Gწლ =
94500ტ/წელ. მტვრის ფრაქციის მასური წილი მასალაში: K1 =
0,04. მტვრის წილი, რომელიც გადადის აეროზოლში: K2 = 0,02.
ტენიანობა 3% (K5 = 0,8). მასალის ზომები 500-100 მმ (K7 = 0,5).

+

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები
და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:
მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით:

МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, გ/წმ
სადაც,
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K1 -მტვრის ფრაქციის (0-200მკმ) წონითი წილი მასალაში;
K2 - მტვრის წილი (მტვრის მთლიანი წონითი წილიდან), რომელიც გადადის აეროზოლში
(0-10მკმ);
K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს;
K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ პირობებს, კვანძის დაცულობის
ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;
K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;
K7 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;
K8 - შემასწორებელი კოეფიციენტი სხვადასხვა მასალისათვის გრეიფერის ტიპის
გათვალისწინებით, სხვა ტიპის გადამტვირთავი მოწყობილობების გამოყენებისას K8 = 1;
K9 - შემასწორებელი კოეფიციენტი ზალპური ჩამოცლისას ავტოთვითმცლელიდან.
B - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს გადმოყრის სიმაღლეს;
Gч –გადასატვირთი მასალის რ-ბა სთ-ში, (ტ/სთ).
მტვრის ჯამური წლიური ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით:

ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, ტ/წელ
სადაც Gгод - გადასატვირთი მასალის წლიური რ-ბა, ტ/წელ;
ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური
გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.
ინერტული მასალა
M29080.5 მ/წმ = 0,04 · 0,02 · 1 · 1 · 0,8 · 0,2 · 1 · 0,2 · 0,5 · 105 · 106 / 3600 = 0,3733333 გ/წმ;
M29085 მ/წმ = 0,04 · 0,02 · 1,2 · 1 · 0,8 · 0,2 · 1 · 0,2 · 0,5 · 105 · 106 / 3600 = 0,448 გ/წმ;
П2908 = 0,04 · 0,02 · 1 · 1 · 0,8 · 0,2 · 1 · 0,2 · 0,5 · 94500 = 1,2096 ტ/წელ.
შენახვა
გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8]
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები
მოცემულია ცხრილში 3.
ცხრილი 3. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები
კოდი
2908

დამაბინძურებელი ნივთიერება
მაქსიმალური ემისია,
გ/წმ
დასახელება
არაორგანული მტვერი სილიციუმის ორჟანგის
0,0306385
შემცველობით 70-20%

წლიური ემისია,
ტ/წელ
0,0227044

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება ფხვიერი მასალის შენახვისას
ხორციელდება ფორმულით:

МХР = K4 · K5 · K6 · K7 · q · Fраб + K4 · K5 · K6 · K7 · 0,11 · q · (Fпл - Fраб) · (1 - η), გ/წმ
სადაც,

K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ პირობებს, კვანძის დაცულობის
ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;
K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;
K6 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის
პროფილს;
K7 -კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;
Fраб - ფართი გეგმაზე, რომელზედაც სისტემატიურად მიმდინარეობს დასაწყობების
სამუშაოები, მ2
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Fпл - ამტვერების ზედაპირის ფართი გეგმაზე, მ2;
q - მტვრის კუთრი ამტვერების მაქსიმალური სიდიდე, გ/(მ2*წმ);
η - გაფრქვევის შემცირების ხარისხი მტვერდამხშობი სისტემის გამოყენებისას.
კოეფიციენტ K6 -ის მნიშვნელობა განისაზღვრება ფორმულით:

K6 = Fмакс / Fпл
სადაც,

Fмакс - საწყობის მაქსიმალურად შევსებისას დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის ფაქტიური
ფართი საწყობის მაქსიმალურად შევსებისას, მ2;
მტვრის კუთრი ამტვერების მაქსიმალური სიდიდე განისაზღვრება ფორმულით: გ/(მ2*წმ);

q = 10-3 · a · Ub, გ/(მ2*წმ);
სადაც,
a და b – ემპირიული კოეფიციენტებია, რომლებიც დამოკიდებულია გადასატვირთი მასალის
ტიპზე; Ub - ქარის სიჩქარე, მ/წმ.

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის გაანგარიშება ფხვიერი მასალის შენახვისას ხორციელდება
ფორმულით:

ПХР = 0,11 · 8,64 · 10-2 · K4 · K5 · K6 · K7 · q · Fпл · (1 - η) · (T - Tд - Tc) ტ/წელ;
სადაც,
T – оმასალის შენახვის საერთო დრო განსახილველ პერიოდში (დღე);
Tд - წვიმიან დღეთა რიცხვი;
Tс - მდგრადი თოვლის საფარიან დღეთა რიცხვი;
საანგარიშო პარამეტრები და მათი მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 4.
ცხრილი 4. საანგარიშო პარამეტრები და მათი მნიშვნელობები
საანგარიშო პარამეტრები
გადასატვირთი მასალა: ღორღი (ხრეში)
ემპირიული კოეფიციენტები, რომლებიც დამოკიდებულია გადასატვირთი
მასალის ტიპზე;
ადგილობრივი პირობები-საწყობი ღია ოთხივე მხრიდან
მასალის ტენიანობა 3%-მდე
დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის პროფილი
მასალის ზომები – 500-100 მმ
ქარის საანგარიშო სიჩქარეები,მ/წმ
ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე,მ/წმ
გადატვირთვის სამუშაოების ზედაპირის მუშა ფართი, მ2
ამტვერების ზედაპირის ფართი გეგმაზე, მ2
ამტვერების ზედაპირის ფაქტიური ფართი გეგმაზე, მ 2
მასალის შენახვის საერთო დრო განსახილველ პერიოდში, დღ.
წვიმიან დღეთა რიცხვი
მდგრადი თოვლის საფარიან დღეთა რიცხვი

მნიშვნელობები
a = 0,0135
b = 2,987

K4 = 1
K5 = 0,8
K6 = 750 / 500 = 1,5
K7 = 0,2
U' = 0,5; 5
U=2
Fраб = 25
Fпл = 500
Fмакс = 750
T = 366
Tд = 50
Tс = 130

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური
გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.
ინერტული მასალია
q29080.5 მ/წმ = 10-3 · 0,0135 · 0,52.987 = 0,0000017 გ/(მ2*წმ);
M29080.5 მ/წმс = 1 • 0,8 • 1,5 • 0,2 • 0,0000017 • 25 +
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+ 1 • 0,8 • 1,5 • 0,2 • 0,11 • 0,0000017 • (500 - 25) = 0,0000316 გ/წმ;
q
= 10-3 · 0,0135 · 52.987 = 0,0016526 გ/(მ2*წმ);
M29085 მ/წმ= 1 • 0,8 • 1,5 • 0,2 • 0,0016526 • 25 +
+ 1 • 0,8 • 1,5 • 0,2 • 0,11 • 0,0016526 • (500 - 25) = 0,0306385 გ/წმ;
q2908 = 10-3 · 0,0135 · 22.987 = 0,000107 გ/(მ2*წმ);
П2908 = 0,11∙8,64∙10-2∙1∙0,8∙1,5∙0,2∙0,000107∙500∙(366-50-130) = 0,0227044 ტ/წელ.
29085 მ/წმ

სულ, დასაწყობება+შენახვა (2908) იქნება:
გ/წმ: დასაწყობება+შენახვა
ტ/წელ: დასაწყობება+შენახვა

0,448
1,2096

0,0306385
0,0227044

∑ 0,4786385
∑ 1,2323044

ემისიის გაანგარიშება სამსხვრევიდან (გ-3)
გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [7]
ნედლეულის წარმოებისას მტვრის ხვედრითი გამოყოფის კოეფიციენტები შეადგენს
სათანადოდ:
 პირველადი და მეორადი მსხვრევისას: ა) მშრალი მასალის - 0,14 კგ/ტ, ბ) სველი მასალის 0,009 კგ/ტ;
ტექნიკური პროცესიდან გამომდინარე ინერტული მასალის დამუშავება მიმდინარეობს სველი
მეთოდით. ამრიგად გაანგარიშებაში გამოყენებულია კოეფიციენტი 0,009 კგ/ტ
94 500 ტ/წ × 0,009 კგ/ტ ÷ 1000 = 0,8505 ტ/წელ
0,8505 ტ/წელ ÷ 6სთ/დღ ÷ 150დღ/წ ÷ 3600 × 1000000 = 0,2625 გ/წმ
[8]რეკომენდაციის თანახმად, გვ.(13) ტექნოლოგიური პროცესის მიმდინარეობისას, რომელიც
ხორციელდება შეწონილი ნივთიერებების გამოყოფით ისეთ შენობებში, რომლებიც არ არის
აღჭურვილი საერთო მიმოცვლითი ვენტილაციით(გაფრქვევა
ფანჯრის ან კარების
გასასვლელიდან), ან გამწოვი სისტემის არ არსებობისას, მყარი კომპონენტების გაფრქვევის
გაანგარიშებისას ატმოსფერულ ჰაერში, მიზანშეწონილია მავნე ნივთიერებების გამოყოფის
გაანგარიშების მაჩვენებლის კორექტირება კოეფიციენტით - 0,4
ემისიის კორექტირებისას გაანგარიშებული მრავლდება 0,4 კოეფიციენტზე:
არაორგანული მტვერი:(2908)
0,2625 × 0,4 = 0,105 გ/წმ;
0,8505 × 0,4 = 0,3402 ტ/წელ.
ემისიის გაანგარიშება ლენტური ტრანსპორტიორიდან (გ-4)
გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8]
ტრანსპორტირება ხორციელდება ღია კონვეირული ლენტების საშუალებით, სიგანით-1 მ.
საერთო სიგრძე შეადგენს 10 მეტრს. ქარის საანგარიშო სიჩქარეები შეადგენს, მ/წმ: 0,5(K3 = 1);
5(K3 = 1,2). საშუალო წლიური ქარის სიჩქარე 2 (K3 = 1,2)
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები
მოცემულია ცხრილში 5.
ცხრილი 5. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები
მეთოდიკის მიხედვით
დამაბინძურებელი ნივთიერება
კოდი
დასახელება
2908 ღორღი

მაქსიმალური ემისია,
გ/წმ

წლიური ემისია,
ტ/წელ

0,0032507

0,0087768
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საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ
მოცემულია ცხრილში 6.

ნივთიერებათა

გამოყოფის

გაანგარიშებისათვის
ცხრილი 6.

მასალა

პარამეტრები

ერთდროულობა

ღორღი

მუშაობის დრო-900სთ/წელ; ტენიანობა 10%-მდე. (K5 =
0,1). ნაწილაკების ზომა-5-10მმ. (K7 = 0,6). კუთრი
ამტვერება- 0,0000045 კგ/მ2*წმ.

+

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები,აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები
და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ.
შეწონილი ნაწილაკების ჯამური მასის ემისია, რომელიც წარმოიქმნება
ტრანსპორტირებისას ღია ლენტური კონვეირიდან, განისაზღვრება ფორმულით:

მასალის

МК = 3,6 • K3 • K5 • WК • L • l • γ • T, ტ/წელ;
სადაც:
K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს ;
K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;
WК - ლენტური ტრანსპორტიორიდან კუთრი ამტვერება, კგ/მ2*წმ;
L - ლენტური ტრანსპორტიორის სიგანე, მ.
l - ლენტური ტრანსპორტიორის სიგრძე, მ.
γ - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის დაწვრილმარცვლოვანებას;
T - მუშაობის წლიური დრო, სთ/წელ;
მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიარომელიც წარმოიქმნება მასალის ტრანსპორტირებისას ღია
ლენტური კონვეირიდან, განისაზღვრება ფორმულით:
М'К = K3 • K5 • WК • L • l • γ • 103, გ/წმ;
ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური
გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

M'29020.5მ/წმ = 1 · 0,1 · 0,0000045 · 10 · 1 · 0,6 · 103 = 0,0027089 გ/წმ;
M'29085 მ/წმ = 1,2 · 0,1 · 0,0000045 · 10 · 1 · 0,6 · 103 = 0,0032507 გ/წმ;
M2908 = 3,6 · 1 · 0,1 · 0,0000045 · 10 · 1 · 0,6 · 900 = 0,0087768 ტ/წელ.
ემისიის გაანგარიშება ღორღის დასაწყობება+შენახვიდან(გ-5)
დასაწყობება
გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8]
ფხვიერი მასალების გადატვირთვა ხორციელდება ჩამტვირთავი სახელოს გარეშე.
ადგილობრივი პირობები-საწყობი ღია ოთხივე
მხრიდან.(K4 = 1). მასალის გადმოყრის
სიმაღლე-1,0მ. (B = 0,5) ზალპური ჩამოცლა ავტოთვითმცლელიდან არ ხორციელდება (K9 =0,1).
ქარის საანგარიშო სიჩქარეები, მ/წმ: 0,5 (K3 = 1); 5მ /წმ(K3 = 1,2). ქარის საშუალო წლიური
სიჩქარე, მ/წმ: 2 მ/წმ (K3 = 1).
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები
მოცემულია ცხრილში 7.
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ცხრილი 8. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები
დამაბინძურებელი ნივთიერება
კოდი
დასახელება
2908 არაორგანული მტვერი სილიციუმის ორჟანგის
შემცველობით 70-20%

მაქსიმალური ემისია,
გ/წმ

წლიური ემისია,
ტ/წელ

0,528

1,4256

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის
მოცემულია ცხრილში 9.
ცხრილი 9. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები
მასალა
ღორღი

პარამეტრი

ერთდროულობა

გადატვირთული მასალის რ-ბა: Gч = 66ტ/სთ; Gწლ =
59400ტ/წელ. მტვრის ფრაქციის მასური წილი მასალაში: K1 =
0,04. მტვრის წილი, რომელიც გადადის აეროზოლში: K2 = 0,02.
ტენიანობა 10%-მდე (K5 = 0,8). მასალის ზომები 5-10 მმ (K7 =
0,6).

+

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები
და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:
მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით:

МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, გ/წმ
სადაც,
K1 -მტვრის ფრაქციის (0-200მკმ) წონითი წილი მასალაში;
K2 - მტვრის წილი (მტვრის მთლიანი წონითი წილიდან), რომელიც გადადის აეროზოლში
(0-10მკმ);
K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს;
K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ პირობებს, კვანძის დაცულობის
ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;
K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;
K7 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;
K8 - შემასწორებელი კოეფიციენტი სხვადასხვა მასალისათვის გრეიფერის ტიპის
გათვალისწინებით, სხვა ტიპის გადამტვირთავი მოწყობილობების გამოყენებისას K8 = 1;
K9 - შემასწორებელი კოეფიციენტი ზალპური ჩამოცლისას ავტოთვითმცლელიდან.
B - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს გადმოყრის სიმაღლეს;
Gч –გადასატვირთი მასალის რ-ბა სთ-ში, (ტ/სთ).
მტვრის ჯამური წლიური ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით:

ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, ტ/წელ
სადაც Gгод - გადასატვირთი მასალის წლიური რ-ბა, ტ/წელ;
ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური
გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.
ღორღი

M29080.5 მ/წმ = 0,04 · 0,02 · 1 · 1 · 0,1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,5 · 66 · 106 / 3600 = 0,44 გ/წმ;
M29085 მ/წმ = 0,04 · 0,02 · 1,2 · 1 · 0,1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,5 · 66 · 106 / 3600 = 0,528 გ/წმ;
П2908 = 0,04 · 0,02 · 1 · 1 · 0,1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,5 · 59400 = 1,4256 ტ/წელ.
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შენახვა
გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8]
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები
მოცემულია ცხრილში 10.
ცხრილი 10. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები
დამაბინძურებელი ნივთიერება
მაქსიმალური ემისია,
წლიური ემისია,
გ/წმ
ტ/წელ
კოდი
დასახელება
არაორგანული მტვერი სილიციუმის ორჟანგის
2908
0,0045958
0,0034057
შემცველობით 70-20%

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება ფხვიერი მასალის შენახვისას
ხორციელდება ფორმულით:

МХР = K4 · K5 · K6 · K7 · q · Fраб + K4 · K5 · K6 · K7 · 0,11 · q · (Fпл - Fраб) · (1 - η), გ/წმ
სადაც,
K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ პირობებს, კვანძის დაცულობის
ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;
K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;
K6 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის
პროფილს;
K7 -კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;
Fраб - ფართი გეგმაზე, რომელზედაც სისტემატიურად მიმდინარეობს დასაწყობების
სამუშაოები, მ2
Fпл - ამტვერების ზედაპირის ფართი გეგმაზე, მ2;
q - მტვრის კუთრი ამტვერების მაქსიმალური სიდიდე, გ/(მ2*წმ);
η - გაფრქვევის შემცირების ხარისხი მტვერდამხშობი სისტემის გამოყენებისას.
კოეფიციენტ K6 -ის მნიშვნელობა განისაზღვრება ფორმულით:

K6 = Fмакс / Fпл
სადაც,

Fмакс - საწყობის მაქსიმალურად შევსებისას დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის ფაქტიური
ფართი საწყობის მაქსიმალურად შევსებისას, მ2;
მტვრის კუთრი ამტვერების მაქსიმალური სიდიდე განისაზღვრება ფორმულით: გ/(მ2*წმ);

q = 10-3 · a · Ub, გ/(მ2*წმ);
სადაც,
a და b – ემპირიული კოეფიციენტებია, რომლებიც დამოკიდებულია გადასატვირთი მასალის
ტიპზე; Ub - ქარის სიჩქარე, მ/წმ.
მტვრის ჯამური წლიური ემისიის გაანგარიშება ფხვიერი მასალის შენახვისას ხორციელდება
ფორმულით:

ПХР = 0,11 · 8,64 · 10-2 · K4 · K5 · K6 · K7 · q · Fпл · (1 - η) · (T - Tд - Tc) ტ/წელ;
სადაც,
T – оმასალის შენახვის საერთო დრო განსახილველ პერიოდში (დღე);
Tд - წვიმიან დღეთა რიცხვი;
Tс - მდგრადი თოვლის საფარიან დღეთა რიცხვი;
საანგარიშო პარამეტრები და მათი მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 11.
გამა კონსალტინგი
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ცხრილი 11. საანგარიშო პარამეტრები და მათი მნიშვნელობები
საანგარიშო პარამეტრები
გადასატვირთი მასალა: ღორღი
ემპირიული კოეფიციენტები, რომლებიც დამოკიდებულია გადასატვირთი
მასალის ტიპზე;
ადგილობრივი პირობები-საწყობი ღია ოთხივე მხრიდან
მასალის ტენიანობა 10%-მდე
დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის პროფილი
მასალის ზომები – 5-10 მმ
ქარის საანგარიშო სიჩქარეები,მ/წმ
ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე,მ/წმ
გადატვირთვის სამუშაოების ზედაპირის მუშა ფართი, მ2
ამტვერების ზედაპირის ფართი გეგმაზე, მ2
ამტვერების ზედაპირის ფაქტიური ფართი გეგმაზე, მ 2
მასალის შენახვის საერთო დრო განსახილველ პერიოდში, დღ.
წვიმიან დღეთა რიცხვი
მდგრადი თოვლის საფარიან დღეთა რიცხვი

მნიშვნელობები

a = 0,0135
b = 2,987
K4 = 1
K5 = 0,1
K6 = 300 / 200 = 1,5
K7 = 0,6
U' = 0,5; 5
U=2
Fраб = 10
Fпл = 200
Fмакс = 300
T = 366
Tд = 50
Tс = 130

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური
გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.
ღორღი
q29080.5 მ/წმ = 10-3 · 0,0135 · 0,52.987 = 0,0000017 გ/(მ2*წმ);
M29080.5 მ/წმс = 1 • 0,1 • 1,5 • 0,6 • 0,0000017 • 10 +
+ 1 • 0,1 • 1,5 • 0,6 • 0,11 • 0,0000017 • (200 - 10) = 0,0000047 გ/წმ;
q29085 მ/წმ = 10-3 · 0,0135 · 52.987 = 0,0016526 გ/(მ2*წმ);
M29085 მ/წმ= = 1 • 0,1 • 1,5 • 0,6 • 0,0016526 • 10 +
+ 1 • 0,1 • 1,5 • 0,6 • 0,11 • 0,0016526 • (200 - 10) = 0,0045958 გ/წმ;
q2908 = 10-3 · 0,0135 · 22.987 = 0,000107 გ/(მ2*წმ);
П2908 = 0,11∙8,64∙10-2∙1∙0,1∙1,5∙0,6∙0,000107∙200∙(366-50-130) = 0,0034057 ტ/წელ.
სულ, დასაწყობება+შენახვა (2908) იქნება:
გ/წმ: დასაწყობება+შენახვა
ტ/წელ: დასაწყობება+შენახვა

0,528
1,4256

0,0045958
0,0034057

∑ 0,5325958
∑ 1,4290057

ემისიის გაანგარიშება საგზაო-სამშენებლო მანქანის (ექსკავატორი) მუშაობისას (გ-6)
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს წარმოადგენს
მანქანების ძრავები მუშაობისას დატვირთვისა და უქმი სვლის რეჟიმში.

საგზაო-სამშენებლო

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [9].
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები
საგზაო-სამშენებლო მანქანებიდან მოცემულია ცხრილში 12.
ცხრილი 12 . დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები
საგზაო-სამშენებლო მანქანებიდან
დამაბინძურებელი ნივთიერება
კოდი
დასახელება
301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი)
304 აზოტის (II) ოქსიდი
328 ჭვარტლი
330 გოგირდის დიოქსიდი

მაქსიმალური ემისია,
გ/წმ
0,0324631
0,0052737
0,0060297
0,0035584

გამა კონსალტინგი

წლიური ემისია,
ტ/წელ
0,1051805
0,0170867
0,0195361
0,0115294
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დამაბინძურებელი ნივთიერება
კოდი
დასახელება
337 ნახშირბადის ოქსიდი
2732 ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია

მაქსიმალური ემისია,
გ/წმ
0,0291177
0,0081263

წლიური ემისია,
ტ/წელ
0,0943412
0,0263293

გაანგარიშება შესრულებულია საგზაო-სამშენებლო მანქანების (სსმ) სამუშაო მოედნის გარემო
ტემპერატურის პირობებში. სამუშაო დღეების რ-ბა-150
საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ
მოცემულია ცხრილში 13.

ნივთიერებათა

გამოყოფის

გაანგარიშებისათვის

ცხრილი 13.გაანგარიშების საწყისი მონაცემები
საგზაოსამშენებლო
უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;
მანქანების
(სსმ)
დასახელება
მუხლუხა სსმ,
სიმძლავრით 61-100
კვტ(83-136 ცხ.ძ)

ერთი მანქანის მუშაობის დრო
დღეში, სთ
30 წთ-ში, წთ
დატვ
რ-ბა
დატვი დატვი
ირთვ დატვ
უქმი
უქმი
სულ რთვის რთვი
ის ირთვ
სვლა
სვლა
გარეშე
თ
გარეშ ით
ე
1 (1)

6

2,6

2,4

1

13

12

5

მუშა
დღე
ების
რ-ბა

150

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები
და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:

i-ური ნივთიერების მაქსიმალური -ერთჯერადი ემისია ხორციელდება ფორმულით:
k

Gi = ∑ k=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, გ/წმ;
სადაც

mДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას
დატვირთვის გარეშე, გ/წთ;
1,3 · mДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას
დატვირთვით, გ/წთ;
mДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას უქმი
სვლის რეჟიმზე, გ/წთ;
tДВ -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში დატვირთვის გარეშე, წთ;
tНАГР. -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში დატვირთვით, წთ;
tХХ -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;
Nk – k-ური ჯგუფის მანქანების რ-ბა, რომლებიც მუშაობენ ერთდროულად 30 წთ-იან
ინტერვალში.
i-ური ნივთიერების ჯამური ემისია საგზაო მანქანებიდან გაიანგარიშება ფორმულით:
k

Mi = ∑ k=1(mДВ ik · t’ДВ + 1,3 · mДВ ik · t’НАГР. + mХХ ik · t’ХХ) · 10-6, ტ/წელ;
სადაც t’ДВ – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო დატვირთვის გარეშე, წთ;

t’НАГР. – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო დატვირთვით, წთ;
t’ХХ – – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია საგზაო-სამშენებლო მანქანების მუშაობისას,
მოცემულია ცხრილში 14.
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ცხრილი 14. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია საგზაო-სამშენებლო მანქანების მუშაობისას,
გ/წთ
საგზაო-სამშენებლო მანქანების
(სსმ) ტიპი
მუხლუხა სსმ, სიმძლავრით
61-100 კვტ(83-136 ცხ.ძ)

დამაბინძურებელი
ნივთიერება
აზოტის დიოქსიდი (აზოტის
(IV) ოქსიდი)
აზოტის (II) ოქსიდი
ჭვარტლი
გოგირდის დიოქსიდი
ნახშირბადის ოქსიდი
ნახშირწყალბადების ნავთის
ფრაქცია

მოძრაობა

უქმი სვლა

1,976

0,384

0,321
0,369
0,207
1,413

0,0624
0,06
0,097
2,4

0,459

0,3

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა წლიური და მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება
მოცემულია ქვემოთ.

G301 = (1,976·13+1,3·1,976·12+0,384·5)·1/1800 = 0,0324631 გ/წმ;
M301 = (1,976·1·150·2,6·60+1,3·1,976·1·150·2,4·60+0,384·1·150·1·60)·10-6 = 0,1051805 ტ/წელ;
G304 = (0,321·13+1,3·0,321·12+0,0624·5)·1/1800 = 0,0052737 გ/წმ;
M304 = (0,321·1·150·2,6·60+1,3·0,321·1·150·2,4·60+0,0624·1·150·1·60)·10-6 = 0,0170867 ტ/წელ;
G328 = (0,369·13+1,3·0,369·12+0,06·5)·1/1800 = 0,0060297 გ/წმ;
M328 = (0,369·1·150·2,6·60+1,3·0,369·1·150·2,4·60+0,06·1·150·1·60)·10-6 = 0,0195361 ტ/წელ;
G330 = (0,207·13+1,3·0,207·12+0,097·5)·1/1800 = 0,0035584 გ/წმ;
M330 = (0,207·1·150·2,6·60+1,3·0,207·1·150·2,4·60+0,097·1·150·1·60)·10-6 = 0,0115294 ტ/წელ;
G337 = (1,413·13+1,3·1,413·12+2,4·5)·1/1800 = 0,0291177 გ/წმ;
M337 = (1,413·1·150·2,6·60+1,3·1,413·1·150·2,4·60+2,4·1·150·1·60)·10-6 = 0,0943412 ტ/წელ;
G2732 = (0,459·13+1,3·0,459·12+0,3·5)·1/1800 = 0,0081263 გ/წმ;
M2732 = (0,459·1·150·2,6·60+1,3·0,459·1·150·2,4·60+0,3·1·150·1·60)·10-6 = 0,0263293 ტ/წელ.
ერთციცხვიანი ექსკავატორის მუშაობისას მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი გაფრქვევა
განისაზღვრება ფორმულით:
M = Qექს x E x Kექს x K1 x K2 x N/Tეც, გ/წმ, სადაც:
Qექს = მტვრის კუთრი გამოყოფა 1მ3 გადატვირთული მასალისგან, გ/მ3 [7,8]
E - ციცხვის ტევადობა, მ3 [0,7-1]
Kექს-ექსკავაციის კოეფიციენტი. [0,91]
K1 - ქარის სიჩქარის კოეფ. (K1=1,2);
K2 - ტენიანობის კოეფ. (K2=0,2);
N-ერთდროულად მომუშვე ტექნიკის რ-ბა (ერთეული);
Tეც -ექსკავატორის ციკლის დრო, წმ. [30]
M = Qექს x E x Kე x K1 x K2 x N/Tეც = 4,8*1*0,91*1,2*0,2*1/30=0,035გ/წმ.
ერთციცხვიანი ექსკავატორის მუშაობისას მტვრის ჯამური გაფრქვევა განისაზღვრება
ფორმულით:
G = M x 3600 x T x 10-6 = 0,035 x 3600წმ x 6სთ x 150დღ x 10-6 = 0,1134ტ/წელ.
ემისიის გაანგარიშება საგზაო-სამშენებლო მანქანის (თვითმცლელი) მუშაობისას (გ-7)
გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [9].
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დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს წარმოადგენს ავტომანქანის ძრავა, მისი
მოძრაობისას მიმდებარე ტერიტორიაზე.
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები
ავტოტრანსპორტის მოძრაობისას მოცემულია ცხრილში 15.
ცხრილი 15. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები
ავტოტრანსპორტის მოძრაობისას
დამაბინძურებელი ნივთიერება
კოდი
დასახელება
301
აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი)
304
აზოტის (II) ოქსიდი
328
ჭვარტლი
330
გოგირდის დიოქსიდი
337
ნახშირბადის ოქსიდი
2732
ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია

მაქსიმალური ემისია,
გ/წმ
0,0075556
0,0012278
0,0005556
0,0013194
0,0136111
0,0019444

წლიური ემისია,
ტ/წელ
0,00408
0,000663
0,0003
0,0007125
0,00735
0,00105

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის
მოცემულია ცხრილში 16.
ცხრილი 16. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები

დასახელება

მანქანის ტიპი

ტვირთამწეობა-8-16ტ. დიზელი

ავტომანქანების რაოდენობა
ერთ
მაქსიმალუ
დრო
საშუალო დღის
რი
ულო
განმავლობაში რაოდენობ
ბა
ა1 სთ-ში
1
1
-

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები
და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:

i-ური ნივთიერების ემისია ერთი k-ური ტიპის მანქანის მოძრაობისას MПР ik ხორციელდება
ფორმულებით:
k

MПР i = ∑ k=1mL ik · L · Nk · DР · 10-6, ტ/წელ;
სადაც mL ik –– i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია k-ური ჯგუფის ავტოს მოძრაობისას 1020კმსიჩქარით,
L - საანგარიშო მანძილი, კმ;
Nk - k-ური ჯგუფის ავტომანქანების საშუალო რ-ბა დღის განმავლობაში.
DР - მუშა დღეების რ-ბა წელ-ში.

i-ური დამაბინძურებელი ნივთიერების მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია Gi იანგარიშება
ფორმულით:
k

Gi = ∑ k=1mL ik · L · N'k / 3600, გ/წმ;
სადაც N'k – k-ური ჯგუფის ავტომობილების რ-ბა, რომლებიც მოძრაობენ საანგარიშო მანძილზე
1 სთ-ში, რომლითაც ხასიათდება მოძრაობის მაქსიმალური ინტენსივობა.
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია სატვირთო მანქანებისაგან მოძრაობის
პროცესში სიჩქარით 10-20კმ/სთ. მოცემულია ცხრილში 17.
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ცხრილი 17. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია სატვირთო მანქანებისაგან მოძრაობის
პროცესში სიჩქარით 10-20კმ/სთ.
დამაბინძურებელი
ნივთიერება
აზოტის დიოქსიდი (აზოტის
(IV) ოქსიდი)
აზოტის (II) ოქსიდი
ჭვარტლი
გოგირდის დიოქსიდი
ნახშირბადის ოქსიდი
ნახშირწყალბადების ნავთის
ფრაქცია

ტიპი
სატვირთო, ტვირთამწეობა-8-16ტონა,
დიზელის ძრავზე

გარბენი,
გ/კმ
2,72
0,442
0,2
0,475
4,9
0,7

მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური ემისიის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ:
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა წლიური გამოყოფა M, ტ/წელ:
M301 = 2,72 · 10 · 1 · 150 · 10-6 = 0,00408;
M304 = 0,442 · 10 · 1 · 150 · 10-6 = 0,000663;
M328 = 0,2 · 10 · 1 · 150 · 10-6 = 0,0003;
M330 = 0,475 · 10 · 1 · 150 · 10-6 = 0,0007125;
M337 = 4,9 · 10 · 1 · 150 · 10-6 = 0,00735;
M2732 = 0,7 · 10 · 1 · 150 · 10-6 = 0,00105.
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი გამოყოფა G, გ/წმ;
G301 = 2,72 · 10 · 1 / 3600 = 0,0075556;
G304 = 0,442 · 10 · 1 / 3600 = 0,0012278;
G328 = 0,2 · 10 · 1 / 3600 = 0,0005556;
G330 = 0,475 · 10 · 1 / 3600 = 0,0013194;
G337 = 4,9 · 10 · 1 / 3600 = 0,0136111;
G2732 = 0,7 · 10 · 1 / 3600 = 0,0019444.

14.4 დანართი 4. ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში
მოსალოდნელი ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა
14.4.1 ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მიზნები და ამოცანები
ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მიზანია ჩამოაყალიბოს და განსაზღვროს
სახელმძღვანელო მითითებები ხელედულა 3 ჰესის მშენებელი და ოპერატორი კომპანიის
პერსონალისათვის, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ნებისმიერი მასშტაბის ტექნოგენურ
ავარიებზე და ინციდენტებზე, აგრეთვე სხვა საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების და
ლიკვიდაციის პროცესში დაგეგმილი საქმიანობის ფარგლებში დასაქმებული და სხვა
პერსონალის ქმედებების რაციონალურად, კოორდინირებულად და ეფექტურად წარმართვა,
პერსონალის, მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების დაცვა.
ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის ამოცანებია:
 დაგეგმილი საქმიანობის დროს (მშენებლობა და ექსპლუატაცია), მისი სპეციფიკის
გათვალისწინებით მოსალოდნელი ავარიული სახეების განსაზღვრა;
 თითოეული სახის ავარიულ სიტუაციაზე რეაგირების ჯგუფების შემადგენლობის, მათი
აღჭურვილობის, ავარიულ სიტუაციაში მოქმედების გეგმის და პასუხისმგებლობების
განსაზღვრა;
 შიდა და გარე შეტყობინებების სისტემის, მათი თანმიმდევრობის, შეტყობინების
საშუალებების და მეთოდების განსაზღვრა და ავარიული სიტუციების შესახებ
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2,72
0,442
0,2
0,475
4,9
0,7
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შეტყობინების (ინფორმაციის) გადაცემის უზრუნველყოფა;
შიდა რესურსების მყისიერად ამოქმედება და საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი
რესურსების დადგენილი წესით მობილიზების უზრუნველყოფა და შესაბამისი
პროცედურების განსაზღვრა;
ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების საორგანიზაციო სისტემის მოქმედების
უზრუნველყოფა;
ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების პროცესში საკანონმდებლო, ნორმატიულ და
საწარმოო უსაფრთხოების შიდა განაწესის მოთხოვნებთან შესაბამისობის
უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა ითვალისწინებს საქართველოს
კანონების და საკანონმდებლო აქტების მოთხოვნებს.

14.4.2 ავარიული შემთხვევების სახეები
ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად წარმოქმნის მიხედვით საქართველოს ტერიტორიაზე
განისაზღვრება შემდეგი საგანგებო სიტუაციები:
 ტექნოგენური;
 ბუნებრივი;
 სოციალური;
 საომარი.
საგანგებო სიტუაციის შედეგების მოცულობის, მათი ლიკვიდაციისათვის საჭირო რეაგირების
ძალებისა და მატერიალური რესურსების რაოდენობის გათვალისწინებით, აგრეთვე საგანგებო
სიტუაციის გავრცელების არეალისა და მასშტაბის მიხედვით საქართველოს ტერიტორიაზე
განისაზღვრება საგანგებო სიტუაციების შემდეგი დონეები:
 ეროვნული;
 ავტონომიური;
 სამხარეო;
 ადგილობრივი;
 საობიექტო.
წინამდებარე დოკუმენტში განსაზღვრულია საობიექტო ან ადგილობრივ დონეზე ტექნოგენურ
და ბუნებრივ ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა.
დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით მოსალოდნელია შემდეგი სახის
ავარიები და ავარიული სიტუაციები:
 ჰიდროტექნიკური ნაგებობების დაზიანებასთან დაკავშირებული ავარიული
სიტუაციები, მათ შორის: წყალმიმღების დაზიანება;
 დამაბინძურებლების ავარიული დაღვრის რისკები;
 ხანძარი (მათ შორის ლანდშაფტური, ანუ ტყის ხანძარი);
 საგზაო შემთხვევები;
 პერსონალის დაშავება (ტრავმატიზმი).
უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი ავარიული სიტუაციები შესაძლოა თანმდევი
პროცესი იყოს და ერთი სახის ავარიული სიტუაციის განვითარებამ გამოიწვიოს სხვა სახის
ავარიის ინიცირება.

14.4.2.1 ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ავარიული დაზიანება - ჰიდროდინამიკური ავარია
ჰესის ექსპლუატაციის ეტაპზე ერთერთ ყველაზე საყურადღებოდ მიიჩნევა ჰიდროტექნიკური
ნაგებობების დაზიანების და მასთან დაკავშირებული თანმდევი პროცესების განვითარების
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რისკები. მსოფლიო სტატისტიკის მიხედვით ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებზე ავარიების
განვითარების ალბათობას მზარდი ტენდენცია ახასიათებს, განსაკუთრებით მათი
ექსპლუატაციიდან 30-40 წლის შემდეგ.
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების დაზიანების ფაქტორები შეიძლება იყოს:
 ტექნოგენური: პროექტირებისას დაშვებული შეცდომები, მშენებლობის ნორმების
შეუსრულებლობა და ექსპლუატაციის პირობების დარღვევა, მომსახურე პერსონალის
არაპროფესიონალიზმი, არაკომპეტენტურობა და გულგრილობა, ტერორისტული აქტი,
ვანდალიზმი და სხვ;
 ბუნებრივი: წყლის ექსტრემალური ჩამონადენი, საშიში მეტეოროლოგიური მოვლენები,
მიწისძვრები, მეწყერები, სელური ნაკადები, ზვავი და სხვ.
ჰიდროტექნიკური ნაგებობებზე ავარია შეიძლება გამოიხატოს შემდეგი სახით:
 სათავე კვანძის (დამბა, წყალმიმღები) დაზიანება;
 სადერივაციო/სადაწნეო სისტემის დაზიანება, მისი ფილტრაციული სიმტკიცის
დარღვევა;
 ტექნოლოგიური დანადგარ-მექანიზმების (წყალმიმღების მარეგულირებელი ფარების)
დაზიანება და გაუმართაობა.
ადგილმდებარეობის
მორფოლოგიურ-გეოლოგიური
და
კლიმატური
პირობების
გათვალისწინებით ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ბუნებრივი ფაქტორებით დაზიანების
რისკები საკმაოდ მაღალია. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ არ იგეგმება დიდი ზომის
კაშხლის და წყალსაცავის შექმნა, რაც ამცირებს შემდგომი არასასურველი სიტუაციების
განვითარების რისკებს და მასშტაბებს.

14.4.2.2 დამაბინძურებელი ნივთიერებების ავარიული დაღვრა
ნავთობპროდუქტების და ზეთების დაღვრის რისკი შეიძლება დაკავშირებული იყოს მათი
შენახვის პირობების დარღვევასთან, სატრანსპორტო საშუალებებიდან და ტექნიკიდან საწვავისა
და ზეთების ჟონვასთან და სხვ.
მშენებლობის პროცესში საშიში ნივთიერებების და ნავთობპროდუქტების დაღვრის
თვალსაზრისით სენსიტიური უბნებია სამშენებლო ბანაკები (ძირითადად სასაწყობო
ტერიტორიები) და ყველა სამშენებლო მოედანი, სადაც ინტენსიურად ხდება ტექნიკისა და
დანადგარ-მექანიზმების გამოყენება.
ექსპლუატაციის ეტაპზე მაღალი რისკები არსებობს შემდეგ უბნებზე:
 ძალური კვანძების ტერიტორიაზე (სატრანსფორმატორო ზეთების დაღვრა და
გავრცელება, ასევე ნამუშევარ წყალში ტურბინის ზეთების ჩაღვრა და გავრცელება);
 ზეთების, ნავთობპროდუქტების და სხვა საშიში ნივთიერებების სასაწყობო
ტერიტორიები.
ავარიის თანმდევი პროცესები შეიძლება იყოს:
 ხანძარი/აფეთქება;
 პერსონალის ან მოსახლეობის მოწამვლა.
14.4.2.3 ხანძარი/აფეთქება
ხანძრის გავრცელებისა და აფეთქების რისკები არსებობს ჰესის მშენებლობის და
ექსპლუატაციის დროს. ავარიის გამომწვევი ფაქტორი ძირითადად შეიძლება იყოს
ტექნოგენური, კერძოდ: მშენებელი ან მომსახურე პერსონალის გულგრილობა და
უსაფრთხოების წესების დარღვევა, ნავთობპროდუქტების, ზეთების და სხვა ადვილად
აალებადი/ფეთქებადი მასალების შენახვის და გამოყენების წესების დარღვევა და სხვ. თუმცა
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აფეთქების და ხანძრის გავრცელების პროვოცირება შეიძლება ბუნებრივმა მოვლენამაც
მოახდინოს.
გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ პროექტის განხორციელება და ჰესის
ინფრასტრუქტურის ცალკეული ობიექტების განლაგება მოხდება საკმაოდ მაღალი სიხშირის
ტყეების სიახლოვეს. შესაბამისად, განსაკუთრებით მშენებლობის პროცესში არსებობს
ლანდშაფტური ხანძრების რისკებიც.
მშენებლობის ეტაპზე ხანძრის განვითარების და აფეთქების რისკების თვალსაზრისით
სენსიტიური უბნებია:
 სამშენებლო ბანაკების ტერიტორია, კერძოდ, ადვილად აალებადი მასალების საწყობები.
ექსპლუატაციის ეტაპზე ხანძრის/აფეთქების წარმოქმნა ძირითადად მოსალოდნელია ძალური
კვანძის და ელექტროგადაცემის ხაზის ფარგლებში.
ხანძრის/აფეთქების თანმდევი პროცესები შეიძლება იყოს:
 გეოდინამიკური პროცესების აქტივაცია: მეწყერი, ეროზია, მიწისქვეშა სივრცეების ჭერის
და კედლების ჩამოქცევა;
 საშიში ნივთიერებების ზალპური გაფრქვევა / დაღვრა;
 პერსონალის ან მოსახლეობის ტრავმები და მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული შემთხვევები.
14.4.2.4 საგზაო შემთხვევები
პროექტის განხორციელებისას გამოყენებული იქნება სატვირთო მანქანები და მძიმე ტექნიკა.
აღსანიშნავია, რომ პროექტის მიზნებისთვის გამოყენებული გზები გადის მჭიდროდ
დასახლებულ ზონაში. საზოგადოებრივი სარგებლობის და მისასვლელ გზებზე მათი
გადაადგილებისას მოსალოდნელია:
 შეჯახება გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებებთან (როგორც კუმულაციური
ზემოქმედების განხილვისას აღინიშნა, შესაძლებელია რეგიონში რამდენიმე მასშტაბური
პროექტი განხორციელდეს პარალელურად, რაც გაზრდის საავტომობილო
გადაადგილებების ინტენსივობას);
 შეჯახება ადგილობრივ მოსახლეობასთან;
 შეჯახება პროექტის მუშახელთან;
 შეჯახება პროექტის სხვა ტექნიკასთან;
 შეჯახება ადგილობრივ ინფრასტრუქტურასთან;
საგზაო შემთხვევების მაღალი რისკი დაკავშირებული იქნება სატრანსპორტო საშუალებების და
სამშენებლო ტექნიკის შედარებით ინტენსიურ მოძრაობასთან. საგზაო შემთხვევების რისკების
მინიმიზაციის მიზნით აუცილებელია რიგი პრევენციული ღონისძიებების გატარება, მათ
შორის: მოძრაობის სიჩქარეების შეზღუდვა, გამაფრთხილებელი ნიშნების განთავსება,
მოძრაობის ოპტიმალური მარშრუტების შერჩევა, მოძრაობის რეგულირება მედროშეების
გამოყენებით და სხვა. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ტექნიკის გაცილება სპეციალურად
აღჭურვილი ტექნიკითა და მომზადებული პროფესიონალური პერსონალით, ეს კი
მნიშვნელოვნად შეამცირებს სატრანსპორტო საშუალებების დაჯახებით ან გზიდან გადასვლით
გამოწვეულ რისკს. ასევე ინტენსიური სატრანსპორტო ოპერაციების დაგეგმვა და
განხორციელება
სასურველია
მოხდეს
რეგიონში
მიმდინარე
სხვა
პროექტების
ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით.
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14.4.2.5 მუშახელის დაშავება
გარდა სხვა ავარიულ სიტუაციებთან დაკავშირებული ინციდენტებისა მუშახელის
ტრავმატიზმი შესაძლოა უკავშირდებოდეს:
 პროექტისთვის გამოყენებულ მძიმე ტექნიკასთან/მანქანებთან დაკავშირებულ
ინციდენტებს;
 ფერდობიდან ან სხვა სიმაღლეებიდან გადმოვარდნას;
 თხრილებში, ორმოებში და ტრანშეებში ჩავარდნას;
 მოხმარებული ქიმიური ნივთიერებებით მოწამვლას;
 დენის დარტყმას ძაბვის ქვეშ მყოფ დანადგარებთან მუშაობისას.
14.4.2.6 ბუნებრივი ხასიათის ავარიული სიტუაციები (კატასტროფული მოვლენები)
დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში ბუნებრივი ხასიათის ავარიული სიტუაციებზე სათანადო,
დროულ და გეგმაზომიერ რეაგირებას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება, ვინაიდან სტიქიური
მოვლენები ნებისმიერი ზემოთჩამოთვლილი ავარიული სიტუაციის მაპროვოცირებელი
ფაქტორი შეიძლება გახდეს.
აღსანიშნავია, რომ საპროექტო დერეფანში განსაკთრებით მნშვნელოვანი საშიშიგეოდინამიკური პროცესების განვითარების რისკები არ არსებობს. მიუხედავად ამისა
აუცილებელია რთული რელიეფის პირობებში მუშაობისას, განსაკუთრებით ნალექიან
პერიოდებში. მაქსიმალური ყურადღების გამოჩენა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვა.

14.4.3 ავარიული სიტუაციების წარმოქმნის ძირითადი პრევენციული ღონისძიებები
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების დაზიანების პრევენციული ღონისძიებები:
 ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის პარალელურად ფუნდამენტური
სამეცნიერო კვლევების ჩატარება;
 პერსონალის პროფესიული დონის ამაღლება და ავარიული სიტუაციების სფეროში
სპეციალური კადრების მომზადება;
 საშიში მოვლენების და ჰიდროკვანძების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგული
სამსახურის ორგანიზება;
 სენსიტიურ უბნებზე საშიში გეოდინამიკური პროცესების განვითარების
მონიტორინგული სამუშაოების უზრუნველყოფა;
 უსაფრთხოების ნორმების დაცვა, საჭიროებისამებრ საინჟინრო გადაწყვეტების
კორექტირება ჰიდროკვანძების მშენებლობის და ექსპლუატაციის ყველა ეტაპზე;
 სათავე კვანძებზე ნატანის დაგროვების და პერიოდული რეცხვის მონიტორინგული
სამუშაოების ორგანიზება;
 ჰიდროკვანძების დაცვის უზრუნველყოფა.
ნავთობპროდუქტების ან ზეთების დაღვრის პრევენციული ღონისძიებები:
 ნავთობპროდუქტების და ზეთების შემოტანის, შენახვის, გამოყენების და გატანის
პროცედურების განხორციელება მკაცრი მონიტორინგის პირობებში. შესანახი ჭურჭლის
ვარგისიანობის შემოწმება;
 ზეთშემცველი დანადგარების ტექნიკური გამართულობის პერიოდული შემოწმება;
 ნივთიერებების მცირე ჟონვის ფაქტის დაფიქსირებისთანავე სამუშაოების შეწყვეტა რათა
ინციდენტმა არ მიიღოს მასშტაბური ხასიათი;
 თითოეულ ტურბინაზე უნდა არსებობდეს მასში ტურბინის ზეთის დონის მზომი.
აღნიშნული ხელსაწყოების საშუალებით უნდა კონტროლდებოდეს ჰიდროტურბინებში
ზეთის რაოდენობა. იმ, შემთხვევაში თუ კონტროლის შედეგებით გამოიკვეთა
ჰიდროტურბინაში ზეთის რაოდენობის მკვეთრი შემცირება, რაც მიუთითებს
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აგრეგატიდან ზეთის დიდი რაოდენობით გაჟონვის ფაქტზე, უნდა მოხდეს ტურბინის
გაჩერება შესაბამისი პროცედურების დაცვით და ტექნიკური ხარვეზის აღმოფხვრა.
ხანძრის პრევენციული ღონისძიებები:
 პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება ხანძრის პრევენციის საკითხებზე;
 ადვილად აალებადი და ფეთქებადსაშიში ნივთიერებების დასაწყობება უსაფრთხო
ადგილებში. მათი განთავსების ადგილებში შესაბამისი ნიშნების მოწყობა;
 ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმების დაცვა და ტერიტორიაზე ქმედითუნარიანი სახანძრო
ინვენტარის არსებობა;
 ელექტროუსაფრთხოების დაცვა;
 მეხამრიდების მოწყობა და მათი გამართულობის კონტროლი;
 სიგარეტის მოწევისათვის სპეციალური უსაფრთხო ადგილების გამოყოფა. ამ
ადგილების აღჭურვა შესაბამისი სახანძრო ინვენტარით;
 ექსპლუატაციის ეტაპზე, ჰესის შენობებში კვამლის მიმართ მგრძნობიარე
დეტექტორების მოწყობა, რომელიც ცეცხლის კერის წარმოქმნისთანავე ხმოვან სიგნალს
მიაწვდის მომსახურე პერსონალს;
 მუშაობის დროს უნებლიედ გაფანტული ხანძარსაშიში, ადვილად აალებადი
ნივთიერებები უნდა იყოს ფრთხილად მოგროვილი და მოთავსებული ნარჩენების
ყუთში. ის ადგილები, სადაც იყო დარჩენილი ან გაფანტული ხანძარსაშიში
ნივთიერებები, უნდა იყოს გულმოდგინედ გაწმენდილი ნარჩენების საბოლოოდ
მოცილებამდე;
 ლანდშაფტური ხანძრის (ტყის ხანძარი) პრევენციის მიზნით საჭიროა ადვილად
აალებადი და ფეთქებადსაშიში მასალების დასაწყობება/გამოყენება მოხდეს მაღალი
სიხშირის ტყეებიდან მოშორებულ ადგილებზე. ასეთი ადგილები მაქსიმალურად
გასუფთავებული უნდა იყოს ბალახოვანი და ბუჩქოვანი მცენარეულობისგან.
სატრანსპორტო შემთხვევების პრევენციული ღონისძიებები:
 ნებისმიერმა ა/მანქანა სამუშაოზე გასვლის წინ გაივლის ტექნიკურ შემოწმებას.
განსაკუთრებით უნდა შემოწმდეს მუხრუჭები. ა/თვითსაცლელებს უმოწმდება ძარის
აწევის მექანიზმი;
 მოძრაობის ოპტიმალური მარშრუტების შერჩევა და მოძრაობის სიჩქარეების შეზღუდვა
(ტრანსპორტის მოძრაობის სიჩქარე სამუშაოთა წარმოების ადგილთან არ უნდა
აღემატებოდეს სწორ უბნებზე - 10 კმ/სთ, ხოლო მოსახვევებზე - 5 კმ/სთ);
 დროებითი ასაქცევი გზების მოწყობა;
 მშენებლობისთვის გამოყენებული დროებითი და მუდმივი გზების კეთილმოწყობა და
პროექტის მთელი ციკლის განმავლობაში მათი ტექნიკური მდგომარეობის შენარჩუნება;
 სამოძრაო გზებზე და სამშენებლო ბანაკებზე გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი და
მიმთითებელი საგზაო ნიშნების მოწყობა;
 განსაკუთრებით საშიშ ადგილებში ხევების მხარეს ბორდიურების მოწყობა;
 სპეციალური და არა გაბარიტული ტექნიკის გადაადგილების დროს უზრუნველყოფილი
იქნას ტექნიკის გაცილების უზრუნველყოფა სპეციალურად აღჭურვილი ტექნიკითა და
მომზადებული პროფესიონალური პერსონალით;
 აკრძალულია ექსკავატორების, ამწეების და სხვა მანქანა-მექანიზმების მუშაობა,
ნებისმიერი ძაბვის, ელექტროგადამცემი ხაზების ქვეშ.
 აკრძალულია მექანიზმების და მანქანების მოძრაობა და დაყენება ჩამონგრევის პრიზმის
ზონაში. უნდა იყოს უზრუნველყოფილი სისტემატური დაკვირვება ქვაბულების
ფერდობების მდგრადობაზე. ნაპრალების გამოვლენის შემთხვევაში არამდგრადი მასა
უნდა ჩამოინგრეს;
 გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანებზე დასაშვებია მხოლოდ გვერდითი ან უკანა ბორტის
მხრიდან.
პერსონალის ტრავმატიზმის/დაზიანების პრევენციული ღონისძიებები:
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პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება შრომის უსაფრთხოების
საკითხებზე;
 პერსონალის აღჭურვა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით (პერფორატული
ბურღვის დროს მუშებს უნდა ჰქონდეს დამცავი სათვალეები და რესპირატორები;
 სახიფათო ზონებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა;
 სახიფათო ზონები უნდა იყოს შემოფარგლული და აღნიშნული, ღამით ადვილად
შესამჩნევი (ღამით, შემოღობვის გარდა, საჭიროა ქვაბულების გარშემო მანათებელი
ნიშნების დაყენება);
o სახიფათო ზონებში უსაფრთხოების განათებამ უნდა უზრუნველყოს მუშა ზედაპირის
მინიმალური განათება მუშა განათების ნორმირებული მნიშვნელობის 5%-ის
ფარგლებში და არანაკლებ 2 ლუქსისა შენობის შიგნით და 1 ლუქსისა მის გარეთ;
 200-ზე მეტი ქანობის თხრილებში ჩასასვლელი უნდა იყოს აღჭურვილი არა ნაკლებ
0,6 მ სიგანის კიბეებით, 1,0 მ სიმაღლის მოაჯირებით;
 სიმაღლეზე მუშაობისას პერსონალის დაზღვევა თოკებით და სპეციალური სამაგრებით;
 დახურულ სივრცეებში (მაგ. ჰესის შენობა) შესაბამისი საევაკუაციო პლაკატების/
საევაკუაციო ავარიული განათების განთავსება:
o საევაკუაციო ავარიული განათება უნდა განლაგდეს ყოველი გასასვლელის თავზე,
გასასვლელის გარე მხრიდან, კიბეების საფეხურების თავზე, ყოველ მოსახვევში,
სამედიცინო აფთიაქების მახლობლად, ადგილებში სადაც იცვლება იატაკის დონე,
ხანძარქრობის საშუალებებთან;
o საევაკუაციო განათებამ უნდა უზრუნველყოს ძირითადი გასასვლელების იატაკის
ან ბილიკების და კიბეების საფეხურების მინიმალური განათება: სათავსოებში 0,5
ლუქსისა და ღია ტერიტორიაზე 0,2 ლუქსის ფარგლებში.
 შესაბამის ადგილებში სამედიცინო ყუთების განლაგება;
 სპეციალური კადრების (H&SE8 ოფიცრები) მომზადება, რომლებიც გააკონტროლებს
სამუშაო უბნებზე უსაფრთხოების ნორმების შესრულების დონეს და დააფიქსირებს
უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის ფაქტებს.

14.4.4 ინციდენტის სავარაუდო მასშტაბი
მოსალოდნელი ავარიის, ინციდენტის სალიკვიდაციო რესურსების და საკანონმდებლო
მოთხოვნების გათვალისწინებით, ავარიები და ავარიული სიტუაციები დაყოფილია
რეაგირების 3 ძირითადი დონის მიხედვით. ცხრილში 14.4.4.1. მოცემულია ავარიული
სიტუაციების აღწერა დონეების მიხედვით, შესაბამისი რეაგირების მითითებით.
ჰესის ადგილმდებარეობის, სამშენებლო სამუშაოების მოცულობების და ჰესების ოპერირების
პირობების გათვალისწინებით შესაძლებელია ადგილი ექნეს პირველი და მეორე დონის,
ნაკლები ალბათობით - მესამე დონის ინციდენტებს.

8
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ცხრილი 14.4.4.1. ავარიული სიტუაციების აღწერა დონეების მიხედვით
ავარიული
სიტუაცია

I დონე

დონე
II დონე

საერთო

ავარიის ლიკვიდაციისთვის საკმარისია შიდა
რესურსები

ავარიის ლიკვიდაციისთვის საჭიროა
გარეშე რესურსები და მუშახელი

ჰიდროტექნიკური
ნაგებობების
დაზიანება

ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მცირე დაზიანება,
რაც დროებით, თუმცა მნიშვნელოვნად არ
შეაფერხებს ჰესების ფუნქციონირებას. სხვა
ავარიული სიტუაციების პროვოცირება ნაკლებად
მოსალოდნელია. ავარიის ლიკვიდაცია
შესაძლებელია ჰესის პერსონალის მიერ.

ჰიდროტექნიკური ნაგებობების დაზიანება,
რაც მნიშვნელოვნად შეაფერხებს ჰესების
ფუნქციონირებას და ქმნის სხვა ავარიული
სიტუაციის პროვოცირების რისკებს.

საშიში
ნივთიერებების
დაღვრა

ლოკალური დაღვრა, რომელიც არ საჭიროებს
გარეშე ჩარევას და შესაძლებელია მისი აღმოფხვრა
შიდა რესურსებით. არ არსებობს ნივთიერებების
დიდ ფართობზე გავრცელების რისკები.

ხანძარი

ლოკალური ხანძარი, რომელიც არ საჭიროებს
გარეშე ჩარევას და სწრაფად კონტროლირებადია.
მეტეოროლოგიური პირობები ხელს არ უწყობს
ხანძრის სწრაფ გავრცელებას. მიმდებარედ არ
არსებობს სხვა ხანძარსაშიში და ფეთქებადსაშიში
უბნები/საწყობები და მასალები.

ლანდშაფტური
ხანძარი

ხანძარი წარმოიშვა რომელიმე სამშენებლო უბანზე
და არსებობს ლანდშაფტური ხანძრის რისკი.

მოზრდილი დაღვრა (საშიში
ნივთიერებების დაღვრა 0,3 ტ-დან 200 ტმდე). არსებობს ნივთიერებების დიდ
ფართობზე გავრცელების და მდინარეების
დაბინძურების რისკები.
მოზრდილი ხანძარი, რომელიც
მეტეოროლოგიური პირობების გამო
შესაძლოა სწრაფად გავრცელდეს.
მიმდებარედ არსებობს სხვა ხანძარსაშიში
და ფეთქებადსაშიში უბნები/საწყობები და
მასალები. საჭიროა ადგილობრივი
სახანძრო რაზმის გამოძახება.
ტყის დაბალი ხანძარი. წარმოიშობა
წიწვოვანი ან ფოთლოვანი ბუჩქნარის,
ნიადაგის ზედაპირის ცოცხალი საფარის
(ხავსი, ბალახი), ნახევრადბუჩქნარისა და
ნიადაგის მკვდარი საფარის ან საფენის
(ჩამოცვენილი ფოთლები, ტოტები, ხის
ქერქი და სხვ.) წვის შედეგად, ე.ი.
უშუალოდ მიწის ზედაპირზე ან მისგან 1.5 2.0 მ სიმაღლეზე მყოფი მცენარეებისა და
მათი ნარჩენების წვის შედეგად, ასეთი
ხანძრის გავრცელების სიჩქარე არ არის
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III დონე
ავარიის ლიკვიდაციისთვის საჭიროა
რეგიონული ან ქვეყნის რესურსების
მოზიდვა
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების
საგულისხმო დაზიანება. ავარიის
ლიკვიდაციისთვის საჭიროა სპეციალური
რაზმის გამოძახება რეგიონიდან ან
თბილისიდან.

დიდი დაღვრა (200 ტ-ზე მეტი).

დიდი ხანძარი, რომელიც სწრაფად
ვრცელდება. არსებობს მიმდებარე უბნების
აალების და სხვა სახის ავარიული
სიტუაციების პროვოცირების დიდი რისკი.
საჭიროა რეგიონალური სახანძრო
სამსახურის ჩართვა ინციდენტის
ლიკვიდაციისთვის.
ტყის მაღალი ხანძარი. როგორც წესი
წარმოიშობა დაბალი ხანძრისაგან. ამ
დროს იწვის მთლიანად ხეები. შეიძლება
იყოს აგრეთვე მწვერვალის ხანძარი,
როდესაც იწვის მხოლოდ ხის წვეროები,
მაგრამ ასეთი ხანძარი უფრო მოკლე დროის
განმავლობაში მიმდინარეობს. ამ დროს
გამოიყოფა მოშავო ფერის კვამლი და
დიდი რაოდენობით სითბო, ხოლო
ცეცხლის ალის სიმაღლე 100 მ-ზე მეტია.
ასეთი ხანძრის ლიკვიდაციისთვის საჭიროა
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დიდი - ძლიერი ქარის დროს - 1.0 კმ/სთ-ია.

საგზაო
შემთხვევები

ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო
საშუალებების, ინფრასტრუქტურის
არაღირებული ობიექტების დაზიანებას.
ადამიანთა ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება.

ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო
საშუალებების, ინფრასტრუქტურის
ღირებული ობიექტების დაზიანებას.
საფრთხე ემუქრება ადამიანთა
ჯანმრთელობას.

პერსონალის
დაშავება /
ტრავმატიზმი

 ტრავმატიზმის ერთი შემთხვევა;
 მსუბუქი მოტეხილობა, დაჟეჟილობა;
 I ხარისხის დამწვრობა (კანის ზედაპირული
შრის დაზიანება);
 დაშავებული პერსონალისთვის დახმარების
აღმოჩენა და ინციდენტის ლიკვიდაცია
შესაძლებელია შიდა სამედიცინო ინვენტარით.

 ტრავმატიზმის ერთეული შემთხვევები;
 ძლიერი მოტეხილობა - სახსართან ახლო
მოტეხილობა;
 II ხარისხის დამწვრობა (კანის ღრმა შრის
დაზიანება);
 საჭიროა დაშავებული პერსონალის
გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებაში

ბუნებრივი
ხასიათის ავარია

ბუნებრივი მოვლენა, რომელიც სეზონურად ან
პერიოდულად დამახასიათებელია
რეგიონისათვის (ძლიერი წვიმა, თოვლი,
წყალდიდობა). საჭიროა გარკვეული
სტანდარტული ღონისძიებების გატარება
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, დანადგარმექანიზმების და ადამიანთა ჯანმრთელობის
უსაფრთხოების მიზნით.

ბუნებრივი მოვლენა, რომლის მასშტაბებიც
იშვიათია რეგიონისთვის. საფრთხე
ემუქრება ნაგებობების მდგრადობას და
დანადგარ-მექანიზმების უსაფრთხოებას.
საჭიროა ავარიის უმოკლეს ვადებში
აღმოფხვრა, რათა ადგილი არ ჰქონდეს სხვა
სახის ავარიული სიტუაციების
პროვოცირებას. საჭიროა დამხმარე
რესურსების ჩართვა.

ყველა შესაძლებელი რესურსების ჩართვა.
ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო
საშუალებების, განსაკუთრებული
ღირებულების ინფრასტრუქტურის ან
სასიცოცხლო ობიექტების დაზიანებას.
არსებობს სხვა სახის ავარიული
სიტუაციების პროვოცირების მაღალი
რისკი.
 ტრავმატიზმის რამდენიმე შემთხვევა;
 მომსახურე პერსონალის;
 ძლიერი მოტეხილობა
 III და IV ხარისხის დამწვრობა (კანის, მის
ქვეშ მდებარე ქსოვილების და კუნთების
დაზიანება);
 საჭიროა დაშავებული პერსონალის
გადაყვანა რეგიონული ან თბილისის
შესაბამისი პროფილის მქონე სამედიცინო
პუნქტში.
განსაკუთრებულად საშიში ბუნებრივი
მოვლენა, მაგ. მიწისძვრა, სელური
ნაკადები, ზვავი, მეწყერი და სხვ, რაც
მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის
ნაგებობების მდგრადობას და დანადგარმექანიზმების უსაფრთხოებას. არსებობს
პერსონალის ან მოსახლეობის
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული
მაღალი რისკები. საჭიროა ავარიებზე
რეაგირების რეგიონალური ან ცენტრალური
სამაშველო რაზმების გამოძახება.

შენიშვნა: პროექტის მასშტაბებიდან, მისი განხორციელების ხანგრძლივობიდან და ადგილმდებარეობის სპეციფიკიდან გამომდინარე საქმიანობის პროცესში მოსალოდნელია
ძირითადად I და II დონის ავარიული სიტუაციები.
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14.4.5 ავარიაზე რეაგირება
გეგმაში განსაზღვრულია ავარიულ შემთხვევებზე პასუხისმგებელი და უფლებამოსილი პირები,
ასევე უფლებამოსილების დელეგირებისა და მინიჭების მეთოდი. უბნის მოწყობის შემდეგ
უნდა განისაზღვროს გეგმის ოპერაციების მიმდევრობის სქემით გათვალისწინებული
პასუხისმგებელი პირები და მათი თანამდებობა. ეს ინფორმაცია ეცნობება მშენებელი
კონტრაქტორის მენეჯმენტს.
კერძოდ კი, ავარიაზე რეაგირების ფარგლებში გატარდება შემდეგი ზომები:
 ავარიულ შემთხვევებში შეიქმნება რაზმი, რომლის დავალება და დანიშნულება წინასწარ
იქნება განსაზღვრული.
 ხანძრის ჩაქრობის ოპერაციებისთვის ამოცანები წინასწარ განისაზღვრება;
 გატარებული ზომების მონიტორინგი მოხდება ყოველკვირეულად.
 განისაზღვრება ავარიულ შემთხვევებში შესასრულებელი პროცედურები და მათზე
პასუხისმგებელი პირები.
 განისაზღვრება ზომები, რომელთა საშუალებითაც თავიდან იქნება აცილებული გარემოს
დაბინძურება სამშენებლო მასალებით და სხვადასხვა ნივთიერებების შემთხვევითი
დაღვრით; იწარმოებს საშიში მასალების აღრიცხვა. ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი
იქნება ყველა თანამშრომლისათვის.
ხანძრისა და სხვა სახის ინციდენტის შესახებ შეტყობინებების გადასაცემად (სახანძრო,
საპატრული პოლიცია, სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, სამაშველო) საქართველოს
სატელეფონო ქსელში დადგენილია ერთიანი სატელეფონო ნომერი − „112“.

14.4.5.1 ჰიდროდინამიკურ ავარიაზე რეაგირება
დაზიანების
აღმოჩენის
შემთხვევაში
ოპერატორი
ან
ტექნიკური
მდგომარეობის
მონიტორინგული სამსახურის უფროსი ვალდებულია ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადასცეს
ჰესის უფროსს, პარალელურად (დამბის დაზიანების II და III დონის შემთხვევაში) მოახდინოს
მოსახლეობის შეტყობინება მოსალოდნელი სტიქიური უბედურების შესახებ (ჰესის უფროსის ან
ზემდგომი პირის მითითების საფუძველზე).
ჰიდროდინამიკური ავარიის დროს უფროსი ოპერატორის სტრატეგიული ქმედებებია:
 დაზიანების/ავარიის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღების შემდგომ გაანალიზოს
სიტუაცია, განსაზღვროს ავარიის შესაძლო თანმდევი პროცესები და ავარიის
მიახლოებითი მასშტაბი (დონე);
 ეთხოვოს ინციდენტის ადგილზე მყოფ, ინფორმაციის მომწოდებელ ან შესაბამისი
კომპეტენციის მქონე პერსონალს პირველადი პრევენციული ღონისძიებების
დაუყოვნებლივ გატარება (წყალგამშვები ფარების გადაკეტვა, გახსნა და სხვ), ისე რომ
საფრთხე არ დაემუქრება მათ ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას;
 ავარიის შესახებ შეტყობინება გადაეცეს შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პერსონალს,
საგანგებო ვითარების სამსახურებს და საჭიროების შემთხვევაში გარეშე რესურსებს;
 შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პერსონალს ეთხოვოს ჰიდროტურბინების დამცავი
სარქველების ჩაკეტვა;
 შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პერსონალს ეთხოვოს და ჰიდრავლიკური დარტყმის
თავიდან აცილების მიზნით ტურბინისწინა საკეტების რეგულირება და ამ გზით წყლის
კამერიდან პირდაპირ ქვედა ბიეფში გადაგდება;
 ინციდენტის წარმოქმნის ადგილზე მისვლა და რეაგირების რაზმის/გარეშე რესურსების
გამოჩენამდე ავარიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების ხელმძღვანელობა (მაგ:
წყალგამშვები ფარების რეგულირება, ისე რომ მოხდეს წყლის არიდება ავარიულ
მდგომარეობაში მყოფი ზონისთვის);
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დაელოდოს დამხმარე რაზმის გამოჩენას და მათი გამოჩენის შემდგომ იმოქმედოს
შესაბამისი განკარგულების მიხედვით.

ჰესის უფროსი ვალდებულია:
 ოპერატორისგან / მონიტორინგული სამსახურის უფროსისგან მიიღოს შემდეგი
ინფორმაცია: დაზიანების / საშიში გეოდინამიკური პროცესების გააქტიურების სახე,
ინციდენტის ადგილმდებარეობა, დაზიანების სავარაუდო მასშტაბი (I, II ან III დონე),
ინფორმატორის სახელი, გვარი, თანამდებობა, მონაცემები რადიო ან სატელეფონო
უკუკავშირისათვის;
 გადასცეს ინფორმაცია ჰესის შემადგენლობაში არსებულ რეაგირების რაზმს;
 გადასცეს ინფორმაცია მოსახლეობას (გასცეს განკარგულება პერსონალზე მოახდინონ
სოფლების შემოვლა და მათი შეტყობინება ხმამადიდის საშუალებით);
 გადასცეს ინფორმაცია საგანგებო ვითარების ადგილობრივ ან რეგიონალურ
სამსახურებს;
 გადასცეს ინფორმაცია ოპერატორ კომპანიას;
 დაზიანების I ან II დონის შემთხვევაში:
o პერსონალს ეთხოვოს ყველა სამუშაოს შეწყვეტა, დანადგარ-მექანიზმების გათიშვა
შესაბამისი თანმიმდევრობით და ჰესი მუშაობის შეჩერება;
o ეთხოვოს პერსონალს ტექნიკის და სხვა შეძლებისდაგვარად გაყვანა/გატანა საშიში
ზონებიდან, ისე რომ საფრთხე არ დაემუქრება მათ ჯანმრთელობას და
უსაფრთხოებას;
 დაზიანების III დონის შემთხვევაში (იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე ემუქრება ჰესის
შენობის მდგრადობას):
o პერსონალს ეთხოვოს ყველა სამუშაოს შეწყვეტა და ჯანმრთელობისათვის სახიფათო
ზონების დატოვება;
დაზიანებაზე რეაგირების რაზმი (რაზმის ხელმძღვანელი) ვალდებულია:
 ინფორმატორისგან მიიღოს დეტალური ინფორმაცია;
 გადასცეს ინფორმაცია ქვედა ბიეფში არსებული ობიექტების ხელმძღვანელობას;
 ორგანიზებულად მოახდინოს ქვემო ბიეფში არსებული სოფლების შემოვლა და
ხმამადიდის საშუალებით მოსალოდნელი სტიქიური უბედურების შესახებ ინფორმაცია
უშუალოდ აცნობოს მოსახლეობას.
 მოახდინოს შიდა რესურსების (საავტომობილო ტრანსპორტი, ტექნიკა და სხვ.)
მობილიზება;
 მოახდინოს რეაგირების რაზმის დაყოფა ჯგუფებად და თითოეული ჯგუფს
განუსაზღვროს სამოქმედო არეალი;
 მონაწილეობა მიიღოს დაზიანების ან დაზიანების შედეგების სალიკვიდაციო
ღონისძიებების გატარებაში.
ოპერატორი კომპანია, დაზიანების II და III დონის შემთხვევაში ვალდებულია ინფორმაცია
გადასცეს დაინტერსებულ სახელმწიფო ორგანოებს და სხვა გარეშე ორგანიზაციებს, აგრეთვე
მასმედიის საშუალებებს საზოგადოების ინფორმირებისათვის. შეტყობინების დეტალური სქემა
მოცემულია ნახაზზე.
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ნახაზი 14.4.5.1.1. შეტყობინების სქემა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების დაზიანების და ქვედა ბიეფში წყალმოვარდნის რისკის დროს

ოპერატორი / ტექნიკური
მდგომარეობის მონიტორინგული
სამსახური
დამატებითი / დეტალური
ინფორმაციის მოპოვება.
განკარგულების გაცემა

საგანგებო
ვითარების შიდა
სამსახურები

ჰესის უფროსი
შეტყობინება
ავარიის შესახებ

შეტყობინება
ავარიის შესახებ

შეტყობინება ავარიის შესახებ

შეტყობინება
ავარიის შესახებ

შეტყობინება ავარიის შესახებ

შეტყობინება ავარიის შესახებ
და შესაბამისი რჩევების და
მითითებების გაცემა

(H&SE ოფიცერი, მედშეტყობინება
პუნქტი)
ავარიის შესახებ

საგანგებო ვითარების
ადგილობრივი ან
რეგიონალური სამსახურები
(საპატრულო პოლიცია, სახანძრო
რაზმი, სამედიცინო დახმარების
სამსახური, დამატებითი რესურსები
და სხვ.)

ჰესის სხვა
პერსონალი

კაშხლის
დაზიანებაზე
რეაგირების
რაზმი

ჰესის ოპერატორი
კომპანია

გამა კონსალტინგი

მოსახლეობა

შეტყობინება
ავარიის შესახებ

ქვედა ბიეფში
არსებული ობიექტები

დაინტერესებული
სახელმწიფო ორგანოები,
მასმედიის საშუალებები
შეტყობინება
ავარიის შესახებ

(გარემოს დაცვის სამინისტრო,
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი
რესურსების სამინისტრო,
თავდაცვის სამინისტრო და სხვ.)
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14.4.5.2 რეაგირება საშიში ნივთიერებების დაღვრის შემთხვევაში
ვინაიდან როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის ეტაპებზე დიდი რაოდენობით
ნავთობპროდუქტების და სხვა საშიში თხევადი ნივთიერებების შენახვა / დასაწყობება
ადგილზე არ მოხდება, წინამდებარე ქვეთავში განხილულია მხოლოდ I და II დონის ავარიული
სიტუაციებზე რეაგირების სტრატეგია. საშიში ნივთიერებების დაღვრის რეაგირების სახეებს
მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მიწის ზედაპირის სახე. აგრეთვე, მისი პირვანდელი
მდგომარეობა. შესაბამისად ავარიებზე რეაგირება წარმოდგენილია შემდეგი სცენარებისთვის:
 საშიში ნივთიერებების დაღვრა შეუღწევად ზედაპირზე (ასფალტის, ბეტონის საფარი);
 საშიში ნივთიერებების დაღვრა შეღწევად ზედაპირზე (ხრეში, ნიადაგი, ბალახოვანი
საფარი);
 საშიში ნივთიერებების მდინარეში ჩაღვრა.
შეუღწევად ზედაპირზე საშიში ნივთიერებების (ძირითადად ნავთობპროდუქტები) დაღვრის
შემთხვევაში საჭიროა შემდეგი სტრატეგიული ქმედებების განხორციელება:
 ცხელ ხაზზე დარეკვა და H&SE მენეჯერის ინფორმირება ავარიის შესახებ;
 უბანზე მომუშავე ყველა დანადგარ-მექანიზმის გაჩერება;
 დაბინძურების წყაროს გადაკეტვა (არსებობის შემთხვევაში);
 ეთხოვოს პერსონალს ავარიაზე რეაგირებისათვის საჭირო აღჭურვილობის და
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების მობილიზება;
 საჭიროების შემთხვევაში საჭიროა შესაფერისი შეუღწევადი მასალისაგან (ქვიშის
ტომრები, პლასტმასის ფურცლები, პოლიეთილენის აპკები და სხვ.) გადასაკეტი
ბარიერების მოწყობა ისე, რომ მოხდეს დაღვრილი ნივთიერებების შეკავება ან
გადაადგილების შეზღუდვა;
 ბარიერები უნდა აიგოს ბორდიურის პერპენდიკულარულად ან ნალის ფორმით, ისე,
რომ გახსნილი მხარე მიმართული იყოს ნივთიერებების დინების შემხვედრად;
 მოხდეს დაღვრილი ნავთობპროდუქტების შეგროვება ცოცხებისა და ტილოების
გამოყენებით;
 დაღვრილი ნავთობპროდუქტების შესაშრობად საჭიროა შთანმთქმელი
(აბსორბენტული) საფენების გამოყენება;
 მოაგროვეთ ნავთობპროდუქტები ისე, რომ შესაძლებელი იყოს მისი კონტეინერში
(ჭურჭელში) შეგროვება და შემდგომი გადატანა.
 ნავთობის შეწოვის შემდეგ საფენები უნდა მოთავსდეს პოლიეთილენის ტომრებში
(საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია საფენების ხელმეორე გამოყენება);
 მოედანი სრულიად უნდა გაიწმინდოს ნარჩენი ნავთობპროდუქტებისგან, რათა
გამოირიცხოს მომავალში წვიმის წყლებით დამაბინძურებლების წარეცხვა;
 გაწმენდის ოპერაციების დამთავრების შემდეგ ყველა საწმენდი მასალა უნდა
შეგროვდეს, შეიფუთოს და დასაწყობდეს შესაბამისად დაცულ ადგილებში.
შეღწევად ზედაპირზე ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში საჭიროა შემდეგი
სტრატეგიული ქმედებების განხორციელება:
 ცხელ ხაზზე დარეკვა და H&SE მენეჯერის ინფორმირება ავარიის შესახებ; უბანზე
მომუშავე ყველა დანადგარ-მექანიზმის გაჩერება (იმ შემთხვევაში თუ ადგილი აქვს
ზეთების დაღვრას ქვესადგურის ტერიტორიაზე, აუცილებელ პირობას წარმოადგენს
დაღვრის სიახლოვეს არსებული ყველა ელექტროდანადგარის - ტრანსფორმატორები,
ამომრთველები და სხვა გათიშვა შესაბამისი თანმიმდევრობით);
 დაბინძურების წყაროს გადაკეტვა (არსებობის შემთხვევაში);
 ეთხოვოს პერსონალს ავარიაზე რეაგირებისათვის საჭირო აღჭურვილობის და
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების მობილიზება;
 შთანმთქმელები უნდა დაეწყოს ერთად ისე, რომ შეიქმნას უწყვეტი ბარიერი (ზღუდე)
მოძრავი ნავთობპროდუქტების წინა კიდის პირისპირ. ბარიერის ბოლოები უნდა
მოიხაროს წინისკენ, რათა მან ნალის ფორმა მიიღოს;
გამა კონსალტინგი
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დაღვრილი ნავთობპროდუქტების შეკავების ადგილი უნდა დაიფაროს პოლიეთილენის
აპკის ფურცლებით, რათა არ მოხდეს ნავთობის შეღწევა ნიადაგის ქვედა ფენებში;
აღსანიშნავია, რომ თუ შეუძლებელია შემაკავებელი პოლიეთილენის ფურცლების
დაფენა, მაშინ ბარიერების მოწყობა გამოიწვევს ნავთობის დაგროვებას ერთ ადგილზე,
რაც თავის მხრივ გამოიწვევს ამ ადგილზე ნიადაგის გაჯერებას ნავთობით,
ნავთობპროდუქტების შეღწევას ნიადაგის უფრო ქვედა ფენებში;
დაღვრილი ნავთობპროდუქტების შესაშრობად საჭიროა შთანმთქმელი
(აბსორბენტული) საფენების გამოყენება;
მოაგროვეთ ნავთობი ისე, რომ შესაძლებელი იყოს მისი კონტეინერში (ჭურჭელში)
შეგროვება და შემდგომი გადატანა;
ნავთობის შეწოვის შემდეგ საფენები უნდა მოთავსდეს პოლიეთილენის ტომრებში
(საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია საფენების ხელმეორე გამოყენება);
მოედანი სრულიად უნდა გაიწმინდოს ნარჩენი ნავთობპროდუქტებისგან, რათა
გამოირიცხოს მომავალში წვიმის წყლებით დამაბინძურებლების წარეცხვა ან ნიადაგის
ღრმა ფენებში გადაადგილება;
გაწმენდის ოპერაციების დამთავრების შემდეგ ყველა საწმენდი მასალა უნდა
შეგროვდეს, შეიფუთოს და დასაწყობდეს შესაბამისად დაცულ ადგილებში;
მიწის ზედაპირზე არსებული მცენარეულობის და ნიადაგის ზედა ფენის დამუშავება
უნდა დაიწყოს დაბინძურების წყაროს მოცილებისთანავე ან გაჟონვის შეწყვეტისთანავე;
როგორც კი მოცილებული იქნება მთელი გაჟონილი ნავთობპროდუქტები, სამშენებლო
სამუშაოების მენეჯერის / ჰესის უფროსის მითითებისა და შესაბამისი კომპეტენციის
მქონე მოწვეული სპეციალისტის ზედამხედველობით უნდა დაიწყოს დაბინძურებული
ნიადაგის მოცილება და მისთვის სარემედიაციო სამუშაოების ჩატარება.

მდინარეში ან გამყვან არხში ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში საჭიროა შემდეგი
სტრატეგიული ქმედებების განხორციელება:
 ცხელ ხაზზე დარეკვა და H&SE მენეჯერის ინფორმირება ავარიის შესახებ;
 უბანზე მომუშავე ყველა დანადგარ-მექანიზმის გაჩერება (იმ შემთხვევაში თუ ადგილი
აქვს სატურბინე ზეთების ჩაღვრას ნამუშევარ წყალში, აუცილებელ პირობას
წარმოადგენს ჰიდროტურბინების მუშაობის შეჩერება შესაბამისი თანმიმდევრობით);
 დაბინძურების წყაროს გადაკეტვა (არსებობის შემთხვევაში);
 ეთხოვოს პერსონალს ავარიაზე რეაგირებისათვის საჭირო აღჭურვილობის და
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების მობილიზება;
 მდინარის/არხის სანაპირო ცელით გასუფთავდეს მცენარეულობისაგან;
 დაუყოვნებლივ მოხდეს მდინარის/არხის დაბინძურებული მონაკვეთის გადაღობვა ხის
დაფებით ან სამდინარო ბონებით. დამატებითი საჭიროების შემთხვევაში (დიდი
ოდენობით დაღვრის დროს) შესაძლებელია მიწით გავსებული ტომრების გამოყენება;
 მდინარის ზედაპირზე შეგროვებული ნავთობპროდუქტების ამოღება მოხდეს
საასენიზაციო მანქანებით;
 ნაპირზე დაღვრილი ნავთობპროდუქტების შესაშრობად გამოყენებული უნდა იქნეს
შთანმთქმელი (აბსორბენტული) საფენები;
 ნავთობის შეწოვის შემდეგ საფენები მოთავსდეს ნარჩენების განსათავსებელ
პოლიეთილენის ტომრებში.
14.4.5.3 რეაგირება ხანძრის შემთხვევაში
ხანძრის კერის ან კვამლის აღმომჩენი პირის და მახლობლად მომუშავე პერსონალის
სტრატეგიული ქმედებებია:
 სამუშაო უბანზე ყველა საქმიანობის შეწყვეტა, გარდა უსაფრთხოების ზომებისა;
 სიტუაციის შეფასება, ხანძრის კერის და მიმდებარე ტერიტორიების დაზვერვა;
გამა კონსალტინგი
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შეძლებისდაგვარად ტექნიკის და სხვა დანადგარ-მოწყობილობების იმ ადგილებიდან
გაყვანა/გატანა, სადაც შესაძლებელია ხანძრის გავრცელება. ელექტრომოწყობილობები
უნდა ამოირთოს წრედიდან;
იმ შემთხვევაში თუ ხანძარი მძლავრია და გაძნელებულია ხანძრის კერასთან მიდგომა,
მიმდებარედ განლაგებულია რაიმე ხანძარსაშიში ან ფეთქებადსაშიში
უბნები/ნივთიერებები, მაშინ:
o მოშორდით სახიფათო ზონას:
- ევაკუირებისას იმოქმედეთ ჰესის ევაკუაციის სქემის/ საევაკუაციო პლაკატების
მითითებების მიხედვით;
- თუ თქვენ გიწევთ კვამლიანი დახურული სივრცის გადაკვეთა, დაიხარეთ,
რადგან ჰაერი ყველაზე სუფთა იატაკთანაა, ცხვირზე და პირზე აიფარეთ სველი
ნაჭერი;
- თუ ვერ ახერხებთ ევაკუაციას ალმოდებული გასასვლელის გამო ხმამაღლა
უხმეთ მშველელს;
o ავარიის შესახებ შეტყობინება გადაეცით უფროს მენეჯერს/ოპერატორს;
o დაელოდეთ სამაშველო რაზმის გამოჩენას და მათი მოსვლისას გადაეცით
დეტალური ინფორმაცია ხანძრის მიზეზების და ხანძრის კერის სიახლოვეს
არსებული სიტუაციის შესახებ;
იმ შემთხვევაში თუ ხანძარი არ არის მძლავრი, ხანძრის კერა ადვილად მისადგომია და
მასთან მიახლოება საფრთხეს არ უქმნის თქვენს ჯანმრთელობას. ამასთან არსებობს
მიმდებარე ტერიტორიებზე ხანძრის გავრცელების გარკვეული რისკები, მაშინ
იმოქმედეთ შემდეგნაირად:
o ავარიის შესახებ შეტყობინება გადაეცით უფროს მენეჯერს / ოპერატორს;
o მოძებნეთ უახლოესი სახანძრო სტენდი და მოიმარაგეთ საჭირო სახანძრო ინვენტარი
(ცეცხლმაქრობი, ნაჯახი, ძალაყინი, ვედრო და სხვ);
o ეცადეთ ხანძრის კერის ლიკვიდაცია მოახდინოთ ცეცხლმაქრობით, ცეცხლმაქრობზე
წარმოდგენილი ინსტრუქციის მიხედვით;
o იმ შემთხვევაში თუ უბანზე არ არსებობს სახანძრო სტენდი, მაშინ ხანძრის კერის
ლიკვიდაციისთვის გამოიყენეთ ქვიშა, წყალი ან გადააფარეთ ნაკლებად აალებადი
სქელი ქსოვილი;
o იმ შემთხვევაში თუ ხანძრის კერის სიახლოვეს განლაგებულია წრედში ჩართული
ელექტროდანადგარები წყლის გამოყენება დაუშვებელია;
o დახურულ სივრცეში ხანძრის შემთხვევაში ნუ გაანიავებთ ოთახს (განსაკუთრებული
საჭიროების გარდა), რადგან სუფთა ჰაერი უფრო მეტად უწყობს ხელს წვას და
ხანძრის მასშტაბების ზრდას.

ხანძრის შემთხვევაში უბნის მენეჯერის/უფროსი ოპერატორის სტრატეგიული ქმედებებია:
 დეტალური ინფორმაციის მოგროვება ხანძრის კერის ადგილმდებარეობის, მიმდებარედ
არსებული/დასაწყობებული დანადგარ-მექანიზმების და ნივთიერებების შესახებ და სხვ;
 სხვა პერსონალის და სახანძრო სამსახურის ინფორმირება;
 ინციდენტის ადგილზე მისვლა და სიტუაციის დაზვერვა, რისკების გაანალიზება და
ხანძრის სავარაუდო მასშტაბების (I, II ან III დონე) შეფასება;
 მთელს პერსონალს ეთხოვოს მანქანებისა და უბანზე არსებული ხანძარსაქრობი
აღჭურვილობის გამოყენება;
 პერსონალის ქმედებების გაკონტროლება და ხელმძღვანელობა.
ხანძრის შემთხვევაში სამშენებლო სამუშაოების მენეჯერის/ჰესის უფროსის სტრატეგიული
ქმედებებია:
 სახანძრო სამსახურის ინფორმირება;
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H&SE ოფიცერთან ერთად შიდა პერსონალის ქმედებების გაკონტროლება და
ხელმძღვანელობა ადგილობრივი ან რეგიონალური სახანძრო რაზმის გამოჩენამდე (ამის
შემდეგ შტატს ხელმძღვანელობს სახანძრო რაზმის ხელმძღვანელი);
სახანძრო რაზმის ქმედებების ხელშეწყობა (შესაძლოა საჭირო გახდეს უბანზე
არარსებული სპეციალური აღჭურვილობა და სხვ.);
ინციდენტის დასრულების შემდგომ H&SE ოფიცერთან ერთად ავარიის შედეგების
სალიკვიდაციო ღონისძიებების გატარება;
ანგარიშის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების მწარმოებელი
კომპანიისთვის/ოპერატორი კომპანიისთვის მიწოდება.

ლანდშაფტური ხანძრის შემთხვევაში ხანძრის სალიკვიდაციო ღონისძიებებში მონაწილეობას
ღებულობს საგანგებო ვითარების სამსახურები. ასევე ჰესის პერსონალი (ჰესის უფროსის და
H&SE ოფიცერის მითითებებით და ზედამხედველობით), საჭიროების შემთხვევაში
ადგილობრივი მოსახლეობაც. ტყის ხანძრის ჩაქრობისას, ზემოთ წარმოდგენილი მითითებების
გარდა გამოიყენება შემდეგი ძირითადი მიდგომები:
 ტყის ხანძრის ქვედა საზღვრების დაფერთხვა მწვანე ტოტებით, ცოცხებითა და ტომრის
ნაჭრებით;
 ტყის დაბალი ხანძრის საზღვრებზე მიწის დაყრა ნიჩბებით ან ბარებით;
 დამაბრკოლებელი ზოლის ან არხის გაყვანა რათა შევაჩეროთ ხანძრის გავრცელება;
 ხანძრის ჩაქრობა, ხანძრის გავრცელების დამაბრკოლებელი არხის მოწყობა;
 დამაბრკოლებელი არხის მოწყობა უნდა მოხდეს სამშენებლო ბანაკების, სამშენებლო
უბნების და კერძოდ ამ ტერიტორიებზე განლაგებული ადვილად აალებადი და
ფეთქებადი ნივთიერებების მიმართულებით ხანძრის გავრცელების საშიშროების
შემთხვევაში.
საქართველოს ტყეებში ხანძრით გამოწვეული საგანგებო სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაცია
ხდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
ხანძრის საშიშროების მომატების შემთხვევაში საქართველოს მთავრობის ან ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოების
გადაწყვეტილებით
შესაძლებელია
დაწესდეს
განსაკუთრებული ხანძარსაწინააღმდეგო რეჟიმი.
განსაკუთრებული ხანძარსაწინააღმდეგო რეჟიმის მოქმედების დროს შესაბამის ტერიტორიაზე
დგინდება სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში მოქმედი ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული
სახანძრო უსაფრთხოების დამატებითი მოთხოვნები, მათ შორის, მოთხოვნები, რომლებიც
ითვალისწინებს დასახლებული პუნქტების ტერიტორიების საზღვრების გარეთ ხანძრის
ლოკალიზაციაში მოსახლეობის ჩაბმას, ფიზიკური პირებისათვის ტყეში შესვლის შეზღუდვას,
იმ დამატებითი ზომების მიღებას (დასახლებული პუნქტების ტერიტორიების საზღვრებს
შორის ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილების გაზრდა, ხანძარსაწინააღმდეგო მინერალიზებული
ზოლების შექმნა), რომლებიც შეზღუდავს ტყის ხანძრისა და სხვა ხანძრის გავრცელებას
დასახლებული პუნქტების ტერიტორიების საზღვრების გარეთ, მომიჯნავე ტერიტორიებზე.

14.4.5.4 რეაგირება დაუგეგმავი აფეთქების დროს
აფეთქების სიახლოვეს მყოფი პერსონალის სტრატეგიული ქმედებებია:
 სამუშაო უბანზე ყველა საქმიანობის შეწყვეტა, გარდა უსაფრთხოების ზომებისა;
 აფეთქების ადგილის და მიმდებარე ტერიტორიების დაზვერვა შორიდან, სიტუაციის
გაანალიზება და შემდეგი გარემოებების დადგენა:
o აფეთქების შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა და ვინაობა;
o რამ გამოიწვია აფეთქება;
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o





არსებობს თუ არა ტერიტორიის სიახლოვეს სხვა ფეთქებადსაშიში ან ადვილად
აალებადი უბნები ან ნივთიერებები. შესაბამისად არსებობს თუ არა აფეთქების
განმეორების ან ხანძრის აღმოცენების რისკი;
o არსებობს თუ არა კედლების/ჭერის ჩამოქცევის ან სხვა რისკები, რაც დამატებით
საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას (სადერივაციო გვირაბების ფარგლებში
მომხდარი აფეთქების შემთხვევაში შეამოწმეთ კედლები და ჭერი, აქვს თუ არა
ადგილი წყლის დიდი რაოდენობით ჟონვის ფაქტს);
იმ შემთხვევაში თუ არსებობს აფეთქების განმეორების, კედლების ჩამოქცევის და სხვა
რისკები, რაც საფრთხეს უქმნის თქვენს ჯანმრთელობას, მაშინ:
o სასწრაფოდ დატოვეთ სახიფათო ზონა;
o აფეთქების შესახებ შეტყობინება გადაეცით უფროს მენეჯერს/ოპერატორს;
o დაელოდეთ სამაშველო რაზმის გამოჩენას და მათი მოსვლისას გადაეცით
დეტალური ინფორმაცია აფეთქების მიზეზების და მის სიახლოვეს არსებული
სიტუაციის შესახებ;
იმ შემთხვევაში თუ აფეთქების ადგილთან მიახლოება საფრთხეს არ უქმნის თქვენს
ჯანმრთელობას, ამასთან ადგილი აქვს სხვა პერსონალის დაშავების ფაქტს და არსებობს
ავარიის შემდგომი განვითარების რისკები, მაშინ:
o აფეთქების შესახებ შეტყობინება გადაეცით უფროს მენეჯერს/ოპერატორს;
o მოძებნეთ უახლოესი სახანძრო სტენდი და მოიმარაგეთ საჭირო სახანძრო ინვენტარი
და პირადი დაცვის საშუალებები;
o მიუახლოვდით ინციდენტის ადგილს და სახიფათო ზონას მოაშორეთ ის
ნივთიერებები, რომელიც ქმნის აფეთქების განმეორების საშიშროებას;
o დახმარება აღმოუჩინეთ დაშავებულს, შესაბამისი სქემის მიხედვით;
o ინციდენტის ადგილთან მიახლოებისას ეცადეთ არ მოექცეთ ფეთქებად საშიშ ზონასა
და კედელს შორის.

აფეთქების შემთხვევაში უბნის მენეჯერის/უფროსი ოპერატორის სტრატეგიული ქმედებებია:
 დეტალური ინფორმაციის მოგროვება აფეთქების ადგილის, მიმდებარედ
არსებული/დასაწყობებული დანადგარ-მექანიზმების და ნივთიერებების შესახებ და სხვ;
 სხვა პერსონალის და საჭიროების შემთხვევაში სახანძრო სამსახურის ინფორმირება;
 ინციდენტის ადგილზე მისვლა და სიტუაციის დაზვერვა, რისკების გაანალიზება და
აფეთქების სავარაუდო მასშტაბების (I, II ან III დონე) შეფასება. ავარიის შემდგომი
განვითარების პროგნოზირება;
 მთელს პერსონალს ეთხოვოს მანქანებისა და უბანზე არსებული ხანძარსაქრობი
აღჭურვილობის მობილიზება და საჭიროების შემთხვევაში გამოყენება;
 პერსონალის ქმედებების გაკონტროლება და ხელმძღვანელობა.
აფეთქების შემთხვევაში სამშენებლო სამუშაოების მენეჯერის/ჰესის უფროსის სტრატეგიული
ქმედებებია:
 H&SE ოფიცერთან ერთად შიდა პერსონალის ქმედებების გაკონტროლება და
ხელმძღვანელობა საგანგებო ვითარებაზე რეაგირების ადგილობრივი ან რეგიონალური
სამსახურების გამოჩენამდე (ამის შემდეგ შტატს ხელმძღვანელობს რეაგირების
სამსახურის ხელმძღვანელი);
 საჭიროების შემთხვევაში მომსახურე პერსონალს ეთხოვოს ფეთქებადსაშიში ზონის სხვა
სენსიტიური ზონებისგან მყარი მასალით (ბეტონის სიმკარები და სხვ.) იზოლაცია;
 რეაგირების და სამაშველო რაზმის ქმედებების ხელშეწყობა (შესაძლოა საჭირო გახდეს
არარსებული სპეციალური აღჭურვილობა და სხვ.);
 ინციდენტის დასრულების შემდგომ H&SE ოფიცერთან ერთად ავარიის შედეგების
სალიკვიდაციო ღონისძიებების გატარება (დაზიანებული უბნების აღდგენა,
ტერიტორიების ნანგრევებისგან გასუფთავება, ეროზიული პროცესების პრევენციული
ღონისძიებები და სხვ.);
გამა კონსალტინგი
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ანგარიშის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების მწარმოებელი კომპანიისთვის/ჰესის
ოპერატორი კომპანიისთვის მიწოდება.

14.4.5.5 რეაგირება სატრანსპორტო შემთხვევების დროს
ავტოსატრანსპორტო შემთხვევის დროს საჭიროა შემდეგი სტრატეგიული ქმედებების
განხორციელება:
 სატრანსპორტო საშუალებების / ტექნიკის გაჩერება;
 ინფორმაციის გადაცემა შესაბამისი სამსახურებისთვის (საპატრულო პოლიცია,
სასწრაფო სამედიცინო სამსახური);
 იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე არ ემუქრება ადამიანის ჯანმრთელობას და არ არსებობს
სხვა ავარიული სიტუაციების პროვოცირების რისკები (მაგ. სხვა სატრანსპორტო
საშუალებების შეჯახება, ხანძარი, საწვავის დაღვრა და სხვ.), მაშინ:
o გადმოდით სატრანსპორტო საშუალებიდან / ტექნიკიდან ან მოშორდით ინციდენტის
ადგილს და შეინარჩუნეთ უსაფრთხო დისტანცია;
o დაელოდეთ საპატრულო პოლიციის / სამაშველო რაზმის გამოჩენას.
 დამატებითი საფრთხეების შემთხვევაში იმოქმედეთ შემდეგნაირად:
o გადმოდით სატრანსპორტო საშუალებიდან / ტექნიკიდან ან მოშორდით ინციდენტის
ადგილს და შეინარჩუნეთ უსაფრთხო დისტანცია;
o ხანძრის, საწვავის დაღვრის შემთხევებში იმოქმედეთ შესაბამის ქვეთავებში
მოცემული რეაგირების სტრატეგიის მიხედვით;
o იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე ემუქრება ადამიანის ჯანმრთელობას ნუ შეეცდებით
სხეულის გადაადგილებას;
o თუ დაშავებული გზის სავალ ნაწილზე წევს, გადააფარეთ რამე და შემოსაზღვრეთ
საგზაო შემთხვევის ადგილი, რათა იგი შესამჩნევი იყოს შორიდან;
o მოხსენით ყველაფერი რაც შესაძლოა სულს უხუთავდეს (ქამარი, ყელსახვევი);
o დაშავებულს პირველადი დახმარება აღმოუჩინეთ შესაბამის ქვეთავებში მოცემული
პირველადი დახმარების სტრატეგიის მიხედვით (თუმცა გახსოვდეთ, რომ
დაშავებულის ზედმეტი გადაადგილებით შესაძლოა დამატებითი საფრთხე
შეუქმნათ მის ჯანმრთელობას).

14.4.5.6 რეაგირება პერსონალის ტრავმატიზმის ან მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული ინციდენტების დროს
ადამიანის დაშავების აღმომჩენი პირის უპირველეს ქმედებას წარმოადგენს ინციდენტის
შესახებ შეტყობინების სასწრაფო გადაცემა. სამაშველო ჯგუფის გამოჩენამდე დაშავებულს
პირველადი დახმარება უნდა გაეწიოს შემდგომ ქვეთავებში მოცემული პირველადი დახმარების
სტრატეგიის მიხედვით. პირველადი დახმარების გაწევამდე აუცილებელია სიტუაციის
შეფასება და დადგენა ქმნის თუ არა საფრთხეს დაშავებულთა მიახლოვება და მისთვის
დახმარების გაწევა.

14.4.5.6.1 პირველადი დახმარება მოტეხილობის დროს
არჩევენ ძვლის ღია და დახურულ მოტეხილობას:
 ღია მოტეხილობისათვის დამახასიათებელია კანის საფარველის მთლიანობის დარღვევა.
ამ დროს დაზიანებულ არეში არის ჭრილობა და სისხლდენა. ღია მოტეხილობის დროს
მაღალია ინფიცირების რისკი. ღია მოტეხილობის დროს:
o დროულად მოუხმეთ დამხმარეს, რათა დამხმარემ ჩაატაროს სხეულის
დაზიანებული ნაწილის იმობილიზაცია, სანამ თქვენ დაამუშავებთ ჭრილობას;
გამა კონსალტინგი
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დაფარეთ ჭრილობა სუფთა საფენით და მოახდინეთ პირდაპირი ზეწოლა
სისხლდენის შეჩერების მიზნით. არ მოახდინოთ ზეწოლა უშუალოდ მოტეხილი
ძვლის ფრაგმენტებზე;
o ჭრილობაზე თითებით შეხების გარეშე, საფენის ზემოდან ფრთხილად
შემოფარგლეთ დაზიანებული არე სუფთა ქსოვილით და დააფიქსირეთ ის ნახვევით;
o თუ ჭრილობაში მოჩანს მოტეხილი ძვლის ფრაგმენტები, მოათავსეთ რბილი
ქსოვილი ძვლის ფრაგმენტების გარშემო ისე, რომ ქსოვილი სცილდებოდეს მათ და
ნახვევი არ ახდენდეს ზეწოლას ძვლის ფრაგმენტებზე. დაამაგრეთ ნახვევი ისე, რომ
არ დაირღვეს სისხლის მიმოქცევა ნახვევის ქვემოთ;
o ჩაატარეთ მოტეხილი ძვლის იმობილიზაცია, ისევე, როგორც დახურული
მოტეხილობისას;
o შეამოწმეთ პულსი, კაპილარული ავსება და მგრძნობელობა ნახვევის ქვემოთ ყოველ
10 წთ-ში ერთხელ.
დახურულ მოტეხილობასთან გვაქვს საქმე, თუ კანის მთლიანობა დაზიანებულ არეში
დარღვეული არ არის. ამ დროს დაზიანებულ არეში აღინიშნება სისხლჩაქცევა და
შეშუპება. დახურული მოტეხილობის დროს:
o სთხოვეთ დაზარალებულს იწვეს მშვიდად და დააფიქსირეთ სხეულის
დაზიანებული ნაწილი მოტეხილობის ზემოთ და ქვემოთ ხელით, სანამ არ მოხდება
მისი იმობილიზაცია (ფიქსაცია);
o კარგი ფიქსაციისათვის დაამაგრეთ სხეულის დაზიანებული ნაწილი
დაუზიანებელზე. თუ მოტეხილობა არის ხელზე დააფიქსირეთ ის სხეულზე
სამკუთხა ნახვევის საშუალებით. ფეხზე მოტეხილობის არსებობისას დააფიქსირეთ
დაზიანებული ფეხი მეორეზე. შეკარით კვანძები დაუზიანებელი ფეხის მხრიდან;
o შეამოწმეთ პულსი, მგრძნობელობა და კაპილარული ავსება ნახვევის ქვემოთ ყოველ
10 წთ-ში ერთხელ. თუ სისხლის მიმოქცევა ან მგრძნობელობა დაქვეითებულია,
დაადეთ ნაკლებ მჭიდრო ნახვევი.

14.4.5.6.2 პირველადი დახმარება ჭრილობების და სისხლდენის დროს
არსებობს სამი სახის სისხლდენა:
 სისხლი ცოტაა. ამ დროს ინფექციის საშიშროება მეტია:
o დაშავებულს მობანეთ ჭრილობა დასალევად ვარგისი ნებისმიერი უფერო სითხით;
o შეახვიეთ ჭრილობა სუფთა ქსოვილით;
 სისხლი ბევრია. ამ დროს არსებობს სისხლის დაკარგვის საშიშროება:
o დააფარეთ ჭრილობას რამდენიმე ფენად გაკეცილი ქსოვილი და გააკეთეთ დამწოლი
ნახვევი;
o თუ სისხლი ისევ ჟონავს, ჭრილობაზე ქსოვილი კიდევ დაახვიეთ (სისხლით
გაჟღენთილი ქსოვილი არ მოხსნათ) და ძლიერად დააწექით სისხლმდინარ არეს;
 ჭრილობიდან სისხლი შადრევანივით ასხამს. ამ დროს სისხლი ძალიან სწრაფად
იკარგება. ამის თავიდან ასაცილებლად არტერიის საპროექციო არეს (ჭრილობის ზემოთ)
თითით (ან თითებით) უნდა დააწვეთ, შემდეგ კი ლახტი დაადოთ.
არტერიაზე ზეწოლის ადგილებია: მხრის ქვედა მესამედი და ბარძაყის ზედა მესამედი.
ლახტის დადების წესი ასეთია:
o ლახტს მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში ადებენ, რადგან ის ხშირად შეუქცევად
დაზიანებებს იწვევს;
o ლახტი ედება ჭრილობის ზემოთ;
o ლახტის დასადები ადგილი ტანსაცმლით უნდა იყოს დაფარული. თუ ჭრილობის
ადგილი შიშველია, ლახტს ქვეშ სუფთა ქსოვილი უნდა დავუფინოთ;
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პირველი ნახვევი მჭიდრო უნდა იყოს (შეძლებისდაგვარად უნდა დამაგრდეს),
შემდეგ ლახტი იჭიმება და ჭრილობის არეს დამატებით ედება 3-4-ჯერ (ლახტის
მაგივრად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს თოკი, ქამარი და სხვა;
o ლახტი ზამთარში ერთი, ზაფხულში კი ორი საათით ედება. შემდეგ 5-10 წუთით
უნდა მოვუშვათ და თავდაპირველი ადგილიდან ოდნავ ზემოთ დავადოთ;
o შეამოწმეთ, სწორად ადევს თუ არა ლახტი - სწორად დადების შემთხვევაში კიდურზე
პულსი არ ისინჯება;
o რა არ უნდა გავაკეთოთ:
o არ ჩავყოთ ხელი ჭრილობაში;
o ჭრილობიდან არაფერი ამოვიღოთ. თუ ჭრილობიდან გამოჩრილია უცხო სხეული,
ვეცადოთ, ის მაქსიმალურად დავაფიქსიროთ (ნახვევი დავადოთ გამოჩრილი უცხო
სხეულის ირგვლივ).
შინაგანი სისხლდენა ძნელად აღმოსაჩენი დაზიანებაა. ეჭვი მიიტანეთ შინაგან
სისხლდენაზე, როდესაც ტრავმის მიღების შემდეგ აღინიშნება შოკის ნიშნები, მაგრამ არ
არის სისხლის თვალსაჩინო დანაკარგი. შინაგანი სისხლდენის დროს:
o დააწვინეთ დაზარალებული ზურგზე და აუწიეთ ფეხები ზემოთ;
o შეხსენით მჭიდრო ტანსაცმელი კისერზე, გულმკერდზე, წელზე;
o არ მისცეთ დაზარალებულს საჭმელი, წამალი და სასმელი. თუ დაზარალებული
გონზეა და აღენიშნება ძლიერი წყურვილის შეგრძნება, დაუსველეთ მას ტუჩები;
o დაათბუნეთ დაზარალებული – გადააფარეთ საბანი ან ქსოვილი;
o ყოველ 10 წთ-ში ერთხელ გადაამოწმეთ პულსი, სუნთქვა და ცნობიერების დონე. თუ
დაზარალებული კარგავს გონებას, მოათავსეთ უსაფრთხო მდებარეობაში.

14.4.5.6.3 პირველადი დახმარება დამწვრობის დროს
დამწვრობა შეიძლება განვითარდეს ცხელი საგნების ან ორთქლის ზემოქმედების (თერმული
დამწვრობა), კანზე ქიმიური ნივთიერების მოხვედრის (ქიმიური დამწვრობა), დენის
ზემოქმედების (ელექტრული დამწვრობა) შემთხევაში. იმისათვის, რომ შეგვეძლოს დამწვრობის
დროს პირველი დახმარების სწორად აღმოჩენა, უნდა განვსაზღვროთ დამწვრობის ხარისხი, რაც
დამოკიდებულია დაზიანების სიღრმეზე და დაზიანების ფართზე (სხეულის ზედაპირის რა
ნაწილზე ვრცელდება დაზიანება).
 დამწვრობის დროს პირვალადი დახმარების ღონისძიებებია:
o დამწვრობის დროს საშიშია კვამლის შესუნთქვა, ამიტომ თუ ოთახში კვამლია და
მისი სწრაფი განიავება შეუძლებელია, გადაიყვანეთ დაზარალებული უსაფრთხო
ადგილას, სუფთა ჰაერზე;
o თუ დაზარალებულზე იწვის ტანსაცმელი, არ დაიწყოთ მისი სხეულის გადაგორება,
გადაასხით სხეულს წყალი (ელექტრული დამწვრობის შემთხვევაში, წრედში
ჩართულ დანადგარებთან წყლის გამოყენება დაუშვებელია);
o თუ წყლის გამოყენების საშუალება არ არის, გადააფარეთ სხეულს არასინთეტიკური
ქსოვილი;
o აუცილებელია დროულად დაიწყოთ დამწვარი არის გაგრილება ცივი წყლით (I და II
ხარისხის დამწვრობისას 10-15 წუთით შეუშვირეთ გამდინარე წყალს, III და IV
ხარისხის დამწვრობისას შეახვიეთ სუფთა სველი ქსოვილით და შემდეგ ასე
შეხვეული გააცივეთ დამდგარ წყალში);
o დაზიანებული არედან მოაშორეთ ტანსაცმელი და ნებისმიერი სხვა საგანი,
რომელსაც შეუძლია სისხლის მიმოქცევის შეფერხება. არ მოაშოროთ ტანსაცმლის
ნაწილაკები, რომლებიც მიკრულია დაზიანებულ არეზე;
o დაფარეთ დაზიანებული არე სტერილური ნახვევით. ამით შემცირდება
დაინფიცირების ალბათობა;
გამა კონსალტინგი

EIA Kheledula 3 HPP

o

o
o
o

o
o

გვ 563 / 567

დამწვრობის დროს შესაძლებელია ცხელი აირების ჩასუნთქვა, რაც იწვევს სასუნთქი
გზების დამწვრობას. თუ დაზარალებულს აღენიშნება გაძნელებული ხმაურიანი
სუნთქვა, დამწვრობა სახის ან კისრის არეში, სახისა და ცხვირის თმიანი საფარველის
შეტრუსვა, პირის ღრუსა და ტუჩების შეშუპება, ყლაპვის გაძნელება, ხველა,
ხრინწიანი ხმა - ეჭვი მიიტანეთ სასუნთქი გზების დამწვრობაზე და დაელოდეთ
სამედიცინო სამსახურს;
სამედიცინო სამსახურის მოსვლამდე მუდმივად შეამოწმეთ სუნთქვა და პულსი,
მზად იყავით სარეანიმაციო ღონისძიებების ჩატარებისათვის.
დამწვრობის დროს არ შეიძლება დაზიანებული არიდან ტანსაცმლის ნაწილაკების
აშრევება, რადგან ამით შესაძლებელია დაზიანების გაღრმავება;
არ შეიძლება ბუშტუკების მთლიანობის დარღვევა, რადგან ზიანდება კანის
საფარველი და იქმნება ხელსაყრელი პირობები ორგანიზმში ინფექციის
შეჭრისათვის;
დაზიანებული არის დასამუშავებლად არ გამოიყენოთ მალამოები, ლოსიონები,
ზეთები;
არ შეიძლება ქიმიური დამწვრობის დროს დაზიანებული არის დამუშავება
მანეიტრალებელი ხსნარებით. მაგ. ტუტით განპირობებული დამწვრობის
დამუშავება მჟავათი.

14.4.5.6.4 პირველადი დახმარება ელექტროტრავმის შემთხვევაში
არჩევენ ელექტროტრავმის სამ სახეს:
 მაღალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმა. მაღალი ძაბვის დენით
გამოწვეული ელექტროტრავმის დროს განვითარებული დაზიანება უმრავლეს
შემთხვევაში სასიკვდილოა. ამ დროს ვითარდება მძიმე დამწვრობა. კუნთთა ძლიერი
შეკუმშვის გამო, ხშირად დაზარალებული გადაისროლება მნიშვნელოვან მანძილზე, რაც
იწვევს მძიმე დაზიანებების (მოტეხილობების) განვითარებას. მაღალი ძაბვის დენით
გამოწვეული ელექტროტრავმის შემთხევაში:
o არ შეიძლება დაზარალებულთან მიახლოვება, სანამ არ გამოირთვება დენი და
საჭიროების შემთხვევაში, არ გაკეთდება იზოლიაცია. შეინარჩუნეთ 18 მეტრის
რადიუსის უსაფრთხო დისტანცია. არ მისცეთ სხვა თვითმხილველებს
დაზარალებულთან მიახლოვების საშუალება;
o ელექტროტრავმის მიღების შემდეგ, უგონოდ მყოფ დაზარალებულთან
მიახლოვებისთანავე გახსენით სასუნთქი გზები თავის უკან გადაწევის გარეშე, ქვედა
ყბის წინ წამოწევით;
o შეამოწმეთ სუნთქვა და ცირკულაციის ნიშნები. მზად იყავით რეანიმაციული
ღონისძიებების ჩატარებისათვის;
o თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია მაგრამ სუნთქავს, მოათავსეთ იგი
უსაფრთხო მდებარეობაში;
o ჩაატარეთ პირველი დახმარება დამწვრობისა და სხვა დაზიანებების შემთხვევაში.
 დაბალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმა. დაბალი ვოლტაჟის დენით
განპირობებული ელექტროტრავმა შეიძლება გახდეს სერიოზული დაზიანებისა და
სიკვდილის მიზეზიც კი. ხშირად ამ ტიპის ელექტროტრავმა განპირობებულია
დაზიანებული ჩამრთველებით, ელექტროგაყვანილობითა და მოწყობილობით. სველ
იატაკზე დგომის ან სველი ხელებით დაუზიანებელ ელექტროგაყვანილობაზე შეხებისას
ელექტროტრავმის მიღების რისკი მკვეთრად მატულობს. დაბალი ძაბვის დენით
გამოწვეული ელექტროტრავმის შემთხვევაში:
o არ შეეხოთ დაზარალებულს, თუ ის ეხება ელექტროდენის წყაროს;
o არ გამოიყენოთ ლითონის საგნები ელექტროდენის წყაროს მოშორების მიზნით;
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თუ შეგიძლიათ, შეწყვიტეთ დენის მიწოდება (გამორთეთ დენის ჩამრთველი). თუ
ამის გაკეთება შეუძლებელია, გამორთეთ ელექტრომოწყობილობა დენის წყაროდან;
o თუ თქვენ არ შეგიძლიათ დენის გამორთვა დადექით მშრალ მაიზოლირებელ
საგანზე (მაგალითად, ხის ფიცარზე, რეზინისა ან პლასტმასის საფენზე, წიგნზე ან
გაზეთების დასტაზე;
o მოაშორეთ დაზარალებულის სხეული დენის წყაროდან ცოცხის, ხის ჯოხის, სკამის
საშუალებით. შესაძლებელია გადააადგილოთ დაზარალებულის სხეული დენის
წყაროდან ან პირიქით, თუ ეს უფრო მოსახერხებელია, გადაადგილოთ თვით დენის
წყარო;
o დაზარალებულის სხეულზე შეხების გარეშე, შემოახვიეთ ბაწარი მისი ტერფებისა ან
მხრების გარშემო და მოაშორეთ დენის წყაროს;
o უკიდურეს შემთხვევაში, მოკიდეთ ხელი დაზარალებულის მშრალ არამჭიდრო
ტანსაცმელს და მოაშორეთ ის დენის წყაროდან;
o თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია, გახსენით სასუნთქი გზები,
შეამოწმეთ სუნთქვა და პულსი;
o თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია, სუნთქვა და პულსი აქვს, მოათავსეთ
უსაფრთხო მდებარეობაში. გააგრილეთ დამწვარი არეები და დაადეთ ნახვევი;
o თუ დაზარალებულს ელექტროტრავმის მიღების შემდეგ არ აღენიშნება ხილული
დაზიანება და კარგად გრძნობს თავს, ურჩიეთ დაისვენოს.
ელვის/მეხის ზემოქმედებით გამოწვეული ელექტროტრავმა ელვით განპირობებული
ელექტროტრავმის დროს ხშირია სხვადასხვა ტრავმის, დამწვრობის, სახისა და
თვალების დაზიანება. ზოგჯერ ელვამ შეიძლება გამოიწვიოს უეცარი სიკვდილი.
სწრაფად გადაიყვანეთ დაზარალებული შემთხვევის ადგილიდან და ჩაუტარეთ
პირველი დახმარება როგორც სხვა სახის ელექტროტრავმის დროს.

14.4.5.7 რეაგირება ბუნებრივი ხასიათის ავარიული სიტუაციების დროს
14.4.5.7.1 რეაგირება მიწისძვრის შემთხვევაში
მიწისძვრაზე რეაგირება იწყება მისი პირველივე ბიძგის შეგრძნებისას, თუ მიწისძვრა სუსტია
დარჩით იქ სადაც ხართ, ნუ მიეცემით პანიკას. მას შემდგომ, რაც პერსონალი თავს უსაფრთხოდ
იგრძნობს, იგი ვალდებულია იმოქმედოს შემდეგი სტრატეგიით:
 თუ მიწისძვრა სუსტია, ნუ შეშინდებით, უმჯობესია დარჩეთ იქ, სადაც ხართ;
 უფრო ძლიერი მიწისძვრის დროს თუ თქვენ იმყოფებით შენობაში:
o დაუყოვნებლივ დატოვეთ შენობა კიბეების ან ფანჯრების მეშვეობით;
o დადექით კუთხის შიდა კედელთან, კარებთან ან მყარ ბოძთან;
o თუ შენობა მოძველებულია და კედლები არ არის უსაფრთხო, შეძვერით საწოლის ან
მაგიდის ქვეშ;
 თუ იმყოფებით შენობის გარეთ:
o გადადით ღია ადგილას შენობებისგან და ელექტროგადამცემი ხაზებისგან
მოშორებით;
o ნუ გაჩერდებით ხიდზე ან ხიდის ქვეშ.
მას შემდგომ, რაც პერსონალი თავს უსაფრთხოდ იგრძნობს, იგი ვალდებულია იმოქმედოს
შემდეგი სტრატეგიით:
 ინციდენტის შესახებ აუცილებლად ეცნობოს ჰესის სათავე ნაგებობაზე მორიგე
პერსონალს და ეთხოვოს მას ჩამკეტი ფარების საჭიროებისამებრ რეგულირება;
 ეთხოვოს მთელს პერსონალს ყველა სამშენებლო დანადგარ-მექანიზმის, ასევე
ექსპლუატაციის პერიოდში ჰესის ჰიდროტურბინების გათიშვა შესაბამისი
თანმიმდევრობით;
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სამაშველო რაზმის გამოჩენამდე მიწისძვრის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებს
ხელმძღვანელობს სამშენებლო სამუშაოების მენეჯერი/ჰესის უფროსი შემდეგი
სტრატეგიით:
o მოხდეს დაშავებულთა გამოყვანა ნანგრევებიდან და იმათი გადარჩენა, ვინც მოხვდა
ნახევრადდანგრეულ ან ცეცხლმოდებულ შენობაში;
o მოხდეს იმ ენერგეტიკული და ტექნოლოგიური ხაზების ავარიების ლიკვიდაცია და
აღმოფხვრა, რომლებიც ემუქრება ადამიანების სიცოცხლეს;
o მოხდეს ადვილად აალებადი და ფეთქებადი ნივთიერებების გატანა საშიში
ზონებიდან;
o მოხდეს შენობების და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების დათვალიერება და მათი
ტექნიკური მდგომარეობის შემოწმება;
o მოხდეს ავარიულ და საშიშ მდგომარეობაში მყოფი შენობების და ჰიდროტექნიკური
ნაგებობების კონსტრუქციების იძულებითი წესით ჩამონგრევა ან გამაგრება;
o სამაშველო სამუშაოების შესრულებისას დაუშვებელია, საჭიროების გარეშე,
ნანგრევების ზემოთ სიარული, დანგრეულ შენობა-ნაგებობებში შესვლა, მათ ახლოს
ყოფნა თუ არსებობს მათი შემდგომი ჩამონგრევის საშიშროება;
o ძლიერ დაკვამლულ და ჩახერგილ შენობებში შესვლისას აუცილებელია წელზე
თოკის შებმა, რომლის თავისუფალი ბოლო უნდა ეჭიროს შენობის შესასვლელთან
მდგომ პირს;
o სამაშველო და სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულებისას აუცილებელია
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება.

14.4.5.7.2 რეაგირება ღვარცოფის, მეწყერის, ზვავის შემთხვევაში
სტიქიური უბედურების
სტრატეგიით:

სიახლოვეს

მყოფმა

პერსონალმა

უნდა

იმოქმედოს

შემდეგი

ღვარცოფის შემთხვევაში:
 საშიშროების შემთხვევაში სასწრაფოდ განახორციელეთ ევაკუაცია საშიში ზონიდან;
 ევაკუაციის მარშრუტი არ უნდა გადიოდეს ღვარცოფული მდინარეების კალაპოტზე;
 საშიშროების ნიშნების გაჩენისას სასწრაფოდ გადაადგილდით შემაღლებული
ადგილისკენ;
 დაუშვებელია ღვარცოფსაშიში მდინარის კალაპოტში ჩასვლა ღვარცოფის პირველი
ტალღის ჩავლის შემდეგ. მას შეიძლება მოჰყვეს მეორე ტალღაც;
 გადაადგილდით ისე, რომ არ გადაკვეთოთ ღვარცოფის კალაპოტი;
 საშიშია დარჩენა შენობაში, თუ იგი მდებარეობს ჩამოქცეული ნაპირის ახლოს, ან მის
ქვეშ გრუნტი ნაწილობრივ წარეცხილია.
მეწყერის შემთხვევაში:
 თუ 24 საათის განმავლობაში მეწყერი 0,5 – 1 მეტრზე მეტ მანძილზე გადაადგილდა,
ევაკუაცია უნდა განხორციელდეს დაუყოვნებლივ;
 ევაკუაციის დროს, თან წაიღეთ პირველადი საჭიროების ნივთები (საკვები, ტანსაცმელი,
ა.შ.);
ზვავის შემთხვევაში:
 თავი უნდა აარიდოთ ადგილებს, სადაც არსებობს ზვავის შესაძლებლობა;
 ზვავის ყველაზე სახიფათო პერიოდი გაზაფხულისა და ზაფხულის მზიანი და თბილი
დღეებია;
 დაუყოვნებლივ დატოვეთ სახიფათო ადგილი და გადაინაცვლეთ უფრო უსაფრთხო
ადგილას;
 თუ თქვენ არ შეგიძლიათ დააღწიოთ თავი ზვავს:
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EIA Kheledula 3 HPP

გვ 566 / 567

o



დადეთ თქვენი ბარგი და მიიღეთ ჰორიზონტალური მდგომარეობა თავით ზვავის
მოძრაობის მიმართულებისაკენ;
o მოიხარეთ, მიადეთ მუხლები მუცელს და მჭიდროდ დაიჭირეთ ფეხები (მიიღეთ
თოვლის გუნდის ფორმა);
თუ მოხვდით ზვავში:
o სასუნთქი ორგანოების დაცვის მიზნით დაიცავით სახე ხელთათმანებით, შარფით ან
საყელოთი;
o ეცადეთ დაიჭიროთ თავი ზვავის ზედაპირზე და ხელების მოძრაობით
გადაინაცვლეთ ზვავის კიდისაკენ;
o მას შემდეგ, რაც ზვავის ნაკადი გაჩერდება, ეცადეთ თქვენი სხეულის გარშემო
შექმნათ საკმარისი ადგილი, რაც გაგიადვილებთ სუნთქვას;
o ეცადეთ მონახოთ ნიადაგის ზედაპირი და გადაადგილდით ზემოთ;
o დაზოგეთ თქვენი ძალები, ჟანგბადი და სითბო და ეცადეთ არ დაიძინოთ;
o არ იყვიროთ, თოვლი მთლიანად ახშობს თქვენს ხმას;
o გახსოვდეთ, რომ თქვენ იძებნებით.

მას შემდგომ, რაც პერსონალი თავს უსაფრთხოდ იგრძნობს, იგი ვალდებულია იმოქმედოს
შემდეგი სტრატეგიით:
 საჭიროების შემთხვევაში ეთხოვოს მთელს პერსონალს ყველა სამშენებლო დანადგარმექანიზმის გათიშვა შესაბამისი თანმიმდევრობით;
 სამაშველო რაზმის გამოჩენამდე სტიქიური მოვლენის შედეგების სალიკვიდაციო
ღონისძიებებს ხელმძღვანელობს სამშენებლო სამუშაოების მენეჯერი შემდეგი
სტრატეგიით:
o მოხდეს პერსონალის გამოყვანა საშიში ზონებიდან;
o მოხდეს ადვილად აალებადი და ფეთქებადი ნივთიერებების გატანა საშიში
ზონებიდან;
o დროის მოკლე მონაკვეთში მოხდეს დაზიანებული გზებისა და ხიდების დროებითი
აღდგენა ბულდოზერების და ექსკავატორების გამოყენებით;
o მოხდეს საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება მათ შორის აფეთქებით
გადამღობი მიწაყრილების სასწრაფოდ მოწყობა;
o მოხდეს მდინარეში წყლის დინების რეგულირება, მდინარეთა კალაპოტის გაწმენდა,
გაღრმავება და გასწორება;
o მკაცრად განისაზღვროს სალიკვიდაციო ღონისძიებებში გამოყენებული ტექნიკის
გადაადგილების მარშრუტი და აიკრძალოს მათი გადაადგილება ციცაბო
ფერდობებზე და სხვა საშიშ ზონებში;
o სამაშველო და სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულებისას აუცილებელია
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება.
14.4.6 ავარიაზე რეაგირებისთვის საჭირო აღჭურვილობა
როგორც ჰესის მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის პროცესში ავარიების განვითარების
თვალსაზრისით მაღალი რისკების მქონე უბნებზე უნდა არსებობდეს ავარიაზე რეაგირების
სტანდარტული აღჭურვილობა, კერძოდ:
აღჭურვილობა სწრაფი შეტყობინებისთვის:
 ხმამადიდი;
 რაციები;
 მობილური ტელეფონები;
 ყველა პერსონალი ინფორმირებული უნდა იყოს ზემდგომი პირების ტელეფონის
ნომრების შესახებ;
პირადი დაცვის საშუალებები:
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ჩაფხუტები;
დამცავი სათვალეები;
სპეცტანსაცმელი ამრეკლი ზოლებით;
წყალგაუმტარი მაღალყელიანი ფეხსაცმელები;
ხელთათმანები;

ხანძარსაქრობი აღჭურვილობა:
 სტანდარტული ხანძარმქრობები;
 ვედროები, ქვიშა, ნიჩბები და ა.შ.;
 სათანადოდ აღჭურვილი ხანძარსაქრობი დაფები;
 სახანძრო მანქანა – გამოყენებული იქნება ადგილობრივი სახანძრო რაზმის მანქანები.
გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების აღჭურვილობა:
 სტანდარტული სამედიცინო ყუთები;
 სასწრაფო დახმარების მანქანა – გამოყენებული იქნება ადგილობრივი სამედიცინო
დაწესებულების სასწრაფო დახმარების მანქანა.
დაღვრის აღმოსაფხვრელი აღჭურვილობა:
 გამძლე პოლიეთილენის ტომრები;
 აბსორბენტის ბალიშები;
 ხელთათმანები;
 წვეთშემკრები მოცულობა;
 ვედროები;
 პოლიეთილენის ლენტა.

14.4.7 საჭირო კვალიფიკაცია და პერსონალის სწავლება
პერიოდულად უნდა შესრულდეს ავარიაზე რეაგირების თითოეული სისტემის გამოცდა,
დაფიქსირდეს მიღებული გამოცდილება და გამოსწორდეს სუსტი რგოლები (იგივე უნდა
შესრულდეს ინციდენტის რეალიზაციის შემთხვევაშიც).
პროექტის მთელ შტატს უნდა ჩაუტარდეს ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის
გაცნობითი ტრენინგი. ჩატარებულ სწავლებებზე უნდა არსებობდეს პერსონალის
გადამზადების რეგისტრაციის სისტემა, რომლის დოკუმენტაციაც უნდა ინახებოდეს კომპანიის
ან კონტრაქტორების ოფისებში.
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