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ზემოქმედება ბუნებრივ გარემოზე

7.1.1. საშიში გეოლოგიური პროცესები
7.1.1.1 კაშხლის კლდოვანი ფუძის დეფორმაციების რისკის შეფასება და საპროექტო
ანგარიში
კაშხლის ფუძის დეფორმაციის პოტენციური რისკების არსი
ხუდონჰესის

თაღოვანი

ტექტონიკის

სრული

ზემოქმედებების

კაშხლის
ანალიზის

გათვალისწინება

პროექტირებისას
შედეგებისა

და

კლდოვანი

აუცილებელია

ნაპრალოვანი

ფილტრაციული
მასივის

ნაკადების

წყალგამტარობის

არაერთგვაროვნებისა და ანიზოტროპიის შემთხვევაში.
კაშხლის აშენების შემთხვევაში ზედა ბიეფში წყლის დაწნევით შექმნილი დატვირთვის
ძირითადი ნაწილი გადაეცემა ხეობის კალთებს (10 მპა-მდე). ვინაიდან ამ არელის
ამგებელი ქანებისათვის დამახასაითებელია ამა თუ იმ ხარისხით ნაპრალიანობა,
აუცილებელია ქანების ნაპრალიანობის ხარისხის გათვალისწინება და ფერდობის
მდგრადობის შესანარჩუნებელი შესაბამისი ღონისძიებების (ცემენტაცია, ანკერირება და
ა.შ.) შემუშავება და განხორციელება.
კაშხლის

კლდოვანი

ფუძის

დეფორმაციები

შეიძლება

განვითარდეს

როგორც

ვერტიკალურად, ასევე ჰორიზონტალურად. ამ პარამეტრის გათვლისათვის საჭიროა
კლდოვანი ფუძის დეტალური ანალიზი სტრუქტურული ელემენტების გამოყოფით და
გამოყოფილი ელემენტების სანდო დეფორმაციული მაჩვენებლების დადგენა. ეს უნდა
გაკეთდეს

იმ

მიზნით,

რომ

შესაძლებელი

გახდეს

კაშხლის

კლდოვანი

ფუძის

ჯდომადობის სიდიდის განსაზღვრა, რადგან აღნიშნული ნაგებობა (ჭაბურღილების
ჭრილებიდან

გამომდინარე)

ძირითადად

დაეყრდნობა

გამოუფიტავ,

სხვადასხვა

ხარისხით ნაპრალოვანი ქანების ჰორიზონტებს. აღნიშნული ჭაბურღილების გაყვანიდან
გასულია 30 წელზე მეტი. ამ ხნის განმავლობაში საქართველოს ტერიტორიაზე
რამდენჯერმე აღინიშნა სხვადასხვა სიმძლავრის მიწისძვრები, რაც არ გამორიცხავს
კაშხლის ფუძის ამგებელი ქანების ნაპრალიანობის გაზრდას ტრანზიტული მიწისძვრების
გავლენით. აღნიშნული ფაქტი გათვალისწინებული იქნება კაშხლის მშენებლობის
პროცესში.

რისკების ანალიზი
პროექტის თავდაპირველი კვლევები ჩატარდა 1970-იან წლებში საბჭოთა კონსულტანტის,
მოსკოვის „ჰიდროპროექტის“ მიერ, რის შედეგადაც განისაზღვრა პროექტის საერთო გეგმა
(კაშხალი, კაშხლისპირა წყალგამტარი ნაგებობები და ჰესის ნაგებობა). 1989 წელს,
მშენებლობის დაწყებიდან 10 წლის თავზე, გარკვეული პოლიტიკური, ეკონომიკური და
სოციალური მიზეზებით პირვანდელი 200-მეტრიანი პროექტის მშენებლობა შეჩერდა. რაც
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შეეხება

კაშხალს,

მნიშვნელოვანი

თავდაპირველი

ნაწილი

და

პროექტით

ბეტონის

გათვალისწინებული

სამუშაოების

გარკვეული

ექსკავაციის

ნაწილი

უკვე

შესრულებული იყო.
პროექტირების მე-2 ეტაპზე, ტექნიკურ -ეკონომიკური დასაბუთების პროცესში, ორი
საერთაშორისო კონსულტანტის ერთობლივმა საწარმომ - Colenco & Stucky - მშეისწავლა
და შეადარა 34 ჭაბურღილიდან და ტესტირებებიდან მიღებული მონაცემები და
გაანალიზა არასებული გეოლოგიური ინფორმაცია. ანალიზის შედეგად საპროექტო
ჯგუფმა დაადგინა, რომ ჰუდონის ჰესის მშენებლობის საწყისი პროექტის ძირითადი
დებულებებიო სამართლიანია და რომ, გეოლოგიური უსაფრთხოების ასპექტების
გათვალისწინებით, შესაძლებელი არის მოცემულ ადგილზე 200მ სიმაღლის კაშხლის
მშენებლობა. ამ ანალიზის ფარგლებში ასევე ნაჩვენები იქნა, რომ კაშხლის კვეთის სხვა
ალტერნატივებიდან, 200მ-ის სიმაღლის კაშხლის მშენებლობა დასაშვებია მხოლოდ ხაიში
ა-ქვედა ბიეფის შემთხვევაში. სხვა ალტერნატიული უბნების გეოლოგიური პირობები არ
იძლევა მაღალი კაშხლის მსენებლობის შესაძლებლობას. ეს ინფორმაცია გადამოწმებულ
იქნა მსოფლიო ბანკის მიერ სპეციალურად მოწვეული საერთაშორისო ექსპერტთა საბჭოს
მიერ („ექსპერტთა პანელი“), რომელშიც შედიადნენ კაშხლების მშენებლობისა და
საინჟინრო

დარგის

გეოლოგიის

სპეციალისტები

ავსტრიიდან

და

შვეიცარიიდან.

ექსპერტთა საბჭომ დაადასტურა Colenco & Stucky - ს მიერ გეოლოგიური უსაფრთხოების
საკითხებზე გაკეთებული სტრატეგიული დასკვნები და მხარი დაუჭირა წარმოდგენილ
პროექტს (მსოფლიო ბანკის ექპერტთა პანელი, მაისი 2009 წ.). ამავე დროს, მსოფლიო
ბანკის პანელმა მიზანშეწონილად მიიჩნია დეტალური პროექტის დამუშავების ეტაპზე
(პროექტირების მე-3 ფაზა), დამატებითი საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების და
მდგრადობის

ანალიზის

ჩატარება,

რათა

ამ

ახალ

მონაცემებზე

დაყრდნობით

დაზუსტებულიყო კაშხლის ტექნიკური პროექტის კონკრეტული დეტალები.
2012 წელს შ.პ.ს “ტრანს ელექტრიკამ”/Salini-მ ხელშეკრულება გააფორმეს კომპანია
„შტუკესთან“, ამ უკანასკნელის მიერ მსოფლიო ბანკის ექსპერტთა პანელის მიერ
მოთხოვნილი

ახალი

კვლევებისა

და

დაძიების

კვლევების

ამოცანები

საწარმოებლად

კაშხლის

ტიპის

დასაბუთების მიზნით.
ახალი

გეოლოგიური

ექსპერტთა

საბჭოს

(PoE)

-

მე-5

განსაზღვრულია

სხდომის

მიერ

„მსოფლიო

გამოთქმული

ბანკის“

შენიშვნების

გათვალისწინებით, რომლებიც საბოლოო დეტალური ანალიზის/თაღოვანი კაშხლის
მოდელირების მიზნით ითვალისწინებს შედარებით პირდაპირი მიდგომის გამოყენებას
ქანის მასივის დეფორმაციულობისა და ძვრაზე სიმტკიცის პარამეტრების შეფასებისადმი.
ძირითადი მიზნები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:
„ქანის მასივის დეფორმაციულობა შეიძლება, განისაზღვროს საფუძვლის ზედა უბნების
გეოფიზიკური პროფილების მიხედვით. PoE აცნობიერებს, რომ გარდატეხილი ტალღების
მეთოდით სეისმურმა დაზვერვამ შეიძლება, ვერ მოგვცეს ზუსტი ინფორმაცია ქანის
მასივის

დეფორმაციის

მოდულების

ცვლილების

შესახებ.

თუმცა,

ამ

მეთოდის

გამოყენებით მიღებული შედეგები იმის მაჩვენებელი იქნება, რომ ტალღის სიჩქარის
მცირე ცვლილებები უზრუნველყოფს მეტ თავისუფლებას თხრის სიღრმის შერჩევისას.
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ჭაბურღილები სეისმური პროფილების სიახლოვეს მოგვცემს გეოფიზიკური მონაცემების
დაზუსტების საშუალებას. დეფორმაციულობის შეფასება მიზანშეწონილია გაზომვებით
დილატომეტრის გამოყენებით. საფუძვლის სიღრმის სწორად შერჩევა ძირითადად
ჭაბურღილის

პარამეტრების

შეფასებასა

და

დილატომეტრის

მაჩვენებლებზეა

დამოკიდებული“.

კვლევის ძირითადი მიზნები:
1. კაშხლის საფუძვლის დეტალური ტექნიკური ტოპოგრაფიული რუკის შექმნა და
არსებული შტოლნების მდებარეობის განსაზღვრა;
2. იმ ქანის მასივის ხარისხის, სიმძლავრის, დეფორმაციისა და წყალშეღწევადობის
განსაზღვრა, რომელზედაც უნდა დაეფუძნოს კაშხალი;
3. მარჯვენა საყრდენზე ტუფებსა და ლიასურ თიხაფიქლებს შორის არსებული კონტაქტის
ზუსტად დატანა რუკაზე და აღნიშნული კონტაქტის დახასიათება;
4. #5 რღვევის დახასიათება, რომელიც სავარაუდოდ, აკავშირებს ა და ბ კომპლექსებს და
კვეთს მარცხენა საყრდენს დაახლოებით El 600-თან;
5. ძირითადი რღვევების ხასიათისა და მიმართულების (ორიენტაციის) დადგენა;
6. El 600-ს ზემოთ, მარცხენა საყრდენის ზედა ნაწილში კლდის ბურულის განსაზღვრა და
კლდის საფუძვლის ხარისხის დადგენა, რათა დადგინდეს, თუ რამდენად შესაფერისია
იგი მოცემულ უბანზე შემოთავაზებული გრავიტაციული ბლოკებისა და წყალსაშვის
ნაფენის მოსაწყობად;
7. კლდის ბურულის, ქანის ხარისხისა და ლიასური თიხაფიქლების წყალშეღწევადობის
განსაზღვრა წყალამღების ნაგებობის უბანზე.
კომპანია „შტუკეს“ საველე სამუშაოების წარმოებისას დახმარებას უწევდნენ შემდეგი
სპეციალიზირებული კომპანიები:


ბურღვით სამუშაოებს ატარებდა შპს „Well3“ (საქართველო);



გარდატეხილი ტალღების მეთოდით სეისმური დაზვერვები ჩაატარა კომპანიამ
„Schinelli Consulting“ (იტალია) და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა
(საქართველო);



ცემენტაციის გამოცდები ჩაატარა შპს „პირამიდამ“ (საქართველო);

ლაბორატორიული გამოცდები ჩაატარა კომპანიამ „Geo-Engineering“ (საქართველო).

ჭაბურღილები
კაშხლის საფუძვლებისა და შესაბამისი რღვევების გეოლოგიური აგებულების დადგენის
მიზნით მოეწყო შემდეგი ჭაბურღილები კერნის სრული გამოტანით HQ ზომით (76 მმ)
ორმაგი სვეტური მილით.
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3 ვერტიკალური ჭაბურღილი კაშხლის ღერძისთვის; DD2V, DD3V, DD4V



5 დახრილი ჭაბურღილი კაშხლის ღერძისთვის; D21i, D22i, D23i, D24i, DC1-i



2 ჭაბურღილი მე-5 რღვევისთვის; F5-1v, F5-2i



8 ჭაბურღილი რღვევისთვის F19 ; F19-1, F19-2, F19-3 F19-4, F19-5 პლუს GT4,5,6



1 ჭაბურღილი წყალამღების ნაგებობის უბნისთვის; PI-1V



1 ჭაბურღილი გარეცხვის ძაბრისთვის; PP-1V



2 ჭაბურღილი წყალსაშვისთვის; SP1i, SP2V



1 ჭაბურღილი დილატომეტრით შემოწმებისთვის; D2VR



3 ჭაბურღილი კაშხლის საფუძვლის ცემენტაციის გამოცდისთვის ხეობის ცენტრში;
GT1,GT2, GT3



2 ჭაბურღილი B/C კონტაქტის ბლოკში ცემენტაციის გამოცდისთვის: GT7, GT8.

დაწვრილებითი ინფორმაცია ჭაბურღილების შესახებ მოცემულია ქვემოთ, ცხრილში 3-1,
დანართი I-ის ნახაზებზე და დეტალური აღწერილობით.

გეოფიზიკა
გარდატეხილი ტალღების მეთოდით სეისმური დაზვერვა ოთხ სერიად ჩატარდა:
(დეტალური ანგარიშები იხ. დანართებში და შედეგების შემაჯამებელ ნახაზებზე).
სერია ა. ზედაპირის სეისმური დაზვერვა გარდატეხილი ტალღების მეთოდით კომპანია
„Schinelli Consulting“-ის მიერ. იხ. ანგარიში LR 554.01. აღნიშნულში შედიოდა სეისმური
დაზვერვა გარდატეხილი ტალღების მეთოდით კაშხლის ღერძისა და წყალსაშვის უბნის
მიმდებარე 8 სხვადასხვა წერტილში, სერიების ნუმერაციით S1-1-დან S1-8-მდე.
აღნიშნული დაზვერვის მიზანს წარმოადგენდა ზედაპირისა და პირველ რიგში,
არსებული ქვაბულების სიახლოვეს სამთო ქანების სიმძლავრის მოდულის ცვლილების
დადგენა.
სერია ბ. შტოლნების/გალერეების სეისმური დაზვერვა გარდატეხილი ტალღების
მეთოდით მეთოდით კომპანია „Schinelli Consulting“-ის მიერ. იხ. ანგარიში LR 554.02.
აღნიშნულში შედიოდა სეისმური დაზვერვა გარდატეხილი ტალღების მეთოდით
გალერეებისა და შტოლნების 16 სხვადასხვა წერტილში კაშხლის საფუძვლებს ქვეშ ან მათ
სიახლოვეს სამთო ქანების სიმძლავრის მოდულის ცვლილების დადგენის მიზნით
სხვადასხვა სიღრმეზე. აგეგმვის ხაზები დანომრილია SB-1-დან SB-16-მდე.
სერია

გ.

სეისმური

დაზვერვა

გარდატეხილი

ტალღების

მეთოდით

უშუალოდ

ჭაბურღილში კომპანია „Schinelli Consulting“-ის მიერ. იხ. ანგარიში LR 554.03. აღნიშნულში
შედიოდა

სეისმური

დაზვერვა

გარდატეხილი

ტალღების

მეთოდით

უშუალოდ

ჭაბურღილში ჩაშვებით კაშხლის საფუძვლებში სამთო ქანების სიმძლავრის მოდულის
ცვლილების უფრო ზუსტად განსაზღვრის მიზნით.
461
Trans Electrica Ltd., 2013

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

სერია დ. წყალსაშვის უბნის სეისმური დაზვერვა გარდატეხილი ტალღების მეთოდით პროფ.
ჯავახიშვილის თბილისის ილიას უნივერსიტეტის მიერ. აღნიშნულში შედიოდა წყალსაშვის უბნის
სიღრმული სეისმური დაზვერვები ქანის ზედაპირის ცვალებადობის შეფასების მიზნით.

დასკვნები
კაშხლის მდგრადობის ანალიზის და საპროექტო გაანგარიშების მომზადების პროცესში
გაანალიზებულ

იქნა:

საპროექტო

სტატიკური

დატვირთვები,

გრავიტაციული

დატვირთვა, იდროსტატიკური დატვირთვა, საპროექტო წყლის დონე წყალსაცავში და
ნატანის დატვირთვა, სეისმური დატვირთვა, ჰიდროდინამიკური დატვირთვა და
საპროექტო დატვირთვის კომბინაციები.
მიმდინარე

კვლევებით

მიღებული

დასკვნებით

დასტურდება

ხუდონის

ორმაგი

სიმრუდის თაღოვანი კაშხლის ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობა. კაშხლის
ასაგებად საჭირო ბეტონის მიახლოებითი მოცულობა შეადგენს 2 084 000 მ3. კაშხალი
განთავსდება კაშხლის ამჟამინდელ უბანზე და მარტივად მოხდება მისი ინტეგრირება
არსებულ კაშხლისპირა წყალგამტარ ნაგებობებთან.
საპროექტო

კრიტერიუმები

და

შეზღუდვები

გათვალისწინებული

იქნა

როგორც

სტატიკური, ისე დინამიკური სტანდარტული, არასტანდარტული და ექსტრემალური
პირობებისთვის „კაშხლის დაპროექტების საერთაშორისო რეკომენდაციების“ თანახმად.
დოკუმენტის სრული ვერსია მომზადდა შპს „შტუკეს“ სერთიფიცირებული ISO 9001:2000
სტანდარტის მიხედვით.
კერძოდ:


შესწავლილი

იქნა

კონტაქტი

სუსტ

თიხაფიქლებსა

და

საფუძვლის

ქანს

(ტუფი/ტუფო-ბრექჩიები) შორის, რის შედეგადაც დადგინდა, რომ აღნიშნული
კონტაქტი არ წარმოადგენს რღვევას.


მოცემულია თაღოვანი კაშხლის კონსტრუქციული გაანგარიშებისთვის საჭირო
განახლებული გეომეტრიული პარამეტრები.



მდინარის კალაპოტში ქანის არსებული ხარისხის გამო საჭირო გახდა კაშხლის
მაქსიმალური სიმაღლის შემცირება, რამაც შეამცირა მშენებლობისთვის საჭირო
ბეტონის საერთო მოცულობა.



მარცხენა ნაპირის დამატებითმა გეოლოგიურმა კვლევამ შესაძლებელი გახადა
წყალსაშვის ბეტონის ბლოკის პროექტის დასრულება.



ნაპრალების სისტემის გეომეტრიული და გეომექანიკური თვისებებისა და კაშხლის
მეშვეობით

საყრდენებზე

გადაცემული

ძალების

გამოყენებით,

რომელთა

გაანგარიშებაც მოცემულია წინამდებარე ანგარიშში, შესაძლებელი გახდა კაშხლის
მარჯვენა საყრდენის მდგრადობის გაანგარიშება (მარცხენა ნაპირზე პოტენციურად
საშიში

შვერილების

არსებობა

არ

ფიქსირდება)

სოლისებრი

ბელტების

ჩამოშლისადმი. აღნიშნული ანალიზი მოცემულია ცალკე ანგარიშით [3]. ამ
ანალიზის ძირითადი დასკვნა მდგომარეობს იმაში, რომ მარჯვენა ნაპირზე
არსებული პოტენციურად საშიში ორი დიდი ბელტისთვის, ნორმალური სამუშაო
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პირობებისთვის (SU0)

გაანგარიშებული

საიმედოობის

კოეფიციენტი

მეტია

მოთხოვნილ მინიმალურ მაჩვენებელზე (რომელიც ტოლია 1.5 [4]-ის თანახმად]).
ზემოხსენებული

ანალიზის

თანახმად,

მცირე

ლოკალური

ზედაპირული

ბელტების წარმოქმნა, რომლებიც შეიძლება, წარმოიქმნას წოლის შედეგად, არ
მიიღება მხედველობაში, რადგან მისი დასტაბილურება მშენებლობის პროცესშიც
შესაძლებელია. და ბოლოს, ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ შედეგები მიღებული იქნა
სიბრტყეების

გასწვრივ

გადაფარვის

უგულვებელყოფით,

მოქმედი

შეჭიდულობის ძალისა
რითიც

და

დასტურდება,

მდგრადობა ნაკლები შეჭიდულობით ხასიათდება

ასევე,

რომ

ქანის

ბელტების

(„წყვეტების მექანიკური

დახასიათება“ იხ. [2] ანგარიშში).
როგორც

სტატიკური,

დატვირთვის

ისე

კომბინაციების

კრიტერიუმები

და

დინამიკური
შემთხვევაში

შეზღუდვები

სტანდარტული

და

არასტანდარტული

გათვალისწინებული

კაშხლის

დაპროექტების

იქნა

საპროექტო

საერთაშორისო

რეკომენდაციების თანახმად.
მასური ბეტონის მოთხოვნილი სიმტკიცე უნდა იყოს 25 მპა 365 დღის საპროექტო ასაკის
ცილინდრული ნიმუშებისთვის. ზოგიერთ უბანზე, მაგ., ქვედა ბიეფის კაშხლისა და
საყრდენის კონტაქტის ზონებში, ბეტონის მოთხოვნილი სიმტკიცე ცილინდრული
ნიმუშებისთვის უნდა გაიზარდოს 30 მპა-მდე.
დასკვნის სახით შეიძლება, ითქვას, რომ შპს „შტუკეს“ მიერ ჩატარებული და აქ
წარმოდგენილი კვლევები სრულად ადასტურებს ხუდონის ორმაგი სიმრუდის თაღოვანი
კაშხლის

ტექნიკურ-ეკონომიკურ

დასაბუთებას

გრავიტაციული

სადაწნეო

ბალიშის/წყალსაშვის ბლოკით მარცხენა ნაპირზე შერჩეულ ადგილზე. გარდა ამისა,
უბანზე შეგროვილი უახლესი გეოლოგიური/გეოტექნიკური მონაცემები საშუალებას
იძლევა, დავასკვნათ, რომ ბეტონის საერთო მოცულობა არის დაახლოებით 2 084 000 მ3,
რაც ნაკლებია III ფაზის პროექტით გათვალისწინებულ 2 273 000 მ3 მოცულობაზე
(ბეტონის მოცულობა დაახლოებით შემცირდა 8.3%-ით).

ახალმა

მონაცემებმა

ხუდონის

თაღოვან

კაშხალზე

ძირითადად

შემდეგი

სახის

ცვლილებები გამოიწვია:


ფსკერის ნიშნული შეიძლება, აიწიოს El 501.5-დან El 510-მდე დილატომეტრისა და
ადგილზე გეოფიზიკური გამოცდების შედეგების გათვალისწინებით. მოცემული
შედეგები გვიჩვენებს, თუ რამდენად შესაფერისია მოცემულ სიღრმეზე არსებული
ქანის მასივის ხარისხი თაღოვანი კაშხლის საფუძვლის მოსაწყობად.



აღნიშნული ცვლილების შედეგად მცირდება კაშხლის მაქსიმალური სიმაღლე (194
მ). ასეთი შემცირება იძლევა თხემის ირიბულას გეომეტრიული ზომების
დაზუსტების საშუალებას, რაც იწვევს თაღისთვის საჭირო ბეტონის მოცულობის
შემცირებას მოქნილობის მაჩვენებლის მხოლოდ შეზღუდული ზრდის ფონზე.



წყალსაშვის მარცხენა მხარის მონოლითური ბლოკის საერთო სიგრძე 70 მ-დან 168
მეტრამდე გაიზარდა, რაც ძირითადად გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ წინა
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ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისას არ არსებობდა მონაცემები სამთო ქანის
პროფილის სიღრმის შესახებ მარცხენა საყრდენის ზედა ნაწილში ალუვიური
ტერასას ქვეშ, და ასევე, იმ ფაქტით, რომ მოცემული კონსტრუქციის პროექტი
ხსენებული მომენტისთვის მხოლოდ წინასწარი იყო. ამჟამად კი 3D მოდელის
დამუშავებამ, რომელიც იძლევა მოცემულ ზონაში საგები ქანის ზედაპირის [2]
სურათს, შესაძლებელი გახადა ბეტონის მონოლითის სრულად განსაზღვრა,
რომლის კონკრეტული ფორმა განისაზღვრება შემდეგი საჭიროებებით:



o

წყალსაცავის წყალგაუმტარობის გარანტია;

o

ბეტონის მოცულობის მინიმუმამდე შემცირება.

წყალსაშვის

პრაქტიკული

პროფილის

ნაფენის

ფორმა

შეიცვალა

H:V-დან

(დაახლოებით 1.0:0.8) ფაქტობრივ 0.9:1.0 მაჩვენებლამდე, რამაც მოგვცა ბეტონის
მოცულობის უფრო რაციონალურად გადანაწილების საშუალება წყალსაშვის
ბლოკიდან მარცხენა მხარეს მდებარე გრავიტაციულ კონსტრუქციაზე.
ყველა აღნიშნულმა ცვლილებამ დადებითად იმოქმედა ხუდონის ჰესისთვის საჭირო
ბეტონის საერთო მოცულობის შემცირებაზე, რომელიც 2,273,000 მ3-დან (წინა ტექნიკურეკონომიკური დასაბუთების მიხედვით) ფაქტობრივ 2,084,000 მ3-მდე, ანუ 8.3%-ით
შემცირდა.
სამშენებლო უბანზე დამატებითი საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის მასალების, ამ
ამასალებზე დაფუძნებული საპროექტო გაანგარიშებების და პროექტის განახლებული
ვერსიის სრული ტექსტების ნახვა შესაძლებელია დამატებით დანართებში 3 და 6.

7.1.1.2 საშიშ გეოლოგიურ პროცესებთან დაკავშირებული სხვა საკითხები
კაშხლის შეუღლება მდ. ენგურის ნაპირებთან
ხუდონჰესის მშენებლობა და ექსპლუატაცია, ისევე როგორც ზუგდიდი-მესტიის გზის
ახალი მონაკვეთის მშენებლობა და მესტია-ჭუბერისა და ხაიში - ვედის კარიერის გზების
მშენებლობა გარკვეულ ზეგავლენას იქონიებს მიმდებარე ტერიტორიაზე განვითარებულ
გეოდინამიურ პროცესებზე.
წყალსაცავის შევსებამ და მისი დონეების ეპიზოდურმა ცვალებადობამ შესაძლოა:


ხელი შეუწყოს წყალსაცავის ნაპირებისა და მათთან მიმდებარე ფერდობების
მდგრადობის დესტაბილიზაციას – წყალსაცავში წყლის დონის დღეღამური
ცვლილებით გამოწვეულ ჩამონგრევებს, შვავებს, გრუნტის ბლოკების მოწყვეტებს
შეტბორვის ზოლზე და, ნაწილობრივ, მის ზემოთ;



გამოიწვიოს წყალსაცავის ნაპირების გადამუშავება; ნაპირების ამგები გრუნტების
საინჟინრო-გეოლოგიური თვისებების შეცვლა;



პროლუვიური და ეროზიული პროცესებით წარმოქმნილი ნაშალი მასალის
წყალსაცავისაკენ გადაადგილება და მის ფსკერზე ტექნოგენური აკუმულაციის
გაძლიერება;
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წყალსაცავის დონის დღეღამური ცვალებადობით გამოწვეული გრუნტების
სუფოზია და ა.შ.



ტყის

საფრის

გრავიტაციული

მოშორების

შედეგად

მეოთხეულის

მოძრაობით

გამოწვეული

საშიში

გრუნტების

ბუნებრივი

მასების

პროცესების

გააქტიურება;


დროებითი მისასვლელი გრუნტის გზების მოწყობისას ზედაპირული გრუნტების
სტრუქტურის დარღვევა, მცენარეული საფრის დაზიანება, რასაც შეუძლია
გამოიწვიოს ზედაპირული ან ხაზობრივი ეროზიის გააქტიურება;



სოფლებსა და მუნიციპალურ ცენტრთან დამაკავშირებელი გზების გაყვანის
შედეგად ფერდობზე მოწყობილი თაროების ზედა მხარეს განვითარებული
გეოლოგიური პროცესები (ჩამონგრევები, შვავები, მეწყრები და სხვ.) შენელდება
ფერდობების ოპტიმალური დახრის მიღების შემდეგ, ასე მოხდება ზოგიერთ
უბანზედაც, დამცავი ნაგებობების მოწყობით;



სტიმულირებული ეროზიული პროცესების შედეგად წყალსაცავში შეწონილი
ნაწილაკების სედიმენტაცია და მისი შენაკადების შესართავებთან მყარი ნატანის
დაგროვება.

ქვემოთ კიდევ ერთხელ მიმოხილულია საპროექტო კვლევების დროს გამოვლენილი
სარისკო უბნები:
კაშხლის მდ. ენგურთან მარცხენა შეუღლების ადგილზე ჭაბურღილების მონაცემებით,
ზედაპირიდან 10-40 მ-ის ინტერვალით გავრცელებულია კლდოვანი გამოფიტული და
ნაპრალოვანი გრუნტები, რომელთა ქვეშ განვითარებულია მცირედ ნაპრალოვანი ქანები.
აქვე ყურადღებას იპყრობს 55-56 მ-ის ინტერვალში მიწისქვეშა წყლის მძლავრი ნაკადის
გამოვლინება (10-15 ლ/წმ დებიტით).
მარჯვენა ფერდობზე საყრდენი კონსტრუქციისათვის მოსამზადებელი სამუშაოების
ნაწილი შესრულებულია – მოცილებულია ტყის საფარი, მოხსნილია დელუვიურპროლუვიური გრუნტი, მოწყობილია მისასვლელი გრუნტის გზები. აქ, ზედაპირიდან 10
მ–ის სიღრმემდე გავრცელებულია დელუვიურ-პროლუვიური გრუნტები, ხოლო 10-52 მის ინტერვალში - ტუფობრექჩიებისა და ტუფოქვიშაქვების ჰორიზონტები. ალაგ-ალაგ
თიხებითა და ხვინჭით შევსებული ნაპრალებითა და მსხვრევის ზოლებით.
კაშხლის

ტანის

შეუღლებისას

ხეობის

ნაპირებთან

და

მის

ძირზე,

საინჟინრო-

გეოლოგიური მონაცემების საფუძველზე, უნდა მოიხსნას დამსხვრეული კლდოვანი ფენა,
ხოლო ძირითადი ქანების ცემენტაციის დაწყებამდე წყლის მძლავრი ჭავლით მოხდეს
კლდოვანი ზედაპირის გასუფთავება.
კაშხლის მარცხენა მხარის მიმდებარე ფერდობები საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების
თვალსაზრისით საკმაოდ მდგრადია, თუ მხედველობაში არ მივიღებთ საყრდენის ახლოს,
670 მ აბსოლუტურ ნიშნულზე ძლიერ დისლოცირებული პორფირიტული წყების ქანებს,
რომლის მოხსნა დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს. შედარებით რთულად გამოიყურება
მარჯვენა ფერდობი (სურ. 7.1.), სადაც გასულ საუკუნეში ხუდონჰესის მშენებლობისათვის
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გაიკაფა ტყე და ნაწილობრივ მოიხსნა დელუვიურ-პროლუვიური გრუნტი, დღეისათვის
ფერდობის უსწორმასწორო რელიეფზე აღინიშნება ღორღის, ხვინჭისა და ლოდების
დანაგროვები, ზოგან ძლიერ დისლოცირებული კლდოვანი ქანების ბორცვები, მკვეთრად
დახრილ

კლდოვან

კარნიზებზე

ხშირ

ნაპრალებში

დაფიქსირებულია

10-20

სმ

დიამეტრისა და უფრო დიდი ზომის ლოდები, რომლებიც, შესაძლოა, გრავიტაციული
პროცესების ზემოქმედებით გადაადგილდნენ წყალსაცავის მიმართულებით.

სურ. 7.1. კაშხლის ღერძი, მდ. ენგურის მარჯვენა ფერდობი

აღნიშნულიდან გამომდინარე, საჭირო იქნება დელუვიურ-პროლუვიური საფრისა და
ძლიერ ნაპრალოვანი კლდოვანი ქანების მოხსნა და გატანა. გრუნტის გამოყენება
შესაძლებელია მოსაწყობი გზების საფრად.
მდ. ენგურის ხეობაში წყალი შეიტბორება, დაახლოებით, 9 კმ–ის მანძილზე კაშხლიდან
ზემოთ. მარცხენა შენაკადი მდ. ხაიშურა - 2 კმ-ზე, ხოლო მარჯვენა შენაკადი ნენსკრა - 3
კმ-ზე. წყალსაცავის მიმდებარე ფერდობებზე საკმაოდ ინტენსიურად არის გამოვლენილი
დენუდაციურ-აკუმულაციური
განვითარებულია

ზედა

პროცესები,

მეოთხეულისა

რის
და

შედეგადაც

ჰოლოცენის

მათ

ზედაპირებზე

ეპოქის

დელუვიური,

პროლუვიური და ალუვიური ნალექები (ღორღი, ხვინჭა და კაჭარი). ხეობის ძირის
გასწვრივ ალაგ-ალაგ აღინიშნება ღორღით, თიხნარით, ქვიშებითა და კაჭარით აგებული
გამოზიდვის კონუსები. ფერდობები თითქმის მთლიანად დაფარულია ტყით, რაც
თითქმის მთლიანად ბლოკავს დელუვიურ ჩამორეცხვას. ამას ხელს უწყობს აგრეთვე
ნიადაგსაფრის კარგი ინფილტრაციული თვისებები.
კაშხლის ზემოთ, მდ. ენგურის ხეობის ძირის გასწვრივ, სოფელ ხაიშამდე, შეტბორვის
ზოლზე, საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარება არ არის მოსალოდნელი, თუ
მხედველობაში

არ

მივიღებთ

მარჯვენა

ნაპირის

დელუვიურ

ფერდობს,

სადაც

წყალსაცავის შევსების შემდეგ მასში წყლის დონის მკვეთრი ცვალებადობით შეიძლება
განვითარდეს ჩამოქცევები, შვავები და მეწყრები (ფოტოები 7.2., 3, 4 და 5).
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სურ. 7.2. კაშხლის ზემოთ მდ. ენგურის მარჯვენა ფერდობი

სურ.7.3. წყალგამყვანი გვირაბი და მდ. ენგურის მარჯვენა ფერდობი

სურ.7.4. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი კაშხლის ზემოთ
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სურ. 7.5. მდ. ენგურის ხეობა წყალგამყვანი გვირაბის ზემოთ

მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე სოფ. ხაიშის დასახლების ის ნაწილი, რომელიც
დატბორვის ზოლს ზემოთ რჩება, განლაგებულია დელუვიურ ფერდობზე ხელოვნურად
მოწყობილ ტერასებზე, სადაც შეტბორვის შემდეგ მოსალოდნელია თანამედროვე
გეოლოგიური პროცესების გააქტიურება. სოფ. ხაიშის დასახლების უმეტესი ნაწილი,
რომელიც მდებარეობს მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირზე, მთლიანად იტბორება. აქ
შეტბორვის ხაზი გაივლის კლდოვან ფერდობზე, სადაც დელუვიონის სიმძლავრე 1-2 მ-ს
არ აღემატება.

ნახ. 7.1. ხუდონჰესის ზემოქმედების არეალის ხაიშის უბანი

საყურადღებოა სოფ. ტობარის ზემოთ, მდ. ნენსკრის შესართავიდან 1.2 კმ–ის მანძილზე
მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე მდებარე უბანი, სადაც შეტბორვის ხაზი ემთხვევა
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საავტომობილო გზას. გზა გადის ფერდობზე მოჭრილ თაროზე. წყალსაცავში წყლის
დონეების ცვალებადობასა და ფერდობის გრუნტების წყლით გაჯირჯვება-გამოშრობას,
შესაძლოა, მოჰყვეს ჩამონგრევა-ჩამოქცევითი პროცესები. აგრეთვე უნდა აღინიშნოს ის
ფაქტი, რომ მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირზე, მდ. ნენსკრის შესართავიდან 2.7 კმ-ის
მანძილზე ხეობის აღმა აღინიშნება სამი უბანი, რომელთა საზღვრებში მოსალოდნელია
თანამედროვე გეოლოგიური პროცესების გააქტიურება, განსაკუთრებით, ახალი გზის
მშენებლობის პროცესში.
მდ. ნენსკრის შესართავიდან 0.8 კმ-ის მანძილზე მდებარე უბანზე აღინიშნება 75 მ-მდე
სიგანის მეწყრული სხეული, რომლის უმეტესი ნაწილი დაიტბორება. დატბორვის ხაზს
ზემოთ დარჩება 30 მ-მდე სიგანის, 20 მ-მდე სიგრძის მეწყრის წვერო და საფეხური. ამ
მეწყრის წარმოშობის მიზეზია მცირე სიმძლავრის დელუვიურ-პროლუვიური გრუნტების
სოლიფლუქციური მოძრაობისადმი მიდრეკილება.
მეორე უბანი (მდებარეობს მდ. ნენსკრის შესართავიდან 1.3 კმ-ის მანძილზე) 275 მ სიგანის
ფრონტით (მდინარის კალაპოტის მიმართ) მთლიანად იტბორება, ხოლო დატბორვის ხაზი
გაივლის მეწყრული სხეულის თავზე. წყალსაცავის შევსების შემდეგ ეს მეწყერი
აქტიურად წაირეცხება და მისი მასალა თანდათანობით მთლიანად წყალსაცავის ძირზე
აღმოჩნდება.
მესამე უბანი წარმოადგენს მდ. ენგურის კალაპოტის მიმართ ირიბად მდებარე ეროზიულ
ჩადაბლებას (სიგრძე 600 მ-მდე, სიგანე 25-50 მ). წყალსაცავის შევსების შემდეგ
დაიტბორება ამ ჩადაბლების ბოლო, 50 მ სიგრძის, მონაკვეთი.
მდ. ნენსკრის შესართავიდან მისი მარჯვენა ნაპირის გასწვრივ (სურ. 7.6) აღინიშნება
ლოდნარი გრუნტის აკუმულაცია. ფერდობზე გავრცელებული კლდოვანი გრუნტების
შრეების

დახრა

ემთხვევა

ფერდობის

ექსპოზიციას.

გამოფიტვის

პროცესებით

წარმოქმნილი ნაპრალებით დაფიქსირებული ლოდები სიმძიმის ძალით ნელა მოცურავენ
ფერდობზე, მდინარის კალაპოტის ვერტიკალურ საფეხურთან იძენენ სიჩქარეს და ცვივიან
მდინარეში. მათი უდიდესი ნაწილი გაიზიდება მდინარის მიერ წყალდიდობის დროს.
დატბორვის ხაზი ამ მიდამოებში გადის მკვეთრად დახრილ და გატყიანებულ ფერდობზე.
აღნიშნული შესართავიდან ზემოთ, 90-100 მ-ზე მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირზე (მაღალი
ძაბვის საყრდენებთან), ფერდობზე გამოკვეთილია სამკუთხედის ფორმისა და ტყის ხშირ
საფარს მოკლებული ტერიტორია (სურ. 7.8). ამ ტერიტორიის ფუძე მდინარის გასწვრივაა,
სადაც აღინიშნება, საშუალოდ, 1-2 მ სიმძლავრის დანაპრალიანებულ ფერდობზე
ჩამოცურებული კლდოვანი ქანების შრეები. შრეებმა ფერდობზე ნელი დაცურებისას თან
გაიყოლეს ფესვებდაგლეჯილი ხეები, ვერტიკალური მდგომარეობის შენარჩუნებით.
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სურ. 7.6. მდ. ნენსკრის მდ. ენგურთან შეერთება

სურ. 7.7. მდ. ნენსკრის მარჯვენა შენაკადი, დარჩ-ორმელეთი

სურ. 7.8. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი
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სურ. 7.9. მდ. ნენსკრის მარცხენა ნაპირი

სურ. 7.10. მდ. ენგურის ხეობა მდ. ნენსკრის შესართავის ზემოთ

მდ. ნენსკრის ხეობაში შეტბორვის ზოლი მოიცავს სოფელ ლუხს მთლიანად და სოფელ
ლახანის ჭალის ტერასას საავტომობილო გზიდან მარჯვენა შენაკად ლახამამდე.
ხეობის ეს

მონაკვეთი ხასიათდება დენუდაციურ-აკუმულაციური რელიეფით. აქ

განვითარებულია ორი ჭალისზედა ტერასა, 10-15 მ და 30-35 მ სიმაღლეებზე. ტერასებზე
გავრცელებულია
მდინარეული

მეოთხეული

ნალექები,

ასაკის

რომლებიც

ალუვიურ-დელუვიური
წარმოდგენილია

ნახევრად

და

მყინვარულ-

დამუშავებული

ლოდებით (ლოდების დიამეტრი ზოგჯერ 2 მ-ს აღწევს), კენჭნარით, ღორღითა და
ხრეშით.
შეტბორვის შემდეგ, თუ სოფელი ლახანი დარჩა თავის ადგილზე, ჩასატარებელი იქნება
ნაპირსამაგრი სამუშაოები შეტბორვის მაქსიმალურ ხაზზე, რადგან მიმდებარე ტერასა
აგებულია

დიდი

სიმძლავრის

ალუვიურ-დელუვიური

და

პროლუვიური

კაჭარ-

კენჭნარით, ღორღით, ლოდებითა და თიხებით, რომლებიც გაწყლიანების შემთხვევაში
ადვილად დაექვემდებარებიან თანამედროვე გეოლოგიური პროცესების გავლენას.
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ნახ. 7.2. მდ. ნენსკრის შეტბორვის ზონის არეალი

მდ. ხაიშურის ხეობაში 700-მეტრიან იზოჰიფსზე დაიტბორება 1.0 კმ სიგრძის მონაკვეთი
და მარჯვენა შენაკადის კასლეთის ხეობა 750 მ სიგრძეზე. დატბორვის ზონაში, სოფელ
ხაიშის გარდა, ყვება ხაიშურის მარცხენა ნაპირის პატარა დასახლება, სახერხითა და
სხვადასხვა კომუნიკაციით, ხაიშურის ხეობის ზედა წელში განლაგებულ სოფლებთან
დამაკავშირებელი გზა, მარჯვენა ნაპირზე და კასლეთის ხეობაში - სოფელი ქვედა
წვირმინდი.
მდ. ხაიშურა შეტბორვის ფარგლებში ქმნის ყუთის ფორმის ხეობას. მისი სიგანე ხაიშთან
750 მ-ს შეადგენს, შემდეგ თანდათან ვიწროვდება 125 მ-მდე, ხოლო ქვედა წვირმინდთან
ისევ ფართოვდება 270 მ-მდე (სურ. 7.11, 12, 13, 14). მდინარის მარცხენა ნაპირზე
შეტბორვის

ხაზი

გადის

მკვეთრად

დახრილ,

გატყიანებულ

ფერდობზე,

სადაც

მეოთხეული ასაკის გრუნტების დიდი სიმძლავრის დანაგროვები არ აღინიშნება. აქ
ნაკლებადაა მოსალოდნელი თანამედროვე გეოლოგიური პროცესების გააქტიურება
(შეტბორვის შედეგად გამოწვეული მცირე სიმძლავრის ჩამონგრევების გარდა), მარჯვენა
ნაპირის

ფერდობზე

რამდენიმე

ადგილზე

აღინიშნება

დელუვიური

გრუნტების

დაგროვებით შექმნილი კონუსისმაგვარი ფორმები, რომელთა გაწყლიანების გამო
მოსალოდნელია მეწყრული მოვლენების გააქტიურება.
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სურ. 7.11. მდინარე ხაიშურის ხეობა სოფ. ხაიშთან

სურ. 7.12. მდ. ხაიშურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. ხაიშთან

სურ. 7.13. მდ. ხაიშურის მარჯვენა ნაპირი შეტბორვის ზოლში
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სურ. 7.14. ტერასა მდ. ხაიშურის მარჯვენა შენაკად კოსლეთთან

ხუდონჰესის მშენებლობის არეალში ფერდობები ხშირ შემთხვევაში დანაწევრებულია
წყლიანი და ზოგჯერ პერიოდულად მოქმედი ეროზიული ხევებით, რომლებიც გარკვეულ
სიძნელეებს შეუქმნიან ინფრასტრუქტურის მოწყობასა და შემდგომ ფუნქციონირებას
(საავტომობილო გზები, ელექტროგადამცემი ხაზები, საყრდენები, სამშენებლო მოედნები,
მშენებელთა დასახლების ტერიტორიები და სხვ.). ტერიტორიის ჰიდროლოგიური
კვლევები

უშუალოდ

უკავშირდება

საინჟინრო-გეოლოგიურ

კვლევებს.

აქვე

საყურადღებოა ისეთი საკითხების გათვალისწინება, როგორიცაა ზვავსაშიში ფერდობების
საკითხი.

აღსანიშნავია, რომ ხუდონჰესის პროექტის განხორციელება შეამცირებს ენგურჰესის
წყალსაცავში ნატანის რაოდენობას, რაც გაზრდის ენგურჰესის ექსპლუატაციის პერიოდს.
საშიში გეოლოგიური პროცესების დროული პროგნოზირებისა და მათი შემაკავებელი
ღონისძიებების შესამუშავებლად

საჭირო იქნება, პროექტის განმახორციელებელმა

შეიმუშაოს და განახორციელოს გეოლოგიური გარემოს დეტალური მუდმივმოქმედი
მონიტორინგის გეგმა, რომელიც უნდა მოიცავდეს წინასამშენებლო, მშენებლობის,
წყალსაცავის შევსების, ექსპლუატაციისა და რეკულტივაციის სტადიებს.
საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარების პრევენციისა და მასთან დაკავშირებული
უარყოფითი ზეგავლენების თავიდან აცილების ან შერბილების მიზნით აუცილებელია
შემდეგი ღონისძიებების განხორციელება:


წყალსაცავის შევსებამდე ფერდობებზე, შეტბორვის ზოლზე და მის ზემოთ
პოტენციურად საშიში ზონების გამოყოფა, მათი დატანა მსხვილმასშტაბიან
რუკაზე პირვანდელი მდგომარეობის აღწერით;



კაშხლის ფერდობებთან შეუღლებაზე და მის სიახლოვეს კლდოვანი ქანების ყველა
სახის ნაპრალების (მათ შორის, ”ძაფისებურის”) დაფიქსირება; ეს კვლევები უკვე
ჩატარებულია 2012-2013 წლებში კომპანია „შტუკეს“-ს ექსპერტების მიერ და
ასახულია დამატებით დანართ 3-ში.
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ფერდობებზე გამომავალი წყაროებისა და ნაკადების დებიტების გაზომვა;



წყალსაცავში ნალექების აკუმულაციის პროცესზე დაკვირვებებისათვის სხვადასხვა
წერტილში სადამკვირვებლო პუნქტების მოწყობა;



მდ.

ენგურის

შენაკადების

შეტბორვის

ზოლთან

ნატანის

დაგროვების

ინტენსივობაზე დასაკვირვებელი წერტილების მოწყობა;


კაშხლის ქვედა ბიეფში საკონტროლო ჭაბურღილების გაყვანა კაშხლის ძირიდან
შემოვლითი ფილტრაციების დასადგენად. წყლის დონისა და მისი ქიმიური
შემადგენლობის დაფიქსირება წყალსაცავის შევსებამდე. ჭაბურღილები უნდა
მოეწყოს ხანგრძლივი დაკვირვებისათვის, შესაბამისად, ისინი უნდა დამაგრდეს
საცავი მილებით ყელის დაბეტონებითა და საკეტიანი სახურავის მოწყობით;



ახლად გაყვანილ გზებზე, მის მიმდებარე ფერდობებსა გეოლოგიურად საშიში
ზონების გამოყოფა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება და პერმანენტული
მონიტორინგის წარმოება;



სამშენებლო

მასალების

კარიერების

ტერიტორიაზე

გეოლოგიური

გარემოს

შეცვლის მასშტაბების შეფასება, მათი აღრიცხვა და რეკულტივაციის კონტროლი;
საპროექტო ტერიტორიაზე სათანადო პროფილაქტიკური და შემარბილებელი ზომების
დასაგეგმად ნათლად უნდა იყოს აღქმული გეოსაშიშროების წარმოქმნის ბუნებრივი
და

ძირითადი

მექანიზმები.

დაკავშირებულია

არა

საპროექტო ტერიტორიაზე

კონკრეტულ

ადგილებში

პრობლემა

მდებარე

ძირითადად

მოქმედ

მეწყერულ

ზონებთან, არამედ არასტაბილური ლანდშაფტის (სუსტი გრუნტი) არსებობასთან და
ეროზიული და მეწყრული პროცესების განვითარების წინაპირობის არსებობასთან.
საპროექტო

ტერიტორიაზე

ფერდობებზე

მეწყერის

წარმოქმნის

მთავარი

მამოძრავებელი მექანიზმი დაკავშირებულია ატმოსფერული ნალექების ინტენსიობასა
და

ზედაპირული

კორელაცია

წყლის

ნათლად

მართვის

არის

პრობლემასთან

განსაზღვრული

და

ნალექების

მეწყრული

პროცესების

ინტენსიობასთან.

ქვემოთ

მოგვყავს ზოგადი რეკომენდაციები ეროზიული პროცესების სტაბილიზაციის და
მეწყრული პროცესების განვითარების პრევენციის ან შენელებისათვის მიზანშეწონილი
ღონისძიებების შესახებ:


ზედაპირის წყლის მართვა მიჩნეულია, როგორც ძირითადი შემამსუბუქებელი
ფაქტორი

მეწყერების

შესაჩერებლად,

სამუშაოების პერიოდში და

რომელიც

თავს

ასევე ექსპლუატაციის

იჩენს

პერიოდში.

სამშენებლო
დროებითი

დრენაჟის სისტემები უნდა მოეწყოს მშენებლობის (ფერდების გაჭრა, ღრმა
თხრილები

და

აშ.)

დროს

მეწყერის

შესაჩერებლად.

ზედაპირის

წყლის

მართვისთვის და ფერდობების სტაბილიზაციისთვის უნდა მოეწყოს მუდმივი
დრენაჟის

სისტემები

მონიტორინგი

და

და

უზრუნველყოფილი

მოვლა-შენახვა.

დაგეგმვის

უნდა
და

იყოს

ადეკვატური

მონიტორინგის

დროს

გათვალისწინებული უნდა იყოს სეზონური ასპექტები: თოვლის დნობა და
დატბორვის პერიოდები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ზედაპირული წყლების
სადრენაჟო სისტემების მოწყობამ უნდა უზრუნველყოს ეროზიული და მეწყრული
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უბნებიდან ღვარული ზედაპირული წყლის მოშორება, ზედაპირული წყლის
ნაკადები ისე უნდა იყოს მიმართული, რომ არ გამოიწვიოს ლოკალური
გარეცხვები ცალკეულ უბნებზე. სადრენაჟო სისტემების მოწყობა აუცილებელია,
როგორც

მშენებლობის

ეტაპზე

ჩამოჭრილი

ფერდობების

მდგრადობის

უზრუნველსაყოფად (დროებითი ღონისძიებები), ასევე მუდმივი რისკის უბნებზე,
სადაც მოსალოდნელია ეროზიული და მეწყრული პროცესების განვითარება,
სათანადო სიღრმისა და სიხშირის სადრენაჟო ქსელის მოწყობა. სადრენაჟო ქსელის
მოწყობა საჭიროებს მშენებლობის ეტაპზე სატანადო პროექტისა და მეთოდური
სახელმძღვანელოს მომზადებას.


ეროზიის და მეწყერის გამოწვევის შესაჩერებლად ფერდობის სტაბილიზაციის
ტექნიკა არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი. უმეტეს შემთხვევაში უნდა მოეწყოს
მექანიკური საშუალებები, როგორიც არის ბერმები, გეოგრიდები, ბიომატები და
ასევე უნდა მოხდეს ფერდობების ანტი ეროზიული მცენარეული საფარის აღდგენა.



კონკრეტული საპროექტო უბნებისათვის შესაძლებელია “ნიადაგის ანკერების”
გამოყენება. ნიადაგის ანკერები არის ჰორიზონტალური ფოლადის ანკერები,
რომელიც ნიადაგის სტაბილიზაციისთვის ეწყობა გეოლოგიურ შრეებში. ასეთი
ტიპის ნაგებობები უკვე არის მახინჯაურის გვირაბის სამხრეთით მდებარე
გვირაბის პორტალზე. ნიადაგის დაანკერების ტიპიური პროექტი ნაჩვენებია ნახ.
7.15.

ნახ. 7.15. niadagis ankerebis tipiuri proeqti



განსაკუთრებულ ადგილებში შესაძლოა იყოს მოსაპირკეთებელი ნაგებობების
ან რელიეფის ხელახალი დაპროფილების მოთხოვნის საჭიროება.



მეწყერული

ფერდობის

ეფუძნებოდეს

შემაკავებელი

ჭაბურღილების

ნაგებობების

მონაცემებს

და

პროექტი

ფერდობის

უნდა

მდგრადობის

ანალიზს.


როგორც

გრძელვადიანი

პრევენციული

და

შემარბილებელი

ფაქტორი,

მნიშვნელოვანია შეყწდეს ნიადაგის ეროზია და დეგრადაცია (ქანების ნგრევა).
ფერდობებზე და

ხელოვნური ჭრილის

ადგილებში

მცენარეული

საფარის

აღდგენა/შენარჩუნება ხელს შეუწყობს ეროზიული და მეწყრული პროცესების
განვითარებას.
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ზვავსაშიშროება
თოვლის

ზვავსაშიშროების

თვალსაზრისით

მდ.

ენგურის

წყალშემკრები

აუზი

საფუძვლიანად არის შესწავლილი სხვადასხვა სპეციალისტის მიერ22. დადგენილია, რომ
მდ. ენგურის წყალშემკრებ აუზში თოვლის ზვავების გავრცელების ქვედა საზღვარი
მაღალი შეფარდებითი სიმაღლის ციცაბოდ დახრილ ფერდობებზე უხვთოვლიანი
ზამთრის პირობებში ზ.დ. 300-350 მ სიმაღლეზე გადის. ხუდონჰესის კომპლექსის
განლაგების რაიონი უფრო მაღლა მდებარეობს - ზ.დ. 500-700 მ-ზე და, შესაბამისად, ეს
რაიონი ზვავსაშიშ ზონაში ხვდება. აღნიშნული რაიონი მასთან მიმდებარე ფერდობებით
ხასიათდება ისეთი ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობებით, რაც ხელს უწყობს თოვლის
ზვავების ჩამოსვლას. კერძოდ, ამ რაიონის საზღვრებში მდ. ენგურისა და მისი
შენაკადების (ნენსკრა, ხაიშურა) ხეობების გასწვრივ აღმართულია მაღალი ფერდობები,
რომელთა ზედაპირების დახრა უმეტეს შემთხვევებში 150-ს აღემატება, ალაგ-ალაგ კი 350-ს
აღწევს. ფერდობების ასეთი კუთხით დახრა თოვლის ზვავების წარმოქმნის ერთ-ერთი
წინა პირობაა. ამასთან ერთად, ხუდონჰესის განლაგების რაიონი არცთუ იშვიათად
უხვთოვლიანი ზამთრით ხასიათდება, როცა თოვლის საფრის სიმაღლე 2-3 მ-ს აღწევს.
მაგ.: 1975-1976 და 1986-1987 წლებში თოვლის საფრის სიმაღლემ სოფ. ხაიშში 2.5 მ-ს
გადააჭარბა, ხოლო სოფ. ლახამში 3.4 მ-ს მიაღწია. ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზის
ჯორკვალი-სკორმეთის

მონაკვეთის

საზღვრებში

ჩატარებული

გამოკვლევებით

დადგენილია, რომ ხუდონჰესის კომპლექსის განლაგების არეალში - მდ. ენგურისა და
ნენსკრის ხეობების გასწვრივ აღმართულ ფერდობებზე, ზ.დ. 800-1,800 მ სიმაღლეზე –
განლაგებულია ზვავების წარმოქმნის 46 კერა, რომლებიდანაც უხვთოვლიან ზამთარში
შეიძლება ზვავები მდინარეთა კალაპოტებში ჩამოვიდეს. ამ რაიონში ჩამოსული ზვავების
კონუსების (ენების) მოცულობა, საშუალოდ, 5-15,000 მ3-ს უდრის. ზოგიერთი ზვავის
კონუსის მოცულობამ კი შეიძლება 300,000 მ3-ს გადააჭარბოს.
აღნიშნულიდან
ხუდონჰესის

გამომდინარე,

კომპლექსის

აუცილებლად

განლაგების

უნდა

არეალში

იქნეს

თოვლის

გათვალისწინებული
ზვავების

ჩამოსვლის

საშიშროება, რამაც შეიძლება შეაფერხოს როგორც ჰესის მშენებლობის, ისე მისი
ექსპლუატაციის პროცესი. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს წყალსაცავის
აკვატორიაში დიდი მოცულობის ზვავის კონუსის (ენის) ჩამოსვლის შესაძლებლობას,
რამაც წყალსაცავის სარკის ზედაპირზე უეცარი ვარდნით შეიძლება გამოიწვიოს მასში
მაღალი

და

ძლიერი

ტალღების

წარმოქმნა.

აღნიშნულის

შედეგად

ადვილი

მოსალოდნელია ნაპირების ეროზიის გაძლიერება. არ არის გამორიცხული, რომ ასეთმა
შემთხვევამ ჰესის ნაგებობების დაზიანება გამოიწვიოს.
ქვემოთ

ხუდონჰესის

კომპლექსის

განლაგების

ტერიტორიების

ზვავსაშიშროების

შერბილების (ან ნაწილობრივი აღკვეთის) მიზნით, ზვავსაშიშროების პრობლემის
ხანგრძლივი

შესწავლით

მიღებული

შედეგების

გათვალისწინების

საფუძველზე

შედგენილია რეკომენდაციები და ზვავსაწინააღმდეგო შემარბილებელი ღონისძიებები (მ.

22

ლ. ქალდანი, მ. სალუქვაძე, 2011; მ. სალუქვაძე, 2011.
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სალუქვაძის მონოგრაფიის ”ზემო სვანეთის ზვავსაშიშროება”, (2011), მიხედვით).
მოცემულია ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებების პასიური და აქტიური ფორმები.
კერძოდ, ზვავსაწინააღმდეგო პასიური ფორმებია:


ხუდონჰესის განლაგების არეალში ზვავსაშიში ტერიტორიების გამოკვლევა;



ზვავსაშიში

ტერიტორიებისათვის

ზვავების

პროგნოზირების

მეთოდების

შემუშავება;


ჰესის

ოპერატორი

კომპანიის

მიერ

ზვავსაწინააღმდეგო

სამეთვალყურეო

სამსახურის ჩამოყალიბება (სამეთვალყურეო საგუშაგოების მოწყობა და სხვ.)
აქტიური ფორმებიდან პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს:


ზვავების წარმოქმნის კერებში სხვადასხვა ტიპის დროებითი კაპიტალური
საინჟინრო ნაგებობების აშენება და ამ კერების გატყიანება;



ზვავსაშიშ ზოლებში ზვავების ამაცილებელი და დამშლელი ნაგებობების აშენება;



ზვავების

გამოზიდვის

კონუსებში

ზვავების

ამაცილებელი,

დამშლელი,

დამამუხრუჭებელი და გამაჩერებელი ნაგებობების მოწყობა;
ადრეული შეტყობინების სისტემის აწყობა: საჭიროა ზვავების პროგნოზის მეთოდების
გამოყენების საფუძველზე დადგენილი მათი ჩამოსვლის ტერიტორიებისა და დროის
შესახებ

ინფორმაციის დროული მიწოდება მოსახლეობისა და დაინტერესებული

ორგანიზაციებისათვის (კერძოდ, ხუდონჰესის ადმინისტრაციისათვის).
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7.1.2

აღძრული სეისმური საშიშროების შეფასება

ბუნებრივი

სეისმურობის

გარდა,

მაღლივი

კაშხლების

მშენებლობის

რეგიონში

გასათვალისწინებელია ე.წ. აღძრული სეისმურობის მოვლენა. აღძრული სეისმურობა
ვლინდება

წყალსაცავის

ავსების

შემდეგ.

ჩვეულებრივ,

აღძრული

სეისმურობით

გამოწვეული მიწისძვრები საშუალო სიდიდისაა, M=523, მაგრამ ლოკალურად მათ
შეიძლება საკმაოდ დიდი ეფექტი ჰქონდეთ.
აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული სეისმური მოვლენებით განპირობებული
მეწყრების საშიშროება, რადგან ასეთმა მეწყრებმა შეიძლება გამოიწვიონ წყალსაცავის
დონის სწრაფი ცვლილება, ტალღის წარმოქმნა, ხეობების გადაკეტვა და შენობანაგებობების დატბორვა.
ხუდონჰესის მშენებლობის ტერიტორიის ირგვლივ სასურველია ლოკალური სეისმური
ქსელის მოწყობა იმისათვის, რომ განისაზღვოს კაშხლის უშუალო სიახლოვეს მდებარე
რღვევების პარამეტრები და, შესაბამისად, დაზუსტდეს სეისმური საშიშროება. პირველ
რიგში,

საჭიროა

სეისმური

საშიშროების

შეფასების

შესაბამისად

სეისმომედეგი

მშენებლობის დაგეგმვა და კონტროლი, კაშხლისა და სხვა ნაგებობების მშენებლობის
პროცესის გაკონტროლება.
ძლიერი

მიწისძვრის

დროს

უდიდესი

მნიშვნელობა

აქვს

მოსახლეობის

ინფორმირებულობასა და სწორ მოქმედებას, ერთი მხრივ, და ხელისუფლებისა და
სპეციალური სამსახურების სწრაფ რეაგირებას, მეორე მხრივ. სამწუხაროდ, როგორც
ბოლო წლებში საქართველოში მომხდარმა მიწისძვრებმა აჩვენა, საშუალო სიძლიერის
მიწისძვრამაც კი, მოსახლეობის მოუმზადებლობის გამო, შეიძლება გამოიწვიოს ზარალი
და მსხვერპლი (თბილისის 2002 წლის მიწისძვრა, ონის 2006, 2009 წწ. მიწისძვრები).
საჭიროა მოსახლეობის ინფორმირება მიწისძვრების, რეგიონის სეისმურობისა და
მიწისძვრის დროს ქცევის წესების შესახებ. საჭიროა ტრენინგების ჩატარება, პირველ
რიგში, სკოლებში.
ადგილობრივი ხელისუფლება და სამსახურები (სამაშველო, სამედიცინო და სხვ.) მზად
უნდა იყვნენ სწრაფი რეაგირებისათვის. უნდა შეიქმნას შესაძლო კატასტროფის სცენარები
და სამოქმედო გეგმა.
ასევე საჭიროა ლოკალური სეისმური ქსელის შექმნა, რომელიც, გარდა ზემოთ
აღნიშნული სეისმურობისა და აქტიური რღვევების კვლევისა, საჭიროა იმისათვის, რომ,
რაც შეიძლება, სწრაფად განისაზღვროს მიწისძვრის ეპიცენტრი, სიძლიერე და შესაძლო
ეფექტი. ინფორმაცია დროულად უნდა მიეწოდოს შესაბამის სამსახურებს სწრაფი
რეაგირებისათვის. ასევე მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ინფორმირება იმისათვის, რომ
ძლიერი მიწისძვრის შემთხვევაში მათ სწრაფად იმოქმედონ, ხოლო სუსტი მიწისძვრის
შემთხვევაში არ დაიწყოს პანიკა.

23

Martin Wieland, New Developments in Dam Engineering, Proceedings of the 4th International Conference on Dam
Engineering, 18-20 October, Nanjing, China, Edited by M. Wieland , Q.Ren , and J. S . Y . Tan, Taylor & Francis 2004, pp 95100 DOI: 10.1201/9780203020678.ch8; Gupta H K, Reservoir induced earthquakes, Elsevier, Amsterdam, 1992.
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7.1.3

ზემოქმედება ჰიდროგეოლოგიურ პირობებზე

ხუდონჰესის მშენებლობის პორცესში

მიწისქვეშა

სამუშაოების (ნაგებობებისათვის

საძირკვლის ამოთხრა, მშენებლობის ზოგიერთ უბანზე გრუნტის ღრმა ფენების მოხსნა,
ჭაბურღილების გაყვანა და სხვ.) განხორციელება შეიცავს არასასურველი პროცესების
განვითარების რისკებს, რომელთა შორის უნდა აღინიშნოს:


წყალშემცველი მიწისქვეშა ჰორიზონტების შესაძლო გადაკვეთის შემთხვევაში
მიწისქვეშა წყლების დებიტის შეცვლა – შემცირება ან მომატება – მშენებარე
ობიექტებთან მიმდებარე ადილებზე;



ნავთობპროდუქტების ან სხვა ტოქსიკური ნივთირებების დაღვრა – გაფანტვის
შემთხვევაში გრუნტის წყლების გაჭუჭყიანება, რამაც დროთა განმავლობაში
შესაძლოა წყალსაცავის დაბინძურებაც გამოიწვიოს, განსაკუთრებით, მშენებლობის
იმ უბნებზე, სადაც მიწისქვეშა წყლების ჰორიზონტები მიწის ზედაპირიდან
შედარებით მცირე სიღრმეზე არიან განლაგებული; და



ხუდონჰესის

მშენებლობის

არელის

ბუნებრივად

მაღალი

გაწყლიანებიდან

გამომდინარე (გრუნტისა და მიწისქვეშა წყლების მაღალი დონეები, ატმოსფერული
ნალექების სიუხვე), სამუშაოების პროცესში წყალმოდინების გაძიერება მიწისქვეშა
გამონამუშევრებში, რაც შემაფერხებელ გავლენას იქონიებს, როგორც მშეებლობის,
ისე ექსპლუატაციის პირობებში. ამიტომ საჭიროა მიწისქვეშა გამონამუშევრების და
მასთან უშუალოდ მყოფი ნაგებობების დატბორვის თავიდან აცილების მიზნით
განხორციელდეს ჰიდროიზოლაცია და გრუნტის წყლების დონის ხელოვნური
დაწევა – დრენაჟი.
მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება შეიძლება მოხდეს აგრეთვე არაპირდაპირი გზით –
მშენებლობის პროცესში ქიმიურად დაბინძურებული ნიადაგებიდან და გრუნტებიდან
წვიმის ან თოვლის ნადნობი დაბინძურებული წყლების ჩაჟონვით მიწისქვეშა წყლების
ჰორიზონტების განლაგების სიღრმემდე. მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება ასევე
შეიძლება

გამოიწვიოს

აგრეთვე

მათი

ჰორიზონტების ჰიდრავლიკურმა

კავშირმა

დაბინძურებულ ზედაპირულ წყლებთან.
ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, საჭიროა ჭაბურღილების გამოყენებით ჩატარდეს
მონიტორინგი გრუნტის წყლების ჰიდროდინამიკურ მახასიათებლებზე და ქიმიური
შედგენილობაზე.
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7.1.4

ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე

7.1.4.1.

ხუდონჰესის წყალსაცავის დალამვის პროგნოზი ენგურჰესის წყალსაცავში

ჩატარებული

ინსტრუმენტული

გაზომვების

შედეგების

გათვალისწინებით

და

ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე
7.1.4.1.1. მდინარე ენგურის ტივტივა ნატანის ჩამონატანის საშუალო წლიური მოცულობის
დადგენა
სამთო წყალსაცავების დალამვისას გადამწყვეტ ფაქტორს მდინარის მყარი
ჩამონადენი, კერძოდ კი ტივტივა ნატანი წარმოადგენს, ამიტომ ტივტივა ნატანის
ჩამონადენის მახასიათებლის განსაზღვრას არსებითი მნიშვნელობა აქვს.
აღნიშნული პროცესი განსაკუთრებით ინტენსიურად უხვნატანიან მდინარეების სამთო
უბნებზე

მოწყობილ

წყალსაცავებზე

მიმდინარეობს.

ამასთან

ერთად,

სამთო

წყალსაცავების მყარი მასალით შევსების წყაროს შეიძლება წარმოადგენდეს მდინარის
წყალშემკრებ აუზში მიმდინარე დენუდაციური პროცესები ან წყალსაცავის შექმნასთან
ერთად მის ბორტებზე გააქტიურებული მეწყერული, ღვარცოფული და აბრაზიული
პროცესები, აგრეთვე ეოლური (ქარის მიერ ტრანსპორტირებული) ნატანი24.
ჩვეულებრივ,

წყალსაცავების

დალამვის უმთავრეს ფაქტორად

ითვლება ნატანის

ჩამონადენი, ხოლო სამთო წყალსაცავების დალამვაში ტივტივა ნატანი ასრულებს მთავარ
როლს25, რასაც საქართველოს სამთო წყალსაცევებზე ჩატარებული მრავალრიცხოვანი
ნატურული დაკვირვებებიც ადასტურებს26.
მდინარე ენგურის მყარი ნატანის შეფასება და ჰუდონჰესის შევსების პერსპექტიული
დინამიკა შეფასებულ იქნა 2 ეტაპად: 1 ეტაპზე, ჯერ გამოყენებულ იქნა ხაიშის საგუშაგოს
დკვირვების ძველი მონაცემები (1966 – 1990 წლები), ხოლო მე-2 ეტაპზე კომპანია
ჰიდროდიაგნოსტიკამ განახორციელა დამატებითი შესწავლები (2012 – 2013 წლწბში) და
წარმოადგინა განახლებული ანგარიში. ქვემოთ ჩვენს მიერ მოყვანილია ჯერ ადრეულ
მონაცემებზე დაყრდნობილი გაანგარიშებები და შემდეგ - კომპანია „ჰიდროდიაგნოსტიკა“-ს
მიერ განხორციელებული კვლევის დასკვნები. ამ ანგარიშის სრული ვერსიის გაცნობა
შესაძლებელია დამატებით დანართ 5-ში.
უშუალოდ ხუდონჰესის წყალსაცავს მდ.ენგურზე ესაზღვრება სამი ჰიდროპოსტი:
ს.ხუბერთან (იგი ამჟამად ენგურჰესის წყალსაცავის შეტბორვის ზონაშია), ს.ხაიშთან
და ს.დიზთან. ვინაიდან, ს.ხაიშის ჰიდროპოსტი მდებარეობს მდ. თხეიშის შესართავს
ზემოთ, ხოლო
გაზომილი

ს.დიზისა

ტივტივა

–

ნატანის

მდ.ნენსკრას შესართავს ზემოთ,
ჩამონადენი

24

ვერ

ჩაითვლება

არცერთ მათგანზე
სარწმუნო

საწყის

Мачарадзе Г.Т. Заиление и промыв горных водохранилищ с учетом изменчивости твердого стока.
Диссертация на соискание ученой степени канд.техн. наук. Тбилиси, 1988, 140 с.
25
Караушев А.В. Теория и методы расчета речных наносов, Л..; Гирометеоиздат, 1977, 272 с.
26
Гвелесиани Л.Г., Шмальцель Н.П., Заиление водохранилищ гидроэлектростанций, М.; Энергия, 1968,
86 с.
Кереселидзе Н.Б., Кутавая В.И., Цагарели К.А. Заиление и промыв горных водохранилищ на примере
Рионского каскада ГЭС // Гидротехническое строительство, 1985, №9, с.50-54.
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მონაცემად ხუდონჰესის წყალსაცავის დალამვის პროგნოზირებისათვის, რადგან ისინი
სრულად

ვერ

ჩამონადენს.

ითვალისწინებენ

აღნიშნულიდან

წყალსაცავში

გამომდინარე,

ჩადინებული

ხუდონჰესის

მდინარეების

წყალსაცავის

მყარ

დალამვის

გაანგარიშებას საფუძვლად უნდა დაედოს მდ.ენგურის ტივტივა ნატანის ჩამონადენი,
განსაზღვრული

ს.ხუბერის

ჰიდროპოსტის

მონაცემებით,

რომელიც

ხუდონჰესის

წყალსაცავისათვის აიღება მარაგით.
უნდა აღინიშნოს, რომ წყალსაცავები რეალურად უფრო სწრაფად ილამება, ვიდრე ეს
გათვალისწინებული იყო პროგნოზით (3, 5), ამიტომ მდინარის მყარი ჩამონადენის
საშუალო

წლიური

მოცულობის

საანგარიშო

სიდიდის

განსაზღვრის

სიზუსტის

გაზრდის მიზნით, ხშირად სარგებლობენ ექსპლუატაციაში მყოფი წყალსაცავების
დალამვის ნატურული მონაცემებით.
ხუდონჰესის წყალსაცავის დალამვის პროგნოზირებისათვის მდ.ენგურის ტივტივა
ნატანის

საშუალო

ჩამონადენის

წლიური

მოცულობის

სიდიდის

დასადგენად

ვსარგებლობთ ენგურჰესის წყალსაცავის დალამვის ნატურული მონაცემებით [6],
რომლის მიხედვით 2010 წლისათვის ენგურჰესის წყალსაცავში დალამული ნატანის
მოცულობა შეადგენდა 80 მლნ.მ3. ჩვენს, ხელთ არსებული ინფორმაციით [7] 1979-1984
წლებში ენგურჰესის წყალსაცავში დალამული იყო 31,2 მლნ.მ3 ნატანი, მათ შორის
25,36 მლნ.მ3 (79%) მდ.ენგურისა და მისი შენაკადების მყარი ჩამონადენი, ხოლო 5,84
მლნ.მ3 (21%) – ზვავებისა და მეწყერების ჩამოშლისა და ნაპირების აბრაზიული
გადამუშავების პროდუქტები. თუ გავითვალიასწინებთ იმ გარემოებას, რომ 1984
წლიდან

2010

ჰიდროლოგიური

წლამდე

ენგურჰესის

რეჟიმი

და

არც

წყალსაცავის

გეოდინამიკური

ზონაში

არც

პროცესების

მდინარის

მიმდინარეობა

მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა, მაშინ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ენგურჰესის
წყალსაცავში
ტივტივა

აკუმულურებული

ნატანი

პროდუქტები – 16,8
უნდა

აღინიშნოს

–

63,2%

მლნ.მ3-ის
რომ

ნატანის

მლნ.მ3,

სრული

ხოლო

მოცულობის

21%-ს

შეადგენს

79%-ს

დენუდაციური

პროცესების

ოდენობით.

“EDF”-ის

[8]

და

ასოციაცია

„ჰიდროსფერო“-სნატურული

დაკვირვებები ჩატარდა კაშხლის მისაყრდენი სიღრმული ფარის აღდგენის შემდეგ და
ასახავს იმ გარემოებას, რომ აღნიშნული საკეტების ფუნქციონირების პირობებში
ნატანის ნაწილი გაედინება ქვედა ბიეფში. ცხრილში 7.1 მოყვანილია კვლევების
ზოგიერთი მონაცემი ენგურჰესის წყალსაცავში დალექილი მყარი ნატანის შესახებ.
ცხრილი 7.1. წყალსაცავის დალამვის პროგნოზული შეფასება სხვადასხვა გამოკვლევების
საფუძვლებზე

გამოკვლევა

იორდანიშვილი
“STYCKY”
“EDF”
ასოციაცია
„ჰიდროსფერო“

წყალსაცავში
დალამული მყარი
ნატანის მოცულობა,
მლნ.მ3

გამოკვლევებით
მოცული პერიოდი,
წელი

წყალსაცავის დალამვის
საშუალოწლიური
ინტენსივობა,
მლნ.მ3/წელი

80,0
52,0
46,8

32
26
26

2,5
2,0
1,8

61,2

34

1,8
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როგორც

ცხრილის

მონაცემებიდან

ჩანს,

წარმოდგენილი

კვლევების

მიხედვით

განსაზღვრული ენგურჰესის წყალსაცავის დალექვის საშუალოწლიური სიდიდეები
ახლოსაა ერთმანეთთან. იმის გათვალისწინებით, რომ საზოგადოდ, მყარი ნატანის
რაოდენობის თეორიული განსაზღვრის და პრაქტიკული გაზომვების მეთოდები ჯერ
კიდევ

სრულყოფილად

არ

არის

დამუშავებული,

შემდგომი

ანგარიშებისათვის

ვიხელმძღვანელოთ იორდანაშვილის კვლევაში მოცემული სიდიდეებით, რომლებიც
გარკვეული მარაგითაა აღებული.
2012-2013

წლებში

“გარემოს

კაშხლის

კვეთში

ჩატარდა

გაზომვათა

სერია,

დაცვის

მდ.ენგურის

რომლის

პერიოდისათვის შეადგენს 115
გრ/მ3,

რაც

სახელმწიფო

ეკოცენტრის”

მიხედვით
გრ/მ3,

წყლის

[11],[12],[13]

წყლის

მიერ

სიმღვრივის

სიმღვრივის

ხუდონჰესის

ინსტრუმენტულ

სიდიდე

წყალმცირობის

ხოლო წყალდიდობის პერიოდისათვის – 1220

კადასტრში

მოცემული

წყლის

სიმღვრივეების

მაქსიმალურ და მინიმალურ მნიშვნელობათა დიაპაზონში თავსდება.

დასკვნა
გაანგარიშებისას გამოყენებულ იქნა ენგურჰესის წყალსაცავში დალექილი ნატანის
ფაქტობრივი

რაოდენობის

დადგენის

მიზნით

2001-2012

წლებში

ჩატარებული

ინსტრუმენტული გაზომვების შედეგად მიღებული მონაცემები. გაანგარიშებამ აჩვენა
რომ:
1. დალამვას,

ძირითადად,

ხუდონჰესის

წყალსაცავის

ექვემდებარება
ნაწილი

მდ.ენგურის

მოცულობით

ხეობაში

282.4

განლაგებული

მლნ.მ3,

რაც

სრული

მოცულობის 77%-ია. მდინარე ენგურის ტივტივა ნატანით ხუდონჰესის წყალსაცავის
დალამვის სავარაუდო ვადა შეადგენს 207 წელიწადს. ამასთან, "მკვდარი" მოცულობა
(141 მლნ. მ3) ნატანით შეივსება დაახლოებით 67 წლის განმავლობაში.
2. ხუდონჰესის

წყალსაცავის

ის

ნაწილი,

რომელიც

მდებარეობს

მდ.ენგურის

შენაკადების: მდ.ნენსკრასა და მდ.თხეიშის ხეობებში, ჯამური მოცულობით 82.1
მლნ.მ3, პრაქტიკულად არ ილამება, ვინაიდან, როგორც ზემოთ იყო ნაჩვენები, ამ
მდინარეების მყარი ჩამონადენის მოცულობა გაცილებით მცირეა მდ.ენგურის მყარი
ჩამონადენის მოცულობასთან შედარებით.
3. ფსკერული

ნატანის

აკუმულაცია

განხორციელდება

ხუდონჰესის

წყალსაცავის

რეგრესიული აკუმულაციის ზონაში და მისი საშუალოწლიური ინტენსივობა
შეადგენს 0.412 მლნ. მ3/წელიწადში.
ამ

მონაცემებზე

დამყარებული

გათვლები

აჩვენებს,

რომ

ამრიგად,

ენგურჰესის

წყალსაცავის დალამვის პირველი სტადიის ხანგრძლივობა შეადგენს 104,8 წელს.
აღნიშნული ადასტურებს მოსაზრებას, რომ წყალსაცავში მოხვედრილი მყარი მასალა
მთლიანად რჩება მასში.
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7.1.4.2. ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე
ხუდონჰესის მშენებლობა და ექსპლუატაცია აუცილებლად გამოიწვევს მდინარეების –
ენგურის, ნენსკარისა და ხაიშურის – კალაპოტებში მყარი ნატანის გადაადგილების
ბუნებრივ რეჟიმზე ზემოქმედებას, მდინარეთა კალაპოტებისა და მათი ნაპირების
მორფოდინამიკური პროცესების ბუნებრივი რეჟიმის დარღვევას, თხევადი ჩამონადენის
მოცულობებზე ზემოქმედებასა და მისი ხარისხის გაუარესებას.
ხუდონჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის დროს ზედაპირულ წყლებზე გავლენა
შემდეგი სახით გამოვლინდება:


ხუდონჰესის

საინჟინრო

ნაგებობების

მშენებლობის

განლაგების

ადგილზე,

ზემოქმედება მდინარის მყარი ნატანის მოძრაობაზე, სამშენებლო ღონიძიებების
განხორციელების გამო, იქნება პირდაპირი, მაგრამ დროებითი და უმნიშვნელო.
კაშხლის ფუძის კედლის ამოყვანამდე მყარი ნატანი უმნიშვნელო შეფერხებებით
გააგრძელებს მოძრაობას კაშხლის განლაგების ადგილიდან ქვემოთ, ჯვარის
წყალსაცავის მიმართულებით. კაშხლის მშენებლობის პროცესში მის ადგილზე და
მასთან უშუალოდ მიმდებარე მდინარის მონაკვეთზე სამშენებლო ღონიძიებების
განხორციელება

აუცილებლად

მორფოდინამიკური

პროცესების

გამოიწვევს
საგრძნობ

მდინარის

დარღვევას.

კალაპოტში

მდინარის

დაბალი

ნაპირების მორფოლოგიური იერსახის მკვეთრ ან სრულ მოშლას.


ხუდონჰესის საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის პროცესში მდინარის წყლის
ხარჯი უცვლელი დარჩება მანამდე, სანამ კაშხლის ფუძის კედელი არ იქნება
ამაღლებული მდინარის კალაპოტის ზედაპირიდან. კაშხლის აშენება შეცვლის
მდინარის ხარჯის პარამეტრებს მხოლოდ მის ქვემოთ – ჯვარის წყალსაცავის
მიმართულებით მდებარე მდინარის კალაპოტში.



აუცილებლად მოხდება

ზედაპირული

წყლების დაბინძურება ხუდონჰესის

საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის პროცესში. დაბინძურებას ადგილი ექნება
მშენებარე ობიექტების განლაგების არეალსა და მის ქვემოთ მდებარე ჯვარის
წყალსაცავის აკვატორიაში.
შეწონილი ნაწილაკებით ზედაპირული წყლების დაბინძურებას გამოიწვევს
სხვადასხვა სახის ჩამდინარე საწარმოო, განსაკუთრებით, არსებული მიწისქვეშა
გვირაბების რეაბილიტაციისა და ახალი გვირაბების გაყვანისას წარმოქმნილი
სადრენაჟო

წყლები,

ინერტული

მასალის

მოპოვების,

გადამუშავების

ან

გამონამუშევარი ქანების სანაყაროებიდან წარმოქმნილი (შეწონილი ნაწილაკებით
გაჯერებული) წყლები.
არის შესაძლებლობა იმისა, რომ წყალი გახდეს უფრო მღვრიე მდინარის
კალაპოტის მახლობლად სამშენებლო სამუშაოების წარმოების დროს.


მშენებლობის

პროცესში

ზედაპირული

წყლების

ქიმიური

(ძირითადად,

ნახშირწყალბადებით) დაბინძურება შეიძლება მოხდეს (გასამართი ადგილებში
ავტომანქანებისათვის ან მანქანა-დანადგარებისათვის) საწვავ–საპოხი მასალის
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უნებლიე დაღვრისა და ამგვარად დაბინძურებული წყლის მდინარის კალაპოტში
ჩადინების შედეგად. ზედაპირული წყლების ქიმიური დაბინძურების წყარო ასევე
შეიძლება

იყოს

სამშენებლო

უბნებსა

და

მათთან

უშუალოდ

მიმდინარე

ტერიტორიებზე წარმოქმნილი სხვადასხვა სამშენებლო ან საყოფაცხოვრებო მყარი
და თხევადი ნარჩენი.


დიდი მოცულობის ბეტონის სამშენებლო სამუშაოები პირდაპირ ზემოქმედებას
მოახდენენ გარემოს მჟავიანობაზე (pH) (ზედაპირზე და ჩამდინარე წყლებში),
რომელმაც შესაძლოა 13-ს მიაღწიოს.

ხუდონჰესის მშენებლობის ეტაპზე ზედაპირულ წყლებზე გავლენა იქნება პირდაპირი
და უარყოფითი. დაბინძურების გავრცელების არეალი პირდაპირ კავშირში იქნება
დამაბინძურებელი ნივთიერებების კონცენტრაციის დონესა და მათი გავრცელების
მანძილზე.
წყალსაცავის შევსების პერიოდში მის ქვედა ბიეფში გასატარებელი ეკოლოგიური
ხარჯი ტოლი უნდა იყოს ხუდონის კაშხლის კვეთში მდ. ენგურის საშუალო
მრავალწლიური ხარჯის 10%-ის, ე.ი. 11.4 მ3/წმ-ის.
წყალსაცავის შევსების პერიოდში სანიტარიულ ხარჯს უნდა დაემატოს ენგურის
არსებული

წყალსაცავის

რაოდენობა,

რომლის

ნორმალური
დადგენა

ფუნქციონირებისთვის

შესაძლებელია

საჭირო

წყალსამეურნეო

წყლის

ბალანსის

გაანგარიშების საფუძველზე იმის გათვალისწინებით, თუ როდის დაიწყება ხუდონის
წყალსაცავის შევსება და რა მოცულობის წყალია იმ პერიოდში აკუმულირებული
ენგურის არსებულ წყალსაცავში.
აღნიშნული ინფორმაციის გარეშე შეუძლებელია წყლის იმ რაოდენობის განსაზღვრა,
რომლის გაშვება იქნება საჭირო ხუდონის წყალსაცავის შევსების პერიოდში.

შემარბილებელი ღონისძიებები
ზედაპირულ წყლებზე ხუდონჰესის მშენებლობის ზემოქმედების შერბილების მიზნით
აუცილებელია, განხორციელდეს შემდეგი ღონისძიებები:


სამუშაოების დაწყებამდე, კონტრაქტორმა უნდა მოითხოვოს ნებართვა სამშენებლო
ობიექტიდან წყლის ჩაშვებაზე;



ჩამდინარე წყალმა არ უნდა შეცვალონ წყლის რეცეპტორი და არ უნდა აჭარბებდეს
კანონით დადგენილ ზღვრულ კონცენტრაციას; მიღებული უნდა იყოს ზომები,
რათა არ მოხდეს (მინერალური და ორგანული ნაწილაკებით) მღვრიე ან
(ჰიდროკარბონებით) დაბინძურებული წყლის ჩაშვება ზედაპირულ წყალში,
განსაკუთრებით იქ, სადაც ნიადაგის ფენა მოხსნილია;



წყლის დაბინძურებისათვის საშიში პროდუქტების ავარიული დაღვრების შესახებ
დაუყოვნებლივ უნდა გადაეცეს ინფორმაცია შესაბამის უწყებებს;



წყლის

გადამუშავების

ყველა

შესაძლებლობა

უნდა

იქნეს

შესწავლილი,

ძირითადად სამშენებლო ნარჩენი წყლისა და სამშენებლო სადრენაჟო წყლისათვის;
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წყლის გამწმენდი მუნიციპალური საწარმოს არარსებობის პირობებში, ნარჩენი
წყლები მუშათა ბანაკებიდან უნდა გაიწმინდოს სანამ მოხდება მათი ჩაშვება
მდინარეში. ამ შემთხვევაში უნდ აგამოყენებულ იქნეს მობილური წყლის
გამწმენდი მოწყობილობა.



ჩაშვებამდე, მიწისა და საექსკავაციო სამუშაოების ნარჩენი წყლები უნდა
განთავსდეს სალექარში, შემდეგ კი ნახშირწყალბადების სეპარატორში.



სამშენებლო ტექნიკა და დანადგარები ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში
უნდა იყოს, რათა არ მოხდეს საწვავის ან ზეთების დაღვრა. ჰიდრავლიკური
სისტემები

უნდა

შემოწმდეს

რეგულარულად

და

შეიცვალოს

საჭიროების

შემთხვევაში.


მანქანების საწავი ავზები უნდა შეივსოს მხოლოდ სამუშაო ადგილას და არა
წყლადაცვით ზონაში ან ჩამონადენი წყლის სიახლოვეს;



მანქანებისა და ინსტრუმენტების სამრეცხაო უნდა მდებარეობდეს სამშენებლო
ობიექტის სტრატეგიულ ადგილას, ნარჩენი წყლების მართვის საკანონმდებლო
მოთხოვნების შესაბამისად;



ნარჩენი

ზეთები,

ემულსიები,

საპოხი

მასალებიანი

წყლები,

სალექარებში

დალექილი მასა, ზეთი ზეთის სეპრატორებიდან არის სახიფათო ნარჩენი და მათი
მოპყრობა უნდა მოხდეს შესაბამისად;


წყალი

ბეტონის

წარმოებიდან

და

ინფილტრაციული

წყალი

კაუსტიკური

მჟავიანობით (pH) უნდა იქნას ნეტრალიზებული და დალექილი ჩაშვებამდე.
ნეიტალიზაციის მოწყობილობამ შესაძლოა იმუშავოს CO2-ით და აგრეთვე ძლიერი
მჟავით.


სამშენებლო

ბანაკის

მარტივი

ტიპის

ტუალეტების

მოწყობა

ამოსაწმენდი

ორმოების ცემენტის ხსნარით მოპირკეთებით, რათა გამოირიცხოს ფეკალური
მასების გაჟონვა და მიწისქვეშა წყლებში მოხვედრა. მარტივი ტიპის ტუალეტების
ორმოები უნდა ამოიწმინდოს საასენიზაციო მანქანებით სისტემატურად.


მშენებლობის პროცესში უნდა მოეწყოს ფეკალური მასების გამწმენდი ნაგებობა,
რომელსაც ექნება სათანადო მრავალეტაპობრივი სეპტიკური ავზების სისტემა,
რომელიც უზრუნველყობს ადგილობრივ სტადარტებთან შესაბამისობას;



საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რეგულარული და სათანადო შეგროვება (რომ არ
მოხდეს მათი ადგილზე აკუმულირება) და საერთაშორისო სტანდარტების
ნაგავსაყრელზე განთავსება;



მშენებლობისათვის საჭირო გზების გაყვანის პროცესში მცირე ხევებსა და
ღარტაფებში დროებითი ზღუდარების მოწყობა (წნულებით, ფიცრებით, ქვიშიანი
ტომრებითა და სხვ.), რათა გამოირიცხოს მშენებარე გზებიდან ხევებსა და
მდინარეებში მყარი მასალის გაზრდილი რაოდენობის მოხვედრა;
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გარემოს დაცვის სპეციალისტ(ებ)ის აყვანა, რომელიც მუდმივად გააკონტროლებს
პრევენციული და შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულებას და შესაბამისი
ანგარიშების მომზადებას;



წყლის ძირითად კომპონენტებზე ლაბორატორიული ანალიზების ჩატარება
ადგილზე.

მონიტორინგის მსვლელობაში გამოყენებულ უნდა იქნეს ვიზუალური დაკვირვების
მეთოდები:

ობიექტის

კონტროლირებადი

ინსპექტირება

პარამეტრების

დარღვევის
გაზომვა

ფაქტების

სპეციალური

დოკუმენტირებით,
აპარატურისა

და

ინსტრუმენტების გამოყენებით და მიღებული შედეგების ანალიზური დამუშავება. წყლის
ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად სამშენებლო კონტრაქტორმა გარემოს დაცვის
სპეციალისტის დახმარებით უნდა უზრუნველყოს სამუშაოების მონიტორინგი.
სამშენებლო ბანაკებთან, სამშენებლო უბნებზე და ზედაპირული წყლის ობიექტთან
(განსაკუთრებით,

ინტენსიური

წვიმის/თოვლის

დნობის

შემდეგ)

საჭირო

იქნება,

გაკონტროლდეს:


მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობა სამუშაოს დაწყებამდე;



მყარი ნარჩენების მენეჯმენტი ტრანსპორტირებისა და დასაწყობების დროს;



ჩამდინარე წყლების ხარისხის მუდმივი კონტორლი დაბინძურების პრევენციის
მიზნით;



გამწმენდი ნაგებობების გამართულობა (პერიოდულად);



წყლის ლაბორატორიული ანალიზი, დამაბინძურებელი ნივთიერებების დაღვრის
ან გამწმენდი ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის გაუარესების დაფიქსირების
შემდეგ.

მშენებლობის პერიოდში გარემოსდაცვითი მონიტორინგი უნდა მიმდინარეობდეს
მუდმივად, მშენებლობის პარალელურად.
პროექტის

ექსპლუატაციის

ეტაპზე

საჭირო

იქნება

შემდეგი

ღონისძიებების

განხორციელება (იხ. ნარათში P სამშენებლო ობიექტებზე წყლის გაწმენდისა და ჩაშვების
პრინციპის სქემა)


ჰიდროელექტროსადგურის მომსახურე პერსონალის მიერ გამოყენებული სასმელსამეურნეო წყლის (კანალიზაციის ქსელის მოუწყობლობის შემთხვევაში) გაწმენდა
მარტივ გამწმენდ ნაგებობებში;



მარტივი ტიპის ჰიდრომეტრიული საგუშაგოს მოწყობა საგენერატორო შენობიდან
ჩაშვებული წყლის რაოდენობისა და ხარისხის დასადგენად, რათა განხორციელდეს
ჰესის მიერ გამოყენებული წყლის რაოდენობის პირველადი აღრიცხვა და მუდმივი
მონიტორინგი;



ხუდონის წყალსაცავიდან წყლის გაშვება უნდა განხორციელდეს ენგურჰესის
დირექციასთან შეთანხმებული გრაფიკის მიხედვით;
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ჰესის კაშხლის ძირიდან და ბორტებიდან გაჟონილი ფილტრაციული წყლების
რაოდენობისა და რეჟიმის სისტემატური მონიტორინგის ჩატარება სუფოზიური
მოვლენების განვითარების გამორიცხვის მიზნით;



პერსონალისათვის სათანადო

ტრენინგისა

და

ინსტრუქტაჟის პერიოდული

ჩატარება გარემოსდაცვით საკითხებზე.
მოხდება საქართველოს წყლის კანონით გათვალისწინებული ზედაპირული წყლის
ობიექტებში ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმები შემუშავდება და
შესაბამისი მონიტორინგი ჩაშვებული წყლის ხარისხზე.
ანგარიშის მომზადების პროცესში, შეზღუდული დროის გამო არ იყო შესაძლებელი
ანალიზების წლიური ციკლის შესრულება.
პროექტის პროპონენტი გამოთქვამს მზადყოფნას აიღოს სანებართვო ვალდებულება და
განხორციელოს კაშხლის კვეთში წყლის ანალიზები (იმავე პარამეტრებზე იხ. )
სეზონურად – წყალდიდობის, წყალმოვარდნისა და წყალმცირობების პირობებში (სულ
მცირე წელიწადში 6 ანალიზი).
ანგარიშის მომზადების პროცესში, შეზღუდული დროის გამო არ იყო შესაძლებელი
ანალიზების

წლიური

ციკლის

შესრულება.

პროექტის

პროპონენტი

გამოთქვამს

მზადყოფნას აიღოს ვალდებულება და განხორციელოს კაშხლის კვეთში წყლის ანალიზები
(იმავე პარამეტრებზე (იხ. დანართი E. წყლის ლაბორატორიული ანალიზების შედეგები)
სეზონურად – წყალდიდობის, წყალმოვარდნისა და წყალმცირობების პირობებში (სულ
მცირე წელიწადში 6 ანალიზი).
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7.1.5. წყალსაცავში წყლის ხარისხისა და ევტროფიკაციული პროცესების პროგნოზირება
ხუდონის წყალსაცავის ჰიდროქიმიური რეჟიმის პროგნოზირებას დიდი მნიშვნელობა
აქვს მისი ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის. საერთოდ, წყალსაცავის ჰიდროქიმიური
რეჟიმის

ცვალებადობა

წყალსაცავის

დამოკიდებულია

ტემპერატურა,

მისი

სხვადასხვა

საზრდოობის

ფაქტორზე,

წყაროები,

როგორიცაა:

აუზის

ფიზიკურ-

გეოგრაფიული პირობები, თავად წყალსაცავის სამეურნეო გამოყენება და სხვ.
ხუდონის წყალსაცავის წყლის ხარისხის მოდელირებისა და პროგნოზირებისათვის
გამოყენებულ იქნა სეგმენტურ-შრეობრივი მეთოდი, რომელიც დაფუძნებულია სისტემის
მარტივ გეომეტრიულ წარმოსახვაზე. წყალსაცავის მთელი მოცულობა დაყოფილია
სეგმენტებად,

რომელიც

თითოეული

შრისათვის

ასევე

დანაწევრებულია

სათანადო

ჰორიზონტალურ

მათემატიკური

მოდელის

შრეებად

და

გამოყენებით

გაანგარიშებულ და მოდელირებულ იქნა მომავალ წყალსაცავში წყლისა და ჰაერის
ტემპერატურის, წყალში გახსნილი ჟანგბადის, ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნის,
აზოტის ნაერთების – ნიტრატების, ნიტრიტების, ამონიუმის, ფოსფატის ძირითადი
იონებისა და მინერალიზაციის რაოდენობრივი მახასიათებლები.

წყალში გახსნილი ჟანგბადის პროგნოზირება: წყალში გახსნილი ჟანგბადის შემცველობა
დამოკიდებულია წყალსაცავში მიმდინარე იმ პროცესებზე, რომლებიც ამდიდრებენ
წყალში ჟანგბადის შემცველობას.
წყალსაცავში

ჟანგბადს

წარმოქმნის

წყალმცენარეების

ფოტოსინთეზი,

რომლის

ინტენსიურობაც დამოკიდებულია ტემპერატურასა და განათებაზე. ფოტოსინთეზი
მიმდინარეობს შედარებით მცირე სიღრმეებზე, უმთავრესად, წყლის ზედაპირის გამთბარ
ფენაში. იგი წარმოადგენს წყალში გახსნილი ჟანგბადის მძლავრ წყაროს. ჟანგბადით
წყლის გამდიდრების მეორე წყაროა ატმოსფერო, საიდანაც ჟანგბადი შეიძლება წყლის
ზედა ფენებმა შთანთქას. წყალში აირთა გავრცელების სიჩქარე გაცილებით ნაკლებია,
ვიდრე ჰაერში. ამიტომ წყალსაცავებში ეს პროცესი მეტისმეტად ნელა მიმდინარეობს,
ძლიერი ქარის დროს წყლის ჟანგბადით გაჯერების პროცესი მნიშვნელოვნად ჩქარდება.
წყლის ჟანგბადით გამდიდრებას თან ერთვის მისი ხარჯვა ისეთ ჟანგვით პროცესებზე,
როგორიცაა: ორგანიზმების სუნთქვა, წყალსაცავში სხვადასხვა ორგანული ნივთიერების
ლპობა, აგრეთვე არაორგანული და აზოტის ნაერთების ჟანგვა. ჟანგბადის მნიშვნელოვანი
რაოდენობა იხარჯება წყალში ორგანიზმების (პლანქტონის, მაკროფიტების, ბენთოსის,
თევზების) სუნთქვით პროცესებზე.
საპროგნოზო გათვლებმა აჩვენა, რომ ხუდონის წყალსაცავში წყლის ტემპერატურისა და
განათებულობის ცვლის შედეგად ჟანგბადის რაოდენობამ უნდა განიცადოს პერიოდული
სეზონური რყევა. ამასთან ერთად, იგი იკლებს წყალსაცავის სიგრძის მიხედვით. როგორც
გათვლები გვიჩვენებს, მისი მაქსიმალური მნიშვნელობა ვლინდება I სეგმენტში, ხოლო
მინიმალური – III სეგმენტის მეოთხე შრეში (იხ. ნახ. 7.3, 4.)
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ნახ. 7.3. წყალსაცავის სეგმენტაცია

ნახ. 7.4. წყალსაცავის საკონტროლო მოცულობები

ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნილება (ჟბმ): საპროგნოზო წლიური სვლის ანალიზმა
ხუდონის წყალსაცავში აჩვენა, რომ ჟბმ თავის მაქსიმუმს აღწევს წყალდიდობის
პერიოდში. ამ პეროდში ხუდონის წყალსაცავის წყალშემკრებ აუზში ძლიერდება
ეროზიული პროცესები, რის შედეგადაც წყალსაცავში მოხვდება ბიოგენური ელემენტების
ჭარბი რაოდენობა. ეს უკანასკნელნი კი განსაზღვრავენ ჟბმ-ს რეჟიმს წყალსაცავში. მისი
სიდიდე მერყეობს 1.29 მგ/ლ-დან 1.86 მგ/ლ-ის ფარგლებში, 1.86 მგ/ლ იგი აღწევს ხუდონის
წყალსაცავის III სეგმენტის მეოთხე შრეში (იხ. ცხრილი 7.2.).
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ცხრილი 7.2. ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნა წყალსაცავის სეგმენტებისა და შრეების მიხედვით
(მგ/ლ)

I სეგმენტი

II სეგმენეტი

შემოდგომა

1.45

ზამთარი

III სეგმენტი
I შრე

II შრე

III შრე

IV შრე

1.32

1.41

1.46

1.54

1.57

1.33

1.29

1.31

1.36

1.43

1.49

გაზაფხული

1.68

1.69

1.70

1.74

1.79

1.86

ზაფხული

1.53

1.51

1.51

1.56

1.63

1.68

წყალსაცავში წყლის აქტიური რეაქცია (PH): სუფთა წყალი ქიმიურად ნეიტრალური
ნაერთია, მას თანაბრად ახასიათებს როგორც მჟავური, ისე ტუტე თვისებები. წყლის
აქტიური რეაქცია (PH) დამოკიდებულია წყლის შემადგენლობაზე, უმთავრესად კი,
წყალში გახსნილი ნახშირორჟანგის სხვადასხვა ფორმის თანაფარდობაზე. PH-ზე
არსებითი გავლენა შეიძლება მოახდინოს იმ ფაქტორებმაც, რომლებიც წყალსაცავში
ბიოლოგიური პროცესების ინტენსივობას განსაზღვრავენ. თავის მხრივ, წყალბადის
იონების კონცენტრაცია დიდ გავლენას ახდენს წყალსაცავში მიმდინარე ბიოლოგიურ
პროცესებზე, წყლის ფლორასა და ფაუნაზე. როგორც მცენარეულ, ისე ცხოველურ
ორგანიზმებს შეუძლიათ, წყალში იარსებონ PH-ის გარკვეული მნიშვნელობების დროს.
ხუდონის წყალსაცავში PH-ის ცვალებადობა იქნება სეზონური შემდეგ დიაპაზონებში:
მაქსიმალური იქნება შემოდგომაზე (8.3), ხოლო მინიმალური ზამთარში (7.0).

ბიოგენური

ელემენტები:

ბიოგენური

ელემენტებიდან

ხუდონის

წყალსაცავში

მოსალოდნელია რკინის, ფოსფორისა და აზოტის ნაერთების სიჭარბე.
რკინა მნიშვნელოვანი ბიოგენური ელემენტია, რომლის არსებობა წყალში აუცილებელია
როგორც

წყლის

ცხოველების,

ისე

მცენარეების

ცხოველმოქმედებისათვის.

რკინა

ბუნებრივ წყლებში გვხვდება ქვეჟანგისა და ჟანგის სახით. რკინის ქვეჟანგი ჟანგში
გადადის წყალში ჟანგბადის არსებობისას, ასევე PH-ის გაზრდის დროსაც. ხუდონის
წყალსაცავში რკინის კონცენტრაციის საშუალო წლიური მნიშვნელობა, დაახლოებით, 1.15
მგ/ლ იქნება. წყალსაცავში რკინის კონცენტრაციის შედარებით მაღალი მაჩვენებელი
განპირობებული იქნება მდ. ენგურის წყალში რკინის მაღალი კონცენტრაციით.
ასევე ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბიოგენური ელემენტია ფოსფორი. ხუდონის
წყალსაცავში ზაფხულის პერიოდში ფოსფატების რაოდენობა ზედა ფენაში უფრო
ნაკლები იქნება, ვიდრე ქვედა ფენაში. ფოსფატების რაოდენობის მოსალოდნელი ზრდა
ერთ ლიტრზე რამდენიმე მილიგრამამდე, როგორც წესი, წყალსაცავების დაბინძურებაზე
მიუთითებს (იხ. ცხრილი 7.3.).
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ცხრილი 7.3. ფოსფატი (PO4 3) წყალსაცავის სეგმენტებისა და შრეების მიხედვით, მლგ/ლ

I სეგმენტი

II სეგმენეტი

შემოდგომა

0.005 - 0.012

ზამთარი
გაზაფხული

III სეგმენტი
I შრე

II შრე

III შრე

IV შრე

0.004 - 0.010

0.006 - 0.011

0.006-0.013

0.006-0.015

0.006-0.021

0.006 - 0.028

0.005 - 0.022

0.007- 0.024

0.007-0.028

0.007-0.031

0.007-0.034

0.010 - 0.012

0.009 - 0.010

0.010-0.041

0.010-0.043

0.010-0.042

0.010-0.047

0 - 0.22

0 - 0.021

0-0.23

0-0.29

0-0.36

0-0.41

ზაფხული

მნიშვნელოვანი ბიოგენური ელემენტია აზოტიც. აზოტის შემცველი ნივთიერებები
ბუნებრივ წყალში სხვადასხვა ფორმით გვხვდება. ხუდონის წყალსაცავში აზოტის
შემცველი ნაერთები წარმოდგენილი იქნება ამონიუმის აზოტით, ნიტრატითა და
ნიტრიტით. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ აზოტის შემცველი ნაერთები გრუნტის წყლებში
ამონიუმის იონების მიკროორგანიზმების ცხოველმოქმედების შედეგად წარმოიქმნება და
ზედაპირულ წყლებში ჩნდება მცირე რაოდენობით. მათ მოჭარბებულ როდენობას,
ძირითადად, ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდებში ექნება ადგილი, ხოლო ზაფხულში
შემცირდება მცენარეების მიერ მათი გამოყენების შედეგად. ხუდონის წყალსაცავში
აზოტის ნაერთების გავრცელების პროგნოზირება მოცემულია ცხრილებში 7.4, 5, 6.
ცხრილი 7.4. ამონიუმის აზოტი (

NH 4 ) წყალსაცავის სეგმენტებისა და შრეების მიხედვით, მლგ/ლ

I სეგმენტი

II სეგმენეტი

შემოდგომა

0.034-0.095

ზამთარი

III სეგმენტი
I შრე

II შრე

III შრე

IV შრე

0.032-0.091

0.035-0.096

0.034-0.095

0.033-0.094

0.032-0.093

0.013-0.30

0.013-0.30

0.014-0.30

0.013-0.29

0.012-0.28

0.011-0.27

გაზაფხული

0.03-0.11

0.03-0.12

0.03-0.012

0.03-0.011

0.03-0.11

0.03-0.10

ზაფხული

0.05-0.18

0.05-0.19

0.06-0.021

0.06-0.020

0.06-0.020

0.06-0.019

ცხრილი 7.5. ნიტრიტის აზოტი (

NO2 ) წყალსაცავის სეგმენტებისა და შრეების მიხედვით, მლგ/ლ

I სეგმენტი

II სეგმენეტი

0-0.026

ზამთარი
გაზაფხული

III სეგმენტი
I შრე

II შრე

III შრე

IV შრე

0-0.024

0-0.023

0-0.022

0-0.021

0–0.018

0.014-0.031

0.013-0.030

0.014-0.031

0.012-0.028

0.011-0.026

0.011-0.024

0.028-0.073

0.026-0.063

0.028-0.073

0.027-0.072

0.026-0.074

0.024-0.073

0-0.016

0-0.015

0-0.017

0-0.016

0-0.015

0-0.012

შემოდგომა

ზაფხული
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ცხრილი 7.6. ნიტრატის აზოტი (

შემოდგომა

I სეგმენტი

II სეგმენეტი

0.200-1.250

II შრე

III შრე

IV შრე

0.150-1.100

0.100-1.350

0.100-1.300

0.100-1.250

0.100-1.200

0-1.350

0-1.250

0-1.300

0-1.250

0-1.200

0-1.150

0.650-1.500

0.450-1.300

0.500-1.400

0.400-1.300

0.300-1.200

0.200-1.100

0-1.250

0-1.150

0-1.200

0-1.150

0-1.100

0-1.050

ზაფხული

დიდი

III სეგმენტი
I შრე

ზამთარი
გაზაფხული

NO3 ) წყალსაცავის სეგმენტებისა და შრეების მიხედვით, მლგ/ლ

მნიშვნელობა

მინერალიზაციის

აქვს

ხუდონის

პროგნოზირებას.

წყალსაცავში

წყალსაცავების

ძირითადი

ჰიდროქიმიური

იონებისა

და

რეჟიმისათვის

დამახასიათებელია წყლის შემადგენლობის თავისებურება დატბორვის პირველ ფაზაში,
რომელიც გამოიხატება იმაში, რომ მდინარის გადაკეტვის შემდეგ იტბორება ხმელეთის
დიდი ფართობი, რის შედეგადაც ნიადაგის ზედაპირიდან გადაირეცხება გახსნილი
ორგანული და არაორგანული პროდუქტების მნიშვნელოვანი რაოდენობა. ამასთან ერთად
იცვლება ჰიდროლოგიური პირობებიც (აორთქლება, ტემპერატურა, გრუნტის წყლებით
საზრდოობის

ინტენსივობა),

ყოველივე

ამის

გამო

პირველ

პერიოდში

ხდება

მინერალიზაციის ერთგვარი გაზრდა ნიადაგის მიერ შთანთქმული იონების გამორეცხვის
ხარჯზე. აორთქლების ზრდაც იწვევს მინერალიზაციის გადიდებას.
შემდგომში ჰიდროქიმიური პროცესების ინტენსივობა დამოკიდებულია წყალსაცავის
წყალშემკრები აუზის ფიზიკურ-გეოგრაფიულ პირობებზე. წყლის ზედაპირის გადიდება
და წყლის ტემპერატურის ზრდა გამოიწვევს აორთქლების გაძლიერებას, რაც ხელს
შეუწყობს ქიმიური ელემენტების აკუმულაციისა და წყლის მინერალიზაციის პროცესების
გაძლიერებას.
დიდ ფართობზე მცენარეული და ნიადაგის საფრის დატბორვას თან ახლავს როგორც
ორგანული

ნივთიერებებით

გამდიდრება,

ისე

ბიოლოგიური

პროცესების

ინტენსიფიკაცია, რომელსაც ხელს უწყობს წყლის ზედაფენების ტემპერატურის ზრდაც.
ფოტოსინთეზის დროს თუ ზედაპირულ ფენებში შეინიშნება ნახშირორჟანგის სრული
გაქრობა და წყლის გამდიდრება ჯანგბადით, ღრმა ფენებში, პირიქით, ჟანგბადის
შემცველობა შეიძლება მკვეთრად დაეცეს. ბიოგენური ელემენტების რაოდენობა იზრდება
ბიოლოგიური პროცესების ინტენსივობასთან ერთად, ამასთან, მათი შემცველობა
მკვეთრად მერყეობს წლისა და დღე-ღამის განმავლობაში (იხ. ცხრ. 7.7.).
ცხრილი 7.7.

ხუდონის წყალსაცავის მინერალიზაციისა და ძირითადი იონების მნიშვნელობები

(მგ-ეკვ/ლ)
Ca

Mg

Na + K

HCOs

SO4

Cl

მინერალიზაცია

საშუალო

1.13

0.39

0.19

1.61

0.41

0.09

149.7

მაქსიმალური

1.77

0.61

0.71

2.23

0.59

0.23

198.9
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მინიმალური

Ca

Mg

Na + K

HCOs

SO4

Cl

მინერალიზაცია

1.04

0.17

0.06

0.99

0.12

0.05

101.2

ევტროფიკაციული პროცესები: შემუშავებულ იქნა ევტროფიკაციული პროცესების
პროგნოზირების მათემატიკური მოდელი. მისი გაანგარიშება საკმაოდ რთულია, რადგან
არ

არსებობს

დაკვირვებათა საკმარისი

წყალსაცავში სამრეწველო და

მონაცემები.

მაგრამ,

ვინაიდან

ხუდონის

საყოფაცხოვრებო მიზნით გამოყენებული წყლების

ორგანიზებული ჩაშვება, სავარაუდოდ, არ მოხდება, ასევე ნაკლებად სავარაუდოა
მიმდებარე

აგროეკოსისტემიდან

მოსალოდნელი

ჩამონადენი

და

წყალსაცავიდან

ინტენსიური წყალგაცემა, ამიტომ ხუდონის წყალსაცავში ნაკლებად არის მოსალოდნელი
ინტენსიური ევტროფიკაციული პროცესების განვითარება.
სრული ანგარიში იხ. დანართში O.

494
Trans Electrica Ltd., 2013

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

7.1.6. ზემოქმედება კლიმატზე
7.1.6.1 წყალსაცავის ზემოქმედება ადგილობრივ კლიმატზე
ხუდონჰესის წყალსაცავის ადგილობრივ კლიმატზე ზემოქმედების გამოსაკვლევად
გამოყენებულ

იქნა

ატმოსფეროს

სასაზღვრო

ფენაში

მუდმივი

ქარის

ფონზე

ტურბულენტური სითბოცვლისა და ტენბრუნვის განტოლების ანალიზური ამოხსნა,
მიღებული

ორგანზომილებიანი

სტაციონარული

ამოცანისათვის

(დეტალური

მეთოდოლოგია და სრული ანგარიში იხილეთ დანართში R).
ნაჩვენებია, რომ წყალსაცავის მიკროკლიმატზე გავლენის ხარისხს განსაზღვრავს მისი
წყლის ზედაპირსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე ჰაერის ტემპერატურისა და სინოტივის
შორის კონტრასტები, ასევე, ჰაერის მიწისპირა ფენაში თბოგაცვლისა და ტენბრუნვის
ინტენსივობა.
ადგილობრივ კლიმატზე წყალსაცავის ზემოქმედების შეფასებამ აჩვენა, რომ:


წყალსაცავი კლიმატზე მოახდენს გამაგრილებელ ზემოქმედებას თბილ სეზონში
და გამათბობელ გავლენას ცივ პერიოდში, შესაბამისად, 7 თვისა (აპრილი ოქტომბერი) და 4 თვის (ნოემბერი - თებერვალი) განმავლობაში. გამაცივებელი
პერიოდის შედარებით დიდი ხანგრძლივობა განპირობებული უნდა იყოს
მყინვარული

საზრდოობის

მნიშვნელოვანი

წვლილით

იმ

მდინარეთა

ჩამონადენში, რომლებიც ავსებენ წყალსაცავს. მდ. ენგურის ჩამონადენში სოფ.
ხაიშთან ეს წვლილი შეადგენს, დაახლოებით, 30%–ს. ამიტომ მთელი წლის
განმავლობაში საკმაოდ ღრმა წყალსაცავში მუდმივადაა ცივი წყლის დიდი
რაოდენობა. ტემპერატურის ნულოვანი კონტრასტის გამო წყალსაცავის გავლენა
იქნება მინიმალური მარტში. წყალსაცავის ზემოქმედების გამაგრილებელი და
გამათბობელი პერიოდების ფონზე, როდესაც ჰაერის ტემპერატურა შესაბამისად
მცირდება ან იზრდება, წყლის ორთქლის პარციალური წნევა და ფარდობითი
ტენიანობა თითქმის ყოველთვის მატულობს. პარციალური წნევა იკლებს მხოლოდ
ცივ სეზონში წყალსაცავში წყლის მეტად დაბალი თერმული რეჟიმის დამყარების
პირობებში. ამავე დროს ყველა შემთხვევაში სამივე განხილული კლიმატური
ელემენტისათვის (ჰაერის ტემპერატურა, წყლის ორთქლის პარციალური წნევა და
ფარდობითი ტენიანობა) ზემოქმედების არეალი შემოსაზღვრულია ნაპირის
ხაზიდან ქარის მიმართულებით არაუმეტეს 2.5-5 კმ-ის მანძილებით;


კლიმატზე გავლენის მაქსიმალური ეფექტი აღინიშნება წყალსაცავის აკვატორიის
თავზე, სადაც 2 მ სიმაღლეზე ტემპერატურისა და სინოტივის ველების
ტრანსფორმაციამ შეიძლება შეადგინოს კონტრასტის27 სიდიდის 40-50%. სიმაღლის
ზრდის მიხედვით გავლენა კლებულობს და სასაზღვრო ფენის ზედა დონეზე - 100200 მ სიმაღლეზე – მისი სიდიდე, საშუალოდ, შეადგენს 10%-ს. ეფექტის სწრაფი
დაკლება მიმდინარეობს, ასევე წყალსაცავის ბოლოდან, სანაპირო ხაზის მიმდებარე
0.5 – 1.5 კმ-იან ზოლში. აქ გავლენა ყველა სიმაღლეზე ეცემა კონტრასტის 8–10%-

27

კონტრასტი წარმოადგენს ტემპერატურის ან სინოტივის ფონურ გადახრას.

495

Trans Electrica Ltd., 2013

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

მდე. სანაპირო ხაზიდან 5 კმ–ის მანძილზე ეფექტის სიდიდე შეადგენს კონტრასტის
5-6%–ს, ხოლო 15 კმ-ის შემდეგ ხდება 1-2%-ზე ნაკლები. ზემოქმედების ეფექტის ეს
რაოდენობრივი შეფასებები ადასტურებენ იმ ფაქტს, რომ წყალსაცავის გავლენის
არეალის მასშტაბი ადგილობრივ კლიმატზე არ აღემატება 2.5 - 5 კმ-ს.
იმ შემთხვევებში, როდესაც ადგილი აქვს წყლისა და ხმელეთის ტემპერატურების დიდ
კონტრასტებსა და ატმოსფეროში გამძაფრებულ სიტუაციებს – ძლიერ არამდგრადობას,
ინტენსიურ ტურბულენტობას, ქარის სიჩქარის მატებას – ზემოქმედების არეალი
შეიძლება გაიზარდოს 10-15 კმ-მდე.
ქარის სიჩქარის ცვლილება შეიძლება გამოიწვიოს ქვემოთ არსებული ზედაპირის
სიმქისის მყისიერმა შეცვლამ, როდესაც ჰაერის ნაკადი ხმელეთიდან წყალზე გადავლის
შემდეგ

სრიალებს

უფრო

გლუვ

ზედაპირზე.

ქარზე

წალსაცავის

ზემოქმედების

რაოდენობრივი შეფასება შესრულებულია ჰაერის ნაკადის სიჩქარის ვერტიკალური
განაწილების ლოგარითმული კანონის საფუძველზე, რომელიც მოქმედებს ატმოსფეროს
სასაზღვრო ფენაში წონასწორობის პირობებში. ნაჩვენებია, რომ წყალსაცავის აკვატორიის
თავზე 2 მ სიმაღლეზე ქარის სიჩქარე შეიძლება გაიზარდოს 2-3-ჯერ. ამავე დროს, უკვე 100
მ სიმაღლეზე სიჩქარე იზრდება მხოლოდ 10%-ით. ეს ცვლილებები ხდება საკმაოდ
სწრაფად ხმელეთიდან წყალსაცავის თავზე გადასვლისას, დაახლოებით, 0.1–0.5 კმ
მანძილზე წყლის კიდიდან. ასევე სწრაფად უბრუნდება ქარის სიჩქარე თავის პირვანდელ
მნიშვნელობას წყალსაცავიდან ხმელეთზე გადასვლის შემთხვევაშიც. ტემპერატურისა და
ტენიანობის ცვლილებისაგან განსხვავებით, ქარზე წყალსაცავის ზემოქმედების მასშტაბი
ბევრად ნაკლებია და არ აღემატება 0.5–1 კმ–ს სანაპირო ხაზიდან.
ატმოსფერულ ნალექთა რეჟიმზე წყალსაცავის შესაძლო ზემოქმედება შეიძლება მოხდეს
იმ წყლის ორთქლის რაოდენობის ხარჯზე, რომელიც წამოიქმნება აკვატორიიდან წყლის
აორთქლებისა და ატმოსფეროში მისი გადასვლის შემდეგ. ბუნებრივია, რომ წყლის
ორთქლის ეს რაოდენობა არ გროვდება წყალსაცავის თავზე და არც მისი ნაპირების
მახლობლობაში, არამედ ჰაერის ნაკადებით ვრცელდება მდ. ენგურისა და მეზობელი
მდინარეების აუზებში. მიღებულია, რომ წლის განმავლობაში წარმოქმნილი ტენის
კონდენსაციის ხარჯზე ატმოსფეროში ჩნდება სხვადასხვა ტიპის ღრუბლები, რომელთა
ნალექწარმოქმნის ეფექტიანობა შეადგენს, დაახლოებით, 50%-ს. ეს ნიშნავს, რომ
აკვატორიიდან აორთქლებული და შემდეგ ატმოსფეროში კონდენსირებული ტენის
ნახევარი გარდაიქმნება ნალექებად, იმ დაშვებით, რომ ეს ნალექები გადანაწილდება
მხოლოდ მდ. ენგურის ხეობის ზედა წელში ხაიშიდან მესტიამდე. შეფასებულია
დამატებითი ნალექების სიდიდე იქნება 38 მმ-ს ტოლი. ეს ნამატი მესტიაში წლიურ
ნალექთა კლიმატური ნორმის მხოლოდ 4%-ს შეადგენს, ხოლო სადგურ ხაიშის ნორმის
3%–ს. ეს მეტად მცირე მატებაა. სინამდვილეში, ეფექტი უფრო უმნიშვნელო იქნება,
რადგან დამატებითი ნალექები განაწილდება უფრო დიდ ტერიტორიაზე.
დღეღამის განმავლობაში წყალსაცავის სანაპირო ზოლში მკვეთრად იცვლება ჰაერის
და ნიადაგის ტემპერატურები. ნიადაგის ტემპერატურა ძალიან კარგ კორელაციაშია
ჰაერის მიწისპირა ფენის ტემპერატურასთან. მათი სხვაობა (ანუ კონტრასტი) კი
წყლის

ტემპერატურასთან

გათვალისწინებულია
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სითბოგაცვლის

(ტენბრუნვის)
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განხილულ

მოდელში

პარამეტრის

სახით

ზედაპირის

და

როგორც

სასაზღვრო

წარმოდგენილია

ხმელეთის

პირობა.

ანალიზურ

ტემპერატურების

ეს

კონტრასტი

ამოხსნაში.

კონტრასტები

შემავალი

ამიტომ,

წყლის

გათვალისწინებულია

კლიმატურ შეფასებებში.
იმის გამო, რომ მთის წყალსაცავებში დინების და ცირკულაციების გამომწვევია
უპირატესად

ქარი (ქარისმიერი

დინებები

და

ღელვა),

წყლის

მოდინება

და

საექპლუატაციო გაშვებები (გადაგდებები), ასევე წყალსაცავის შედარებითი სიმცირის
გამო (სარკის ფართობი ≈ 5კმ2, სიგრძე ≈ 5.5კმ, სიგანე ≈ 1კმ) წყლის და ხმელეთის
ტემპერატურების კონტრასტის გავლენა დინებებზე და ცირკულაციებზე იქნება მეტად
სუსტი.
ბრიზის და მთა-ბარის ქარების გაჩენის მიზეზია ქვეფენილი ზედაპირის (წყალიხმელეთი, მთის ფერდობები-ხეობა) დღეღამური თერმული არაერთგვაროვნობა.
სამეცნიერო ლიტერატურიდან ცნობილია, რომ შავი ზღვის სანაპირო ზონაში დღის
საათებში ბრიზი უბერავს უფრო ცხელი ნაპირისაკენ და მისი სიჩქარის სიდიდე
საშუალოდ შეადგენს 2 მ/წმ, ხოლო მაქსიმალურმა სიჩქარემ შეიძლება მიაღწიოს 3 მ/წმ-ს
და მეტს. ღამის ბრიზი, რომელიც ქრის ხმელეთიდან ზღვისკენ, უფრო სუსტია. მისმა
სიჩქარემ შეიძლება შეადგინოს 1-2 მ/წმ. ხუდონის მომავალი წყალსაცავის შემთხვევაში
გაჩენილი ბრიზის მოქმედების მასშტაბები იქნება გაცილებით მცირე, ხოლო ინტენსივობა
საგრძნობლად სუსტი. მისი მიმართულება იქნება პერპენდიკულარული წყალსაცავის
ნაპირების და ფონური (დინამიკური) ქარის მიმართ. მეტეოსადგურ ხაიშის მონაცემების
მიხედვით ხეობის გასწვრივ დინამიკური ქარის უპირატესი მიმართულებაა ჩრდილოეთი
ან სამხრეთი (შემთხვევების დაახლოებით 80%). ხუდონის წყალსაცავის პირობებში
ბრიზული

ცირკულაციის

სიჩქარე

არ

უნდა

აღემატებოდეს

0.5-1

მ/წმ.

მიმართულების გამო ბრიზი ვერ გააძლიერებს ფონურ ქარს, ხოლო

თავისი

მოდელის

საფუძველზე შესრულებულ შეფასებებში გათვალისწინებულია დინამიკური ქარის
სიდიდე 2-2.5 მ/წმ. ამრიგად, ბრიზის მოქმედება ადგილობრივ ამინდზე და კლიმატზე
დახასიათდება ნაკლები მასშტაბებით, ვიდრე ეს მიღებულია ჩატარებული კვლევის
შედეგად.
განსხვავებული პირობები შეიძლება შეიქმნას მთა-ხეობის ქარების შემთხვევაში. ასევე
სამეცნიერო კვლევების თანახმად ცნობილია, რომ თუ ტემპეტრატურის გრადიენტი
ხეობაში

სიმაღლის

მიხედვით

შეადგენს

0.65-0.85/100

მ-ზე,

მთა-ხეობის

ქარის

მაქსიმალური სიდიდე, რომელიც დაიკვირვება ნაშუადღის საათებში, შეიძლება მიაღწიოს
3-5 მ/წმ. ამავე დროს, თუ მისი მიმართულება ემთხვევა ფონური (დინამიკური) ქარის
მიმართულებას (სამხრეთი ან ჩრდილოეთი) ის მას გააძლიერებს. თუ მთა-ხეობის ქარის
და ფონური ქარის მიმართულებები საწინააღმდეგოა, ასეთ გაძლიერებას ადგილი არ
ექნება, პირიქით, მთა-ხეობია ქარის მოქმედება შეასუსტებს დინამიკური ქარის ეფექტს.
მთა-ხეობის ქარის მაქსიმალური სიჩქარე პროპორციულია ტემპერატურების ანომალიების
(კონტრასტის). ღამით, როგორც წესი ატმოსფეროს ძლიერი მდგრადობის პირობებში,
მთის ქარის სიჩქარე მცირეა, ვიდრე დღისით ხეობის ქარის შემთხვევაში.
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იმისათვის, რომ გამოვიკვლიოთ შედარებით ხანმოკლე (რამდენიმე საათი) მთა-ხეობის
ქარის “ზედდება” დინამიკურ ქარზე, შეიძლება ვისარგებლოდ განხილული მოდელით და
ფონური ქარის სიდიდე გავზარდოთ 3-ჯერ. ეს ნიშნავს, რომ მოდელში ფონური ქარის
სიდიდისათვის უნდა ავიღოთ 7-8 მ/წმ და გამოვიკვლიოთ ქარების “ზედდების” ეფექტი.
მაგრამ, შეიძლება ასეთი მოდელირება არ შევასრულოდ და გამოთვლების პრაქტიკაზე
დაყრდნობით დაახლოებით 3-ჯერ გავზარდოთ მხოლოდ დინამიკური ქარის მოქმედების
არის მასშტაბები. ამრიგად, შეიძლება დავასკვნად, რომ ქარების აღნიშნული “ზედდების”
და გაძლიერების შემთხვევაში, ტემპერატურისა და სინოტივის საგრძნობი ცვლილების
ზონის მასშტაბები იზრდება დაახლოებით 3-6კმ-მდე ქარის მიმართულებით, 1-2 კმ-ის
ნაცვლად მხოლოდ დინამიკური ქარის მოქმედებისას.
ზემოთ აღნიშნული ფაქტები მოწმობენ, რომ ხუდონჰესის წყალსაცავის შექმნის შემდეგ
ადგილობრივი კლიმატის რაიმე არსებითი ცვლილება მოსალოდნელი არ არის.
კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, შეიძლება შემდეგი რეკომენდაციების შემოთავაზება:


იმის გათვალისწინებით, რომ ამჟამად არ მოქმედებს ხაიშის მეტეოსადგური და
ჰიდროლოგიური საგუშაგო, შესაბამისი დაკვირვევების ორგანიზება შეიძლება
თავის თავზე აიღოს ხუდონჰესის მომავალმა ხელმძღვანელობამ. ჰესისა და
წყალსაცავის

ეფექტიანი

ექსპლუატაციისათვის

მეტად

მნიშვნელოვანია

ჰიდრომეტეოროლოგიური და ეკოლოგიური მონიტორინგის მოწყობა. ასეთი
მონიტორინგის

მონაცემები

შეიძლება

გამოყენებულ

იქნეს,

მაგალითად,

წყალსაცავში ჩამდინარე წყლების ჰიდროლოგიური პროგნოზების შესადგენად,
მდინარეთა აუზებში ნალექების მეტეოროლოგიური საპროგნოზო მეთოდების
დასამუშავებლად, წყალსაცავში წყლის დაბინძურების ხარისხის დასადგენად,
ჰესის მართვის ოპტიმიზაციის ამოცანის გადასაწყვეტად და სხვ.


მათემატიკური

მოდელირების2829

შედეგებმა

აჩვენეს,

რომ

წყალსაცავის

გამაგრილებელი და გამათბობელი გავლენის ხანგრძლივობა და ინტენსივობა
მნიშვნელოვნად

არის

დამოკიდებული

წყალსაცავში

წყლის

ზედაპირის

ტემპერატურის შიდაწლიურ განაწილებაზე. ამიტომ ზემოქმედების ეფექტის
ამოცანის კორექტულად გადასაწყვეტად აუცილებელია წყალსაცავის შექმნის
შემდეგ წყლის ზედაპირის ტემპერატურაზე რეგულარული გაზომვების ჩატარება.


ვინაიდან გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან, ენგურისა და ნენსკრას მდინარეთა
ხეობებში

და

ხუდონჰესის

პროექტის

რაიონში

ადრე

არსებული

ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურები დღეს აღარ ფუნქციონირებს, პროექტის
განმახორციელებელი

მოაწყობს

მეტეოსადგურს,

სადაც

მოხდება

28

სამგანზომილებიანი არასტაციონალური თერმოჰიდროდინამიკური მოდელის (რომელშიც გათვალისწინებული იქნება
ნოტიო პროცესების მოქმედება და ადგილობრივი რელიეფის თავისებურებანი) დამუშავება მიეკუთვნება ფუნდამენტურ
კვლევებს, რაც შეიძლება შესრულდეს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტში.
29

ატმოსფეროს ნეიტრალური სტრატიფიკაცია მიღებულია გზშ-ის მხოლოდ იმ ნაწილში, სადაც შესწავლილია წყალსაცავის
შესაძლო გავლენა ქარის რეჟიმზე. ასეთი შემთხვევების რიცხვი განხილულ რეგიონში შეადგენს 20-30%. საინტერესოა, რომ
ასეთ პირობებში ვითარდება და მაქსიმალურად ვლინდება სწორედ ბრიზული ცირკულაცია და მთა-ხეობის ქარები.
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ჰიდრომეტეოროლოგიურ დაკვირვებათა ორგანიზება ყველა ძირითად კლიმატურ
პარამეტრზე (ტემპტერატურა, ტენიანობა, ქარი, ატმ. წნევა).


წყალსაცავის

გავლენით

ქარის

მოსალოდნელი

სიმძლავრის

მატების

შესარბილებლად მის მიმდებარე ტერიტორიაზე უნდა შეიქმნას ხელოვნური ტყის
მასივი.

ეს

შეცვლის

ქვეფენილი

ზედაპირის

სიმქისის

პარამეტერს,

რაც,

გარკვეულწილად, იმოქმედებს ქარის რეჟიმზე.
ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ მთის ტიპის წყალსაცავების ჰაერის
მეტეოროლოგიურ

ელემენტებზე

გავლენის

შესახებ

ანალოგიური

მასების

შედეგები

იქნა

მიღებული შაორისა და სიონის წყალსაცავებზე ჩატარებული სტაციონარული და
სეზონური (საექსპედიციო) დაკვირვებების შედეგად მიღებული მასალების ანალიზის
საფუძველზე.

ჰაერის ტემპერატურასა

და

შეფარდებით

სინოტივეზე

აღნიშნული

წყალსაცავების გავლენა დაფიქსირდა მხოლოდ მათი ნაპირებიდან, საშუალოდ, 1 კმ –
ისმანძილზე.

უფრო

მოშორებით

წყალსაცავების

მოქმედებით

გამოწვეული

მეტეოროლოგიური ელემენტების ტრანსფორმაციის პროცესი სწრაფად სუსტდება და 3 კმ
–ის შემდეგ მთლიანად წყდება.

ჯვარის წყალსაცავი
საქართველოს

მეცნიერებათა

აკადემიის

ჰიდრომეტეოროლოგიის

ინსტიტუტის

სამეცნიერო ანგარიშებსა და შრომებში განხილული იყო ჯვარის წყალსაცავის შესაძლო
გავლენის

კომპლექსური

შეფასება

კლიმატზე.

შეფასებამ

გამოავლინა

ჯვარის

წყალსატევის თავზე და მის ნაპირთან უშუალო მახლობლობაში მეტეოროლოგიური
რეჟიმის ცვლილებები.Aამავე დროს დადგენილ იქნა, რომ ამ წყალსატევის კიდიდან
უკვე 1-2 კმ და მეტ მანძილებზე გავლენა მიმდებარე ტერიტორიის მიკროკლიმატზე,
პრაქტიკულად, არ ხდება.
წელიწადის განმავლობაში ჯვარის წყალსაცავის გავლენის შედეგად აღინიშნება უმეტესად
ტემპერატურის დაცემა. გამაცივებელი პერიოდი გრძელდება მარტიდან ნოემბრამდე (IIIXI). ეს ეფექტი განპირობებული უნდა იყოს წყალსაცავის დიდი სიღრმითა და თოვლმყინვარების დნობის შედეგად მასში დაგროვილი ცივი წყლის დიდი მასით, რომელიც
ვერ ასწრებს სათანადოდ გათბობას. ჯვარის წყალსაცავის გავლენის ზონა წელიწადის
განმავლობაში იცვლება 0-1.5 კმ-ის საზღვრებში. ყურადღებას იქცევს წინააღმდეგობრივი
შედეგი, რომლის თანახმად, გავლენის ზონაში მყოფი ოთხივე სადგურის (გალი, ჯვარი,
ხაიში, მესტია) მონაცემებით, ჯვარის წყალსაცავის აშენების შემდეგ ქარის საშუალო
სიჩქარე თვეებისა და წლის მიხედვით წინა პერიოდთან შედარებით შემცირდა. ეს
მოვლენა გაუგებარია – პირიქით, რელიეფის სიმაღლეთა განსხვავების შემცირება და
სიმქისის მკვეთრი დაცემა წყალსაცავის ზედაპირზე უნდა იწვევდეს ქარის გაძლიერებას.
ნაკლებად დასაჯერებელია ასევე, რომ წყალსაცავის ზემოქმედებით მოხდა ქარის რეჟიმის
ცვლილება სადგურ მესტიაში, რომელიც ჯვარის წყალსაცავიდან, დაახლოებით, 50 კმ-ის
სიშორეზე მდებარეობს. სავარაუდოდ, ოთხივე სადგურში აღნიშნული ქარის სიჩქარის
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სიდიდის სინქრონული შემცირება ატმოსფეროში მიმდინარე უფრო დიდი მასშტაბების
მაკროცირკულაციური ფონური პროცესებით უნდა იყოს გამოწვეული.

7.1.6.2 სათბურის აირების გაფრქვევები
7.1.6.2.1 ხმელეთის ჭარბტენიან ტერიტორიად გარდაქმნა და ხუდონჰესის მშენებლობა
IPCC

GPG-ის

თანახმად,

დატბორილი ტერიტორიების კატეგორიაში

განიხილება

რეზერვუარები ჰიდროენერგიის წარმოებისათვის, ირიგაციისათვის, ნავიგაციისათვის,
რეკრეაციისაათვის და ადამიანის საქმიანობით წარმოქმნილი და რეგულირებული წყლის
ობიექტები, რომლებშიც ადგილი აქვს წყლის ფართობის მნიშვნელოვან ცვლილებებს
წყლის

დონის

ტერიტორიებად

რეგულირების
გარდაქმნა,

შედეგად.

ზოგადად,

ხმელეთის
მოიცავს

ტერიტორიების

ტყიანი,

სახნავი,

ჭარბტენიან
სათიბი

და

დასახლებული ტერიტორიების გარდაქმნას ჭარბტენიან ტერიტორიებად. შესაბამისად,

წყალსაცავის მშენებლობა წარმოადგენს ხმელეთის გარდაქმნას ჭარბტენიან ტერიტორიად.
ხუდონჰესის შემთხვევაში დასატბორი ხმელეთის ფართობი 528 ჰა-ს შეადგენს.
შეფასების

მეთოდი

ემყარება

იმ

დაშვებას,

რომ

ხმელეთის

ტერიტორიაზე

მის

გარდაქმნამდე დეპონირებული ნახშირბადის მარაგი სრულად იკარგება გარდაქმნიდან
პირველი წლის განმავლობაში. ხმელეთის გარდაქმნამდე ნახშირბადის არსებული მარაგის
გაანგარიშება

შესაძლებელია

IPCC

GPG-ს

3.2.2;

3.2.3;

3.3.2

და

3.4.2

თავებში,

მიწათსარგებლობის სხვადასხვა კატეგორიისთვის მოცემული მიწისზედა ცოცხალი
ბიომასის შეფასების მეთოდით. ცოცხალ ბიომასაში დეპონირებული ნახშირბადის
მარაგის ცვლილების გამოსაანგარიშებლად გამოყენებულ იქნა I დონის მიდგომა.
დატბორილ ტერიტორიად გარდაქმნილ ხმელეთის ტერიტორიაზე ცოცხალ ბიომასაში
დეპონირებული ნახშირბადის მარაგის წლიური ცვლილება გამოითვლება შემდეგი
ფორმულით:

ΔCLW floodLB = [∑Ai ● (BAfter – BBefore) i] ● CF (განტოლება 3.5.6, IPCC GPG)
სადაც,
ΔCLWfloodLB = დატბორილ ტერიტორიად გარდაქმნილ ხმელეთის ტერიტორიაზე არსებულ
ცოცხალ ბიომასაში დეპონირებული ნახშირბადის მარაგის წლიური ცვლილებაა
ტონა C წელიწადში.
Ai = წელიწადში დატბორილ ტერიტორიად გარდაქმნილი ტერიტორიის ფართობი,
ჰა/წელიწადში; ხუდონის წყალსაცავის შემთხვევაში ადგილი აქვს 233 ჰა ტყიანი
ტერიტორიის, 14 ჰა ერთწლიანი კულტურებით დაკავებული სასოფლოსამეურნეო ტერიტორიისა და 163 ჰა დეგრადირებული, მოუვლელი საძოვრების
გარდაქმნას დატბორილ ტერიტორიად.
BBefore

= ტერიტორიაზე
გარდაქმნამდე,

არსებული ცოცხალი ბიომასა დატბორილ ტერიტორიად
რომლის

ერთეულია

“მშრალი

მასალა

ტონებში

ჰა-ზე”;

გარდაქმნილი ტერიტორიების კატეგორიები განხილულია ზემოთ – Ai.
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ცოცხალი ბიომასა თითოეული კატეგორიისათვის არის შემდეგი: 29,824 ტონა
მშრალი მასა 233 ჰა ტყეზე, 391.2 ტონა მშრალი მასა საძოვრებზე. რაც შეეხება
სახნავი ტერიტორიების ბიომასას, იგი შეფასებული არ არის, ვინაიდან
დასატბორი სახნავი ტერიტორიები დაკავებულია ერთწლიანი კულტურებით.
BAfter

=

ტერიტორიაზე

არსებული

ცოცხალი

ბიომასა

დატბორილ

ტერიტორიად

გარდაქმნის შემდეგ, მშრალი მასა ტონებში ჰა-ზე (დადგენილი მნიშვნელობა =0);
გამოთვლებში გამოყენებულია IPCC- ის მიერ დადგენილი მნიშვნელობა (0).
CF = ნახშირბადის შემცველობა მშრალ მასაში (დადგენილი მნიშვნელობა =0.5), ტონებში C
(ტონა მშრალი მასა)-1; IPCC- ის მიერ დადგენილი მნიშვნელობა (0.5 C (ტონა
მშრალი მასა)-1) გამოყენებულ იქნა ხუდონის წყალსაცავთან დაკავშირებულ
გამოთვლებში.

CO2–ის ემისია ჭარბტენიან ტერიტორიად გარდაქმნის შედეგად
სხვადასხვა ტიპის ტერიტორიების ჭარბტენიან ტერიტორიად გარდაქმნისას წარმოქმნილი
CO2-ის

ემისია

შეფასდა

ფართობებისათვის,

სამი

მდელოებისა

ტიპის
და

ტერიტორიისათვის:
სახნავი

ტყით

ფართობებისათვის

დაფარული
(ერთწლიანი

კულტურებით).
ტყით დაფარული ფართობებისათვის ემისია გამოითვალა ფორმულით 3.5.6 (IPCC GPG).

ΔCLW floodLB = 233 *(0-128)*0.5=-14,912 ტონა C (ტყიანი ტერიტორია) (1)
შესაბამისად, CO2-ის ემისია ტყიანი ტერიტორიის ჭარბტენიან ტერიტორიად გარდაქმნის
შედეგად გარდაქმნის მომენტში იქნება 14,912*44/12=54,677 (ტონა CO2).
ხუდონჰესის

მიმდებარე

გავრცელებულია

ტერიტორიაზე

ფართოფოთლოვანი

და

წიწვოვანი ტყეები, სადაც 63%-ს შეადგენენ ფართოფოთლოვანები, ხოლო 37%-ს წიწვოვანები. აღნიშნული ტყეების უმეტესი ნაწილი მიეკუთვნება >20 ასაკობრივ ჯგუფს,
ამიტომ კონსერვატიული მიდგომის უზუნველსაყოფად ჩაითვალა, რომ მთლიანი
ტერიტორიის 100% მიეკუთვნება >20 ასაკობრივ კლასს.IPCC GPG-ის ცხრილი 3A.1.2-დან
ჩანს, რომ 128 ტონა მშრალი მასა/ჰა წარმოადგენს დადგენილ მნიშვნელობას >20 წელზე
ასაკობრივი ჯგუფის ტყეებისათვის და ამიტომ ეს მნიშვნელობა იქნა გამოყენებული ამ
გამოთვლებში.
ჭარბტენიან

ტერიტორიად

გარდაქმნილი

მდელოებიდან

(საძოვრებიდან)

ემისია

გამოთვლილ იქნა ზემოთ მოცემული ფორმულით, მხოლოდ, შესაბამისად, მდელოს
მონაცემების გამოყენებით.
ΔCLW floodLB = 163 *(0-2.4)*0.5=-19.6 ტონა C (საძოვარი) (2)
შესაბამისად, CO2–ის ემისია ჭარბტენიან ტერიტორიად გარდაქმნილი საძოვრებიდან
გარდაქმნის მომენტში იქნება 19.6*44/12=-71.9 (ტონა CO2).
ხუდონჰესის ტერიტორიის კლიმატი არის ცივი – ზომიერად ტენიანი და, შესაბამისად,
გამოყენებულ იქნა IPCC-ის მიერ დადგენილი კოეფიციენტი – 2.4 ტონა მშრალი მასა/ჰა.
501
Trans Electrica Ltd., 2013

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

რაც შეეხება სახნავ მიწებს, ერთწლიანი კულტურების (მაგ., მარცვლოვნები, ბოსტნეული)
მოსავლის აღება ყოველ წელს ხდება, რის გამოც ერთწლიანი კულტურების ბიომასა
დიდხანს ვერ აკავებს ნახშირბადს. ამიტომ ითვლება, რომ ემისიები ერთწლიანი
კულტურებით დაკავებული სახნავი მიწებიდან ნულის ტოლია.
ამგვარად, მიწის დატბორვით გამოწვეული CO2–ის ემისიის მთლიანი მოცულობა 54,749
ტონას შეადგენს.
ყველაზე კონსერვატიული გათვლებით, თუ დავუშვებთ, რომ ტყით დაფარული
ფართობებისათვის მშრალი მასა 1 ჰა-ზე 300 ტონაა, ხოლო მდელოებისათვის 4.2 ტონა,
რაც ხუდონჰესის კლიმატური ზონისათვის დამახასიათებელ მაქსიმალურ ზღვრებს
შეესაბამება, მივიღებთ ნახშირორჟანგის ემისიას, 129,405 ტონას და ეს რიცხვი იქნება
მაქსიმალურად კონსერვატიული.

CO2-ის ემისიები (წყალსაცავიდან)
წყალსაცავიდან CO2-ის გაანგარიშების I დონის მეთოდი მარტივია. IPCC-ის დონე I
მეთოდი განიხილავს მხოლოდ დიფუზიურ ემისიებს წელიწადის ორი პერიოდის
განმავლობაში: როდესაც წყლის ზედაპირი დაფარულია ყინულით და როდესაც არ არის
დაფარული. CO2-ის ბუშტუკოვანი ემისიები შედარებით უმნიშვნელოდ ითვლება.
ითვლება, რომ CO2-ის ემისია შეწყდება დატბორვიდან, დაახლოებით, 10 წლის შემდეგ.
წყალსაცავიდან ემისიის გამოსათვლელად გამოყენებულ იქნა შემდეგი ფორმულა
CO2 emissionsWW flood = P ● E(CO2)diff ● Aflood, total surface (ტოლობა 3A.3.8, IPCC, GPG)
სადაც:

CO2 emissionsWW flood = CO2- ის სრული ემისიაა დატბორილი ტერიტორიიდან, Gg CO2 წ-1
P = პერიოდი, დღე (ჩვეულებრივ, 365, წლიური შეფასებისთვის)
E(CO2)diff = საშუალო დღიური დიფუზიური ემისიები, Gგ CO2 ჰა-1 დღე-1 ; დონე I მიდგომის
შემთხვევაში გამოყენებულ უნდა იქნეს CO2-ის ემისიის დადგენილი ფაქტორი
წლის იმ პერიოდისთვის, როდესაც წყლის ზედაპირი არ არის დაფარული
ყინულით. ეს კოეფიციენტი ხუდონის ტერიტორიის ცივი, ზომიერად ნოტიო
კლიმატისთვის უდრის 9.3 კგ (CO2) ჰა-1 დღე-1.

Aflood,

total

surface

= დატბორილი ტერიტორიის სრული ფართობი, რომელიც მოიცავს

დატბორილი ხმელეთის, ტბისა და მდინარის ფართობს ჰა-ში. ხუდონის ჰესის
შემთხვევაში დატბორილი ტერიტორიის ფართობი 528 ჰექტარია და მოიცავს
ტყეებს, სახნავ მიწებს, მდელოებსა და მდინარეს.

CO2 emissionsWW flood = 365 (დღე) ● 0.0000093 (Gg CO2 ჰა -1 დღე -1) ● 528 (ჰა)= 1.8 Gg (CO2)
წ-1 (3)
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მეთანის (CH4) ემისიები (წყალსაცავიდან)

CH4 emissionsWW flood = P ● E(CH4)diff ● Aflood, total surface + P ● E(CH4)bubble ● Aflood, total surface
(ტოლობა 3a.3.9, IPCC, GPG)
სადაც:

CH4 emissionsWW flood =CH4- ის სრული ემისიაა დატბორილი ტერიტორიიდან, Gg CH4 წ -1;
P = პერიოდი, დღე (ჩვეულებრივ, 365, წლიური შეფასებისთვის)
E(CH4)diff = საშუალო დღიური დიფუზური ემისიები Gგ CH4 ჰა-1 დღე-1; კოეფიციენტი 0.2 კგ
(CH4) ჰა-1 დღე-1=0.0000002 Gგ CH4) ჰა-1 დღე-1 წარმოადგენს ცხრილი 3A.3.5-დან
აღებულ დადგენილ სიდიდეს ხუდონის ტერიტორიის ცივი, ზომიერად ნოტიო
კლიმატისთვის

წლის

ყინულით

დაუფარავ

პერიოდში,

როგორც

რეკომენდებულია IPCCC-ის მიერ.
E(CH4)bubble = საშუალო ბუშტუკოვანი ემისიები, Gგ CH4 ჰა-1 დღე-1; კოეფიციენტი 0.14 კგ
(CH4) ჰა-1 დღე-1=0.00000014 Gგ (CH4) ჰა-1 დღე-1 ცხრილი 3A.3.5-დან აღებულ
დადგენილ სიდიდეს ხუდონის ტერიტორიის ცივი, ზომიერად ნოტიო
კლიმატისთვის წლის ყინულით დაუფარავ პერიოდში.
Aflood,

total

surface

= დატბორილი ტერიტორიის სრული ფართობი, რომელიც მოიცავს

დატბორილი ხმელეთის, ტბისა და მდინარის ფართობს ჰა-ში. ხუდონის ჰესის
შემთხვევაში დატბორილი ტერიტორიის ფართობი 528 ჰექტარია და მოიცავს
ტყეებს, სახნავ მიწებს, მდელოებსა და მდინარეს.

CH4 emissionsWW flood = 365 (დღ) ● 0.0000002 (Gg CH4 ჰა-1 დღ-1) ● 528 (ha) + 365 (დღ) ●
0.00000014 (Gg CH4 ha-1 დღე-1) ● 528 (ჰა) = 0.07 Gg (CH4) წ-1 =1.5 Gg (CO2) წ 1

(4)

1.5 Gg არის წყალსაცავიდან მეთანის წლიური ემისია, გამოხატული CO2-ის ეკვივალენტში.

აზოტის ქვეჟანგის (N20) ემისიები (წყალსაცავიდან)
ვინაიდან I დონის მიდგომისათვის საჭირო IPCC-ის მიერ დადგენილი ემისიის
კოეფიციენტი ამ გაზისათვის არ არსებობს, შესაბამისად, წყალსაცავიდან N2O-ის წლიური
ემისია ნულის ტოლად იქნა მიჩნეული.
წყალსაცავიდან წარმოქმნილი სრული ემისია (ტერიტორიის დატბორვით წარმოქმნილ
ემისიებს დამატებული წყალსაცავიდან 10 წლის განმავლობაში წარმოქმნილი ემისიები)
იქნება 54,749 + 33,000 = 87,749 ტონა CO2ეკვ.
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ბუნებრივი

გაზის

გამოყენებით

გენერირებული

(წლიურად)

ეკვივალენტური

ელექტროენერგიის ემისია
ხუდონჰესის წლიური გამომუშავებაა 1.455 მილიარდი კილოვატსაათი. ზოგადად, იმავე
მოცულობის ელექტროენერგიის მიღება შესაძლებელია გაზის, დიზელის ან ნახშირის
გამოყენებითაც.

უკანასკნელი

თბოელექტროსადგურებში

ათწლეულის

ძირითადად

განმავლობაში

ბუნებრივი

გაზი

საქართველოს

გამოიყენება.

აქედან

გამომდინარე, წინამდებარე შეფასებაში გათვალისწინებულია ელექტროენერგიის მიღება
ბუნებრივი გაზის საშუალებით.
პროექტის

განუხორციელებლობისა

და

ბუნებრივი

გაზით

იმავე

მოცულობის

ელექტროენერგიის გამომუშავების შემთხვევაში CO2-ის მოსალოდნელი ემისიების
გამოსათვლელად გამოყენებულ იქნა 4 წლის განმავლობაში დაფიქსირებული ემისიის
უმცირესი

ფაქტორი

0.6

CO2/მგვტ.სთ.

აქედან

გამომდინარე,

ბუნებრივი

გაზის

გამოყენებით 1,455,000 მეგავატსაათი ელექტროენერგიის გამომუშავების შემთხვევაში
წლიური ემისია იქნება:
1,455,000 მგვტ.სთ *0.6 ტCO2/მგვტ.სთ=873,000 ტCO2
ჰესის ექსპლუატაციის მომენტიდან 10 წლის განმავლობაში წყალსაცავიდან წარმოქმნილი
ემისიებისა (როდესაც წყალსაცავი წარმოქმნის სათბურის გაზების ემისიებს დონე I-ის
მიდგომის თანახმად) და მშენებლობის დროს წარმოქმნილი ემისიების (179,365 ტ CO2ეკ.
ყველაზე კონსერვატიული მიდგომით) ჯამი მნიშვნელოვნად ნაკლებია წლიურად
დაზოგილ ემისიაზე.
პროექტის სუფთა განვითარების მექანიზმში მონაწილეობის შემთხვევაში ემისიის
წლიური შემცირების პოტენციალი იქნება, დაახლოებით, 1,455,000 მგვტ.სთ *0.244
ტCO2/მგვტ.სთ =355,020 ტ CO2.
საქართველოს ქსელის ემისიის ფაქტორი 2006-2008 წლებისთვის 0.244 ტCO2/ მგვტ.სთ.

სათბურის გაზების ემისიები ხუდონჰესის მშენებლობის პროცესიდან
ემისიები სამრეწველო პროცესებიდან
სამრეწველო ემისიები ხუდონჰესის მშენებლობის პროცესში შეფასდა სამი ძირითადი
სექტორიდან:


ცემენტის წარმოება,



ფოლადის წარმოება,



სამრეწველო მაცივრების მოხმარება.

ცემენტის წარმოებიდან ნახშირორჟანგის გამოსათვლელად ემისიის ფაქტორი აღებულია
თურქეთის ეროვული შეტყობინებიდან, რომელიც შეადგენს 0.51 ტ CO2 (ნახშირორჟანგს) 1
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ტ წარმოებულ კლინკერზე, რადგან გამოყენებული ცემენტი ძირითადად იმპორტირებულ
იქნება თურქეთიდან.
მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მშენებლობაზე დაიხარჯება 442,907 ტ ცემენტი.
IPCC-ის

სახელმძღვანელოს

თანახმად,

კლინკერი

პორტლანდის

ცემენტის

95%-ს

შეადგენს. შესაბამისად, მშენებლობისთვის საჭირო ცემენტის წარმოებაზე დაიხარჯება
420,761.65 ტ კლინკერი.
ნახშირორჟანგის გაფრქვევა კლინკერის წარმოებიდან ფასდება შემდეგი ფორმულით: Eც =
EF * mკლ * CKD
სადაც:
EF – ემისიის ფაქტორი (0.51).
Mკლ – კლინკერის მასა, რომელიც ამ შემთხვევაში უდრის 420,761.65 ტონას.
CKD - კორექციის ფაქტორი (1.02) (IPCC- ის სახელმძღვანელოს თანახმად).
Ec = 0.51* 420,761.65*1.02=218,880 (ტონა)

ფოლადის წარმოებიდან სათბურის გაზების ემისიები ხდება, ძირითადად, რკალური
ელექტრო ან ჟანგბადის ტიპის ღუმელებში მიმდინარე პროცესებიდან. ეს ემისიები
ემყარება თუჯსა და ფოლადში ნახშირბადის შემცველობების სხვაობასა და რკალურ
ელექტროღუმელებში

წიაღისეული

საწვავის

ნახშირბადიდან

დამზადებული

ელექტროდების დაჟანგვას. ელექტროდების მოხმარებიდან გამოწვეული ემისიები უნდა
გამოეყოს ემისიებს “სხვა სამრეწველო პროცესებიდან”, რათა ავიცილოთ ორმაგი
აღრიცხვა. ფოლადის წარმოებიდან ნახშირორჟანგის ემისია, ძირითადად, კოქსის
დაჟანგვის შედეგს წარმოადგენს. ფოლადის წარმოებაში ნახშირორჟანგის წარმოქმნის
წყარო არის აგრეთვე გრაფიტის ელექტროდი.
მშენებლობაში

გამოიყენება

თურქეთიდან

იმპორტირებული

ფოლადი.

როგორც

ცნობილია, ფოლადის გამოწრთობა თურქეთში, ძირითადად, ჟანგბადისა და ელექტრული
რკალის ღუმელებში ხდება. არსებული მონაცემებიდან გამომდინარე, უმჯობესია
ემისიების ანგარიში ჩატარდეს პირველი მიდგომის გამარტივებული მეთოდით, რომელიც
ეფუძნება წარმოებული ფოლადის რაოდენობას.
ფოლადის წარმოებისას ნახშირბადის მოხმარების Parsons-ის 1977 წლისა და ORTECH 1994
წლის კვლევის შედეგების თანახმად, განისაზღვრა ემისიის ფაქტორი – 1.6 ტონა CO2 1 ტ.
წარმოებულ ფოლადზე თურქეთში გამოყენებული წარმოების ტიპისთვის.
შესაბამისად,

გაფრქვეული

ნახშირორჟანგის

რაოდენობა

ფოლადის

წარმოებიდან

იანგარიშება შემდეგი ფორმულის მიხედვით: Eლ = EF * mფოლადი
სადაც:
EF - 1 ტ წარმოებულ ფოლადზე გამოყოფილი CO2- ის ემისიაა; გამოყენებულია 1.6 ტ CO2
Mფოლადი - წარმოებული ფოლადის მასა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ესაა 15,291ტ
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Eფ = 1.6 * 15,291=24,465 t CO2

მაცივარ-აგენტების

მოხმარება.

მშენებლობისას

გამოიყენება

ორი

გამაცივებელი

დანადგარი: გამაგრილებელი მოწყობილობა (400 ტ/წ) და საყინულე დანადგარი (60
ტ/დღე). თითოეული მოწყობილობა შეიცავს HFC-134a მაცივარ-აგენტს.
საშუალო წლიური ემისიის გამოთვლა ხორციელდება შემდეგნაირად:
მაცივრიდან ყოველწლიური გაჟონვა იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:
Eმუშაობა, ტ = mმარაგი, ტ * (x/100)
სადაც:
Eმუშაობა, ტ - სისტემის მუშაობისას გაფრქვეული HFC-134a–ის რაოდენობაა;
Mმარაგი, ტ - მაცივარში არსებული HFC-134a–ის რაოდენობა; ამ შემთხვევაში – 2 ტ.
გამაგრილებელ მოწყობილობაში ჩატვირთულია 0.5 ტ მაცივარაგენტი, ხოლო საყინულე
შეიცავს 1.5 ტ HFC-134a-ს, სულ – 2 ტ.
HFC-134a-ის ყოველწლიური გაჟონვა %-ში (17% - IPCC-ის მონაცემების თანახმად);
ცნობილია, რომ სამაცივრე დანადგარები მშენებლობას მოემსახურებიან, საშუალოდ, 40
თვე, კონსერვატიული მიდგომით – 4 წელი. შესაბამისად, საქართველოს ტერიტორიაზე
მაცივარ-აგენტთა მუშაობის განმავლობაში გაფრქვეული HFC-134a- ის რაოდენობის
განმსაზღვრელი ფორმულა მიიღებს ასეთ სახეს:
Eმუშაობა, ტ = mმარაგი, ტ * (4x/100)
Eმუშაობა, ტ = 2* (68/100)
Eმუშაობა, ტ = 1.36 ტ.
ამგვარად,

კონსერვატიული

საქართველოსა
გაიფრქვევა

და

367

გათვლებით,

თურქეთის

ათასი

ტონა

ხუდონჰესის

ტერიტორიაზე
CO2-ის

მშენებლობის

მრეწველობის

ეკვივალენტი

პროცესში

სექტორიდან

სათბურის

გაზი.

სულ
აქედან

დანამდვილებით მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე გაფრქვეულად შეიძლება
ჩაითვალოს მაცივარ-აგენტებიდან გაფრქვეული 2,200 ტონა CO2- ის ეკვივალენტი.

ემისიები ენერგიის მოხმარების სექტორიდან (ტრანსპორტი, სამშენებლო მანქანაიარაღები, მაცივრები)
საწყისი მონაცემები, რომლებიც მოწოდებულ იქნა დამკვეთის მიერ ამ სექტორის
შესაფასებლად და გამოყენებულ იქნა გამოთვლებში, არის შემდეგი:


სამშენებლო სამუშაოები გრძელდება 73 თვე;



მშენებლობის

პროცესში

გამოიყენება,

ძირითადად,

შედარებით მცირე რაოდენობით – ელექტროენერგია;
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საწვავი

და
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დიზელის მოხმარება – 4,000,000 ლ წელიწადში;



ტრანსპორტის ყოველწლიური საერთო გარბენი 2.7 მლნ. კმ;



12.5 ტ ტვირთამწეობის მანქანები წელიწადში გადიან სულ 5,963 კმ-ს;



15 ტ ტვირთამწეობის მანქანები ასრულებენ წელიწადში 28,000 მგზავრობას 60 კმ–
ის მანძილზე (ორი გზა) ინერტული მასალების გადასაზიდად;



40 ტ ტვირთამწეობის მანქანები ასრულებენ წელიწადში 63 მგზავრობას 400 კმ
(ორივე მხარე) მანძილზე ფოლადის გადასაზიდად.

ვინაიდან ამ ეტაპზე კონკრეტული მონაცემები მოხმარებული საწვავის მარკაზე და მასში
ნახშირბადის შემცველობაზე არ არსებობს, გამოთვლები შესრულდა დონე I მიდგომით
(2006 IPCC (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.Volume 2: Energy
CHAPTER 3) და ორი სხვადასხვა დაშვებით.
1. I ვარიანტის გამოთვლების დროს საწყის მონაცემებად გამოყენებულ იქნა
სატრანსპორტო

საშუალებების

მიერ

განხორციელებული

მგზავრობების

რაოდენობა ერთი წლის მანძილზე და ერთი მგზავრობის მანძილი, რის
საფუძველზეც გამოთვლილ იქნა მოხმარებული საწვავი სხვადასხვა ტიპის
სატრანსპორტო საშუალებისათვის. შესაბამისად, ერთი წლის განმავლობაში
გავლილი მანძილი არის 1,712 ათასი კმ, ხოლო სულ მოხმარებული საწვავი – 268
ტონა, რაც იძლევა 852,811 კგ წლიურ CO2-ის ემისიას. იმავე I ვარიანტისათვის
დათვლილი CH4-ის ემისია არის 943 კგ და N2O -ს ემისია 13,914 კგ. ორივე CO2-ის
ეკვივალენტებში.
საწყისი მონაცემების თანახმად, წელიწადში სულ მოიხმარება 4,000,000 ლ
დიზელის საწვავი. დიზელის საწვავის სიმკვრივე აღებულია 0.832 კგ/ლ (EURO 5
DIESEL - (820-845) კგ/მ3), ამიტომ წელიწადში სულ მოიხმარება 4,000,000 ლ x 0.832
კგ/ლ = 3,328,000 კგ დიზელის საწვავი. ვინაიდან საგზაო ტრანსპორტი (მანქანები)
მოიხმარს 267,649 კგ საწვავს, გაკეთდა დაშვება, რომ დარჩენილ საწვავს, 3,328,000 –
267,649 = 3,060,351 კგ-ს მოიხმარს არასაგზაო ტრანსპორტი და მშენებლობის დროს
გამოყენებული სხვადასხვა სამშენებლო მანქანა-იარაღი. მათგან გაფრქვეული CO2ის ემისია ტოლია 9,751,195 კგ-ისა, ხოლო მეთანისა და აზოტის ჟანგისა – 10,778 კგ
და 159,098 კგ-ს შესაბამისად, CO2-ის ეკვივალენტებში. ამგვარად, I ვარიანტით
დათვლილი

ემისია

სტაციონარული

და

მობილური

სატრანსპორტო

საშუალებებიდან ჯამში შეადგენს 10,788,739 კგ–ს წელიწადში და 65,632 ტონას –
მშენებლობის 73 თვის განმავლობაში.
2. ვარიანტი II. იმის გამო, რომ დამკვეთის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია
გადამზიდი მანქანების მიერ წლის განმავლობაში ცალ-ცალკე გავლილი მანძილის
შესახებ, შეჯამების შედეგად (1,711,163 კმ) არ ემთხვევა ცალკე მოწოდებულ
საერთო წლიურ გარბენს (2.7 მლნ. კმ-ს) ამ ვარიანტის გამოთვლებში დაშვებულია,
რომ

ტრანსპორტი

წელიწადში

გაივლის

2.7

მლნ.

კმ-ს,

რაც

უფრო

კონსერვატიულია. გარდა ამ დაშვებისა, სხვა გამოთვლები II ვარიანტში I
ვარიანტის
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შემთხვევაში საბოლოო შედეგი ერთნაირია და უდრის 65,632 ტონას 73 თვის
განმავლობაში.
დამატებით გამოთვლილ იქნა CO2-ის ემისიები იმ დანადგარებიდან, რომლებიც
მოიხმარენ

ელექტროენერგიას.

საქართველოს

ელექტროქსელის

ამ

ემისიის

ემისიის

გამოსათვლელად

ფაქტორი,

გამოყენებულ

რომელიც

უდრის

0.244

იქნა
კგ

CO2/კვტ.სთ–ს.
მშენებლობის პროცესში გამოყენებული იქნება ორი 400–ტონიანი სამრეწველო მაცივარი,
რომელთაც მოემსახურებათ ორი კომპრესორი. შესაბამისად, ორი კომპრესორის მიერ
წელიწადში მოხმარებული ელექტროენერგიის ემისია იქნება 2 x 118,129 = 236,258 კგ,
ხოლო სულ 73 თვე = 73 : 12 ~ 6.083 წ-ის მანძილზე იქნება 236,258 x 6.083 = 1,437.2 ტ CO2.
ამგვარად, ტრანსპორტირებისა და მშენებლობის პროცესში ტრანსპორტისა და მანქანა–
დანადგარებისგან მიღებული საერთო ემისია იქნება 65 631.5+1,437.2=67 069 ტონა CO2 ეკვ.
აღნიშნული ემისიების გამოთვლის მეთოდოლოგიის დეტალები და ემისიის ფაქტორების
წყაროები სრულად მოყვანილია დანართში Q.

7.1.6.2.2. ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზის ახალი მონაკვეთის მშენებლობა
ემისიები ცემენტისა და ფოლადის წარმოების პროცესებიდან (სამრეწველო ემისიები)
სამრეწველო ემისიები საავტომობილო გზის მშენებლობის პროცესში შეფასდა ორი
ძირითადი სექტორიდან:Aცემენტის წარმოება და ფოლადის წარმოება. გამოყენებული
მეთოდოლოგია არის იგივე, რაც ხუდონჰესის მშენებლობის პროცესში მოხმარებული
ცემენტიდან ნახშირორჟანგის ეკვივალენტური ემისიის შეფასებისას.

ცემენტის წარმოება
ცემენტის

წარმოებიდან

ნახშირორჟანგის

გამოსათვლელად

ემისიის

ფაქტორად

აღებულია IPCC- ის სახელმძღვანელოს მიხედვით რეკომენდებული კოეფიციენტი,
რომელიც შეადგენს 0.5071 ტ CO2 (ნახშირორჟანგს) 1 ტ წარმოებულ კლინკერზე.
მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მშენებლობაზე დაიხარჯება 32400ტ ცემენტი.
IPCC- ის სახელმძღვანელოს თანახმად, კლინკერი პორტლანდის ცემენტის 95%-ს
შეადგენს. შესაბამისად, მშენებლობისთვის საჭირო ცემენტის წარმოებაზე დაიხარჯება
30780 ტ კლინკერი.
ნახშირორჟანგის გაფრქვევა კლინკერის წარმოებიდან ფასდება შემდეგი ფორმულით:
Eც = EF * mკლ * CKD
სადაც
EF – ემისიის ფაქტორი (0.5071 ტ CO2 /1ტ კლინკერზე).
Mკლ – კლინკერის მასა. ამ შემთხვევაში უდრის 30780 ტონას.
CKD - კორექციის ფაქტორი (1.02) (IPCC- ის სახელმძღვანელოს თანახმად).
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Eც = 0.5071* 30780*1.02=15920.71 (ტონა).

ცდომილების

შეფასება.

ცემენტის

წარმოებიდან

ნახშირორჟანგის

ემისიების

უზუსტობების შეფასება ეყრდნობა ემისიის ფაქტორისა და საქმიანობის მონაცემთა
უზუსტობათა შეფასებას:
-კლინკერის შემადგენლობის ქიმიური ანალიზის შედეგების სიზუსტეს, რაც
გავლენას ახდენს ემისიის ფაქტორის მნიშვნელობის ცდომილებზე. ემისიის
კოეფიციენტის უზუსტობა შეფასებულია 5%-ით (სათბურის გაზების ეროვნული
ინვენტარიზაცია, საქართველო, 2008);
-სათბური გაზების ეროვნულ ინვენტარიზაციაზე დაყრდნობით (2008), კლინკერის
წარმოების მონაცემების სიზუსტე საქართველოში შეფასებულია 5%-ით;
ნამრავლის უზუსტობა ტოლოა 7%-ისა და უდრის 3,184 ტონას.
ამასთან ერთად, კლინკერის წარმოებაზე იხარჯება საწვავი და ელექტროენერგია.
საშუალოდ, 1 ტ კლინკერის წარმოებაზე მოიხმარება 4-5 გიგაჯოული ენერგია და
ყველაზე ოპტიმისტურ შემთხვევაში (მშრალი მეთოდით წარმოებისას) – 100 კვტ.სთ.
ელექტროენერგია.
კლინკერის

წარმოების

პროცესში

მოხმარებული

ენერგიის

ემისიის

ფაქტორად

აღებულია 0.805 ტ CO2 ყოველ ერთ ტონა წარმოებულ კლინკერზე, რომელიც
კონსერვატიულია

და

შეესაბამება

ევროპულ

სტანდარტებს

(საქართველოშიენერგომოხმარება 1 ტ ცემენტზე და შესაბამისი ემისიის ფაქტორი
არაკონსერვატიული (0.4-0.6 ტ CO2) აღმოჩნდა).
შესაბამისად, ემისია ენერგიის მოხმარებიდან ტოლია: 15,920*0.805=12,816 ტ CO2.
საერთო ემისია მოხმარებული ცემენტიდან იქნება:
Eც=15,920.71+3,184+12,816=31,919.6 ტ CO2.

ფოლადის წარმოება
ფოლადის წარმოებიდან სათბურის გაზების ემისიები ხდება, ძირითადად, რკალური
ელექტრო ან ჟანგბადის ტიპის ღუმელებში მიმდინარე პროცესებიდან. ეს ემისიები
ემყარება თუჯსა და ფოლადში ნახშირბადის შემცველობების სხვაობასა და რკალურ
ელექტროღუმელებში

წიაღისეული

ელექტროდების დაჟანგვას.

საწვავის

ნახშირბადისგან

დამზადებული

ელექტროდების მოხმარებიდან გამოწვეული

ემისიები

უნდა გამოეყოს ემისიებს “სხვა სამრეწველო პროცესებიდან”, რათა ავიცილოთ ორმაგი
აღრიცხვა. ფოლადის წარმოებიდან ნახშირორჟანგის ემისია, ძირითადად, კოქსის
დაჟანგვის შედეგს წარმოადგენს. ფოლადის წარმოებაში ნახშირორჟანგის წარმოქმნის
წყარო არის აგრეთვე გრაფიტის ელექტროდი.
მშენებლობაში

გამოიყენება

საქართველოში

წარმოებული

ფოლადი.

არსებული

მონაცემებიდან გამომდინარე, უმჯობესია, ემისიების ანგარიში ჩატარდეს პირველი
მიდგომის გამარტივებული მეთოდით, რომელიც ეფუძნება წარმოებული ფოლადის
რაოდენობას.
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ფოლადის წარმოებისას ნახშირბადის მოხმარების Parsons-ის 1977 წლისა და ORTECH
1994 წლის კვლევის შედეგების თანახმად განისაზღვრა, ემისიის ფაქტორი – 1.6 ტონა
CO2 1 ტ წარმოებულ ფოლადზე საქართველოში გამოყენებული წარმოების ტიპისთვის.
შესაბამისად,

გაფრქვეული

ნახშირორჟანგის

რაოდენობა

ფოლადის

წარმოებიდან

იანგარიშება შემდეგი ფორმულის მიხედვით:
Eფ= EF * mფოლადი
სადაც,
EF - 1 ტ წარმოებულ ფოლადზე გამოყოფილი CO2-ის ემისიაა; გამოყენებულია 1.6 ტ
CO2
mფოლადი - წარმოებული ფოლადის მასა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ესაა 6750ტ
Eფ = 1.6 * 6,750=10,800 ტ CO2
ფოლადის

წარმოებიდან

ნახშირორჟანგის

ემისიების

უზუსტობების

შეფასება

ეყრდნობა ემისიის ფაქტორთა და საქმიანობის მონაცემთა უზუსტობათა შეფასებას:
-

პირველი

მიდგომით,

წარმოებული

ფოლადის

მასაზე

დაყრდნობით

გამოთვლილი ნახშირორჟანგის ემისია, IPCC- ის მონაცემებზე დაყრდნობით,
ფასდება 25%-იანი ცდომილებით;
-

ხოლო მოწოდებული მონაცემები მშენებლობაში გამოყენებული ნედლეულის
შესახებ – 5%-იანი ცდომილებით.

ნამრავლის უზუსტობის ფორმულის გამოყენებით, საბოლოო უზუსტობა 25%-ია, რაც
შეესაბამება 2,700 ტონას. ხოლო საბოლოო ემისია მოხმარებული ფოლადის
წარმოებიდან იქნება:
Eფ=10,800+2,700=13,500 ტ CO2-ს.
ამგვარად,

კონსერვატიული

გათვლებით,

საავტომობილო

გზის

მშენებლობის

პროცესში საქართველოს ტერიტორიაზე მრეწველობის სექტორიდან სულ გაიფრქვევა
31,919.6+13,500=45,419.6 ტონა CO2-ის ეკვივალენტი სათბურის გაზი. მშენებლობისთვის
საჭირო

პროდუქციის

აღრიცხული

იქნება

წარმოებისას
გაერო–ს

გაფრქვეული

კლიმატის

სათბურის

ცვლილების

გაზის

ჩარჩო

რაოდენობა

კონვენციისადმი

მომზადებულ ქვეყნის ეროვნულ შეტყობინებაში, რომლის ინვენტარიზაციაც მოიცავს
წარმოება - მშენებლობის პერიოდს.

ემისიები გზის მშენებლობის პროცესში გამოყენებული ტრანსპორტიდან
CO2-ის ემისიები
საწყისი მონაცემები, რომლებიც მოწოდებულ იქნა დამკვეთის მიერ ამ სექტორის
შესაფასებლად და გამოყენებულ იქნა გამოთვლებში, არის შემდეგი: 20-ტონიანი
მანქანები მოიხმარენ დიზელის საწვავს და წელიწადში გადიან 200,000 კმ–ს, სულ –
400,000 კმ.
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ვინაიდან ამ ეტაპზე კონკრეტული მონაცემები მოხმარებული საწვავის მარკასა და
მასში ნახშირბადის შემცველობაზე არ არსებობს, გამოთვლები შესრულდა დონე I
მიდგომით 2006 IPCC (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.Volume 2:
Energy CHAPTER 3).
2006 IPCC-ის მეთოდოლოგიის

თანახმად,

CO2-ის

ემისიების

შეფასება

საგზაო

ტრანსპორტისთვის ხდება შემდეგი ფორმულით (დონე 1):

Emission   Fuela  EFa  (2.1)
a

სადაც:

Emission – არის CO2-ის ემისია (კგ)
Fuela – არის გამოყენებული (მოხმარებული) საწვავი (ტჯ)
EFa – არის ემისიის კოეფიციენტი (კგ CO2/ ტჯ) უდრის საწვავში
ნახშირბადის შემცველობას, გამრავლებულს 44/12–ზე.
a – არის საწვავის ტიპი
გამოთვლების

დროს

საშუალებების

მიერ

საწყის

მონაცემებად

განვლილი

გამოყენებულ

მანძილი

მთლიანად

იქნა
რის

სატრანსპორტო
საფუძველზედაც

გამოთვლილ იქნა 20-ტონიანი სატრანსპორტო საშუალებების მიერ მოხმარებული
საწვავი. ვინაიდან სულ გავლილია 400,000 კმ და 1 კმ-ზე მოიხმარება 0.210 კგ საწვავი
(მნიშვნელობა

0.210კგ/კმ

20ტ-იანი

სატრანსპორტო

საშუალებებისათვის

აღებულია

EMEP/EEA emission inventory guidebook 2009, Table 3-25, p. 32), ამიტომ ტრანსპორტი
მოიხმარს სულ 400,000კმ x 0.210კგ/კმ = 84,000 კგ.
მოხმარებული საწვავის გამოთვლა მჯ-ში ხდება ფორმულით:
მოხმარება(მჯ) = მოხმარება (კგ) x NCV (მჯ/კგ)
NCV – არის დიზელის სუფთა წვის სითბო (43.0 მჯ/კგ) (მნიშვნელობა აღებულია 2006
IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 2: Energy. Chapter 1: Table 1.2,
p. 1.18).
მოხმარებული საწვავი მჯ-ში იქნება: 84,000 კგ x 43.0 მჯ/კგ = 3,612,000 მჯ
CO2- ის ემისიის კოეფიციენტი დიზელის საწვავისთვის არის 74.1გ/მჯ (მნიშვნელობა
აღებულია 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 2: Energy.
Chapter 3: Table 3.2.1, p. 3.16 (Default)).
CO2 – ის ემისია, (1) ფორმულის თანახმად, იქნება:
ემისია (CO2) = მოხმარება(მჯ) x EFco2 გ/მჯ = 3,612,000მჯ x 74.1g/მჯ = 267,649,200გ =
267.649ტ.
CH4-ის და da N2O-ს ემისიები, 2006 IPCC–ის მეთოდოლოგიის თანახმად, გამოითვლება
ფორმულა

(2.1)-ის

ანალოგიური

ფორმულით,

იმ

განსხვავებით,

რომ

ემისიის

კოეფიციენტი (EFa) შეიცვლება CH4-ის და N2O გაზების ემისიის კოეფიციენტებით.
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CH4-ის ემისიის კოეფიციენტი დიზელის საწვავისთვის არის 0.0039 გ/მჯ (მნიშვნელობა
აღებულია 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 2: Energy.
Chapter 3: Table 3.2.2, p. 3.21 (Default)).
CH4-ის ემისია, (1) ფორმულის თანახმად, იქნება:
ემისია (CH4) = მოხმარება(მჯ) x EFCH4 g/მჯ = 3,612,000მჯ x 0.0039გ/მჯ = 14,087გ = 0.0141
ტ. ვინაიდან CH4- ის გლობალური დათბობის პოტენციალი არის 21, CH4- ის ემისია
CO2- ის ეკვ.-ში იქნება 0.0141ტ x 21 = 0.296 ტCO2 ეკვ.
N2O-ის ემისიის კოეფიციენტი დიზელის საწვავისთვის არის 0.0039 გ/მჯ (მნიშვნელობა
აღებულია 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 2: Energy.
Chapter 3: Table 3.2.2, p. 3.21 (Default)).
N2O-ის ემისია, (1) ფორმულის თანახმად, იქნება:
ემისია (N2O) = მოხმარება(მჯ) x EFN2O g/მჯ = 3,612,000მჯ x 0.0039გ/მჯ = 14,087გ = 0.0141
ტ. ვინადიან N2O-ს გლობალური დათბობის პოტენციალი არის 310, N2O -ის ემისია

CO2-ის ეკვ-ში იქნება 0.0141 ტ x 310 = 4.371 ტCO2 ეკვ.
ის ემისია CO2 ის ეკვ.-ში იქნება
267.649 + 0.296 + 4.371 = 272.316 ტCO2 ეკვ.
ემისიის უზუსტობა ტრანსპორტის სექტორისათვის შეფასდა მხოლოდ CO2– სთვის და
აღებულია

10%,

რაც,

ძირითადად,

მონაცემთა

უზუსტობითაა

განპირობებული.

ამგვარად, ცდომილება იქნება, დაახლოებით, 27 ტონა.
საბოლოო ემისია ტრანსპორტის სექტორიდან, უზუსტობის გათვალისწინებით, იქნება
300 ტონა CO2-ის ეკვ-ში.

სათბურის გაზის ემისია ასფალტის წარმოებიდან
შემოვლითი გზა, რომელიც უნდა დაიგოს ხუდონჰესის მშენებლობის პროცესში, არის
15 კმ სიგრძით და 6 მ სიგანით. შესაბამისად, საჭიროა 9,750 მ3 ასფალტი, რაც
შეესაბამება 22,912.5 ტონას. ემისიის კოეფიციენტად აღებულია 22 კგ/ტ CO2, რაც არის
კონსერვატიული, რადგან ყველაზე მაღალია ყველა იმ კოეფიციენტს შორის, რომელიც
მოცემულია სხვადასხვა ტიპის ასფალტისა და გზის საფრისათვის. შესაბამისად,
ემისია ამ სექტორიდან იქნება:
EEასფ.=22,912.5*22=504,075 კგ=505 ტ CO2.

7.1.6.2.3. საწყისი სიტუაციისა და პროექტის განხორციელების ემისიების შედარება
7.1.6.2.3.1. საწყისი სიტუაცია
საწყის

სიტუაციაში

ემისიია

გამოთვლილია,

როგორც

ჯამი

იგივე

რაოდენობა

ელექტროენერგიის წარმოების პროცესში მიღებული ემისიის და იმ შთანთქმის, რომელსაც
20 წლის მანძილზე მოახდენს ის ეკოსისტემა, რომლის შეცვლაც ხდება ჰესის მშენებლობის
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გამო. ეს ეკოსისტემა, როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული შედგება: 223 ჰა ტყის მასივისაგან,
163 ჰა დეგრადირებული საძოვრებისა და 14 ჰა სახნავ-სათესი ტერიტორიებისაგან.
შესაბამისად, ისინი ცალ-ცალკე იქნა შეფასებული, როგორც შთანთქმის წყაროები 20 წლის
განმავლობაში, რადგან ეს პერიოდია საჭირო, მიწის ერთი კატეგორიიდან მეორეში
გადასაყვანად.

ტყეები
233 ჰა ზომიერი სარტყლის შერეული ტყე, ფართოფოთლოვან-წიწვოვანი ტყეები, სადაც
63%-ს (147 ჰა) შეადგენს ფართოფოთლოვანებს, ხოლო 37%-ს (86 ჰა)- წიწვოვანებს.
გამოთვლა ჩატარდა შემდეგი განტოლების მიხედვით:

∆C
∆C

LB

LB

= (∆C - ∆C )
G
L

- მთლიანაობაში ნახშირბადის წლიური დაგროვების მოცულობა ტ C/წ;

∆C - ნახშირბადის წლიური დაგროვების მოცულობა ტ C/წ;
G
∆C - ნახშირბადის წლიური დანაკარგების მოცულობა ტ C/წ.
L
∆C

G

= (A · G TOTALIJ ) · CF

A- ტყის ფართობი ჰა;
G TOTAL - საშუალო წლიური შემატება, მცენარის საერთო ბიომასში, ტონა მშრ. მასა/ჰა/წ;
CF - ნახშირბადის წილი მშრალ ნივთიერებაში (IPCC-ს სტანდარტული კოეფიციენტი 0.5).
G TOTAL = GW · (1+ R)
GW = მიწისზედა ბიომასის შემატება. ტონა მშრალი მასა;
R = შეფარდება ხის ფესვთა მასისა ამონაყართან.
როდესაც GW-ის მონაცემები არ მოიპოვება, მაშინ მისი გამოთვლა ხდება შემდეგი
განტოლებით.
GW = IV· D · BEF1
IV=საშუალო წლიური შემატება- მ3/ჰა/წ;
D = მოცულობითი წონა აბსოლიტურად მშრალი მერქნის, ტონა მშრალი მასა/ მ3;
BEF1=კოეფიციენტი ბიომასის შემატებისა რათა მოხდეს ხის წლიური შემატების გადაყვანა
ხის მიწისზედა ბიომასაში.
წიწვოვანებისთვის: R = 0.32 (IPCC 2003) ცხრილი 3A.1.8; ეს არის საშუალო მნიშვნელობა
წიწვოვანი ტყეებისათვის, რომელთა მიწისზედა ბიომასა 1 ჰა-ზე 50 და 150 ტონას შორისაა
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(აღებულია ტყეთმოწყობის მასალებიდან) და კონსერვატულობის უზრუნველყოფის
მიზნით აღებული იქნა მაქსიმალური მნიშვნელობა 0.5. IV = 1,93 (სატყეო მეურნეობის
კრებული); D = 0.41 (განისაზღვრა 1989 წელს მოსკოვში გამოცემული “მერქანმცოდენეობის
ცნობარისა” და სხვა წყაროების მიხედვით (სადაც მითითებულია საქართველოში
გავრცელებული ტყის მერქნიანი ჯიშების მონაცემები) ; BEF1= 1.05 (IPCC 2003) ცხრილი
3A.1.10.
ფოთლოვანებისთვის: R= 0.26 (IPCC 2003) ცხრილი 3A.1.8. ეს არის საშუალო მნიშვნელობა
ფოთლოვანი ტყეებისათვის, რომელთა მიწისზედა ბიომასა 1 ჰა-ზე 75 და 150 ტონას
შორისაა

(აღებულია

ტყეთმოწყობის

მასალებიდან)

და

კონსერვატულობის

უზრუნველყოფის მიზნით აღებული იქნა მაქსიმალური მნიშვნელობა 0.52. IV =1.42
(სატყეო მეურნეობის კრებული); D=0.59 (განისაზღვრა 1989 წელს მოსკოვში გამოცემული
“მერქანმცოდენეობის ცნობარისა” და სხვა წყაროების მიხედვით (სადაც მითითებულია
საქართველოში გავრცელებული ტყის მერქნიანი ჯიშების მონაცემები); BEF1= 1.2 (IPCC
2003) Table 3A.1.10.
147 ჰა ფოთლოვანი ტყე:
G TOTAL = 1.42×0.59×1.2×(1+0.52) =1.5
∆C = ( 147× 1.5) ×0.5= 110.25 ტ C
86 ჰა წიწვოვანი ტყე:
G TOTAL = 1.93×0.41×1.05×(1+0.5) =1.24
∆C = (86× 1.24) ×0.5= 53.32 ტ C
∆C

G

=163.6 ტ C

სულ 233 ჰა ფართოფოთლოვანი-წიწვოვანი ტყე ყოველწლიურად დააგროვებს 163.6 ტონა
ნახშირბადს, რაც შეესაბამება 600 ტონა CO2.
ბიომასის წლიური კლების მოცულობა გამოითვლება მორის კომერციული ჭრების, საშეშე
მერქნის დამზადებისა და სხვა დანაკარგების მოცულობათა შეჯამებით:
∆C =Lfellings+ Lfuelwood+ Lother losses
L
Lfellings –კომერციული, სამასალე მერქნის ჭრების შედეგად ნახშირბადის მარაგის
წლიური კლება ტონა C/წელი;
Lfuelwood –შეშის დამზადების შედეგად ნახშირბადის მარაგის წლიური კლება,. ტონა C/
წელი;
Lother losses –წლიური სხვა დანაკარგები, ტონა C/ წელი.
Lfellings= H · D· BEF2· (1- FBL ) · CF,
H – წლის განმავლობაში დამზადებული სამასალე მერქნის მოცულობა, მ3/წელი;
D – აბსოლუტურად მშრალი მერქნის მოცულობითი წონა, ტონა მშრ. მასა/ მ3;
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BEF2 – ბიომასის შემატების კოეფიციენტი, რომლის გამოყენებით ხდება დამზადებული
მერქნის მოცულობის გადაყვანა საერთო მიწისზედა ბიომასაში (ქერქის ჩათვლით);
FBL – წილი ბიომასისა, რომელიც რჩება ტყეში გასახრწნელად (გარდაიქმნება მკვდარ
ორგანულ მასად);
CF–ნახშირბადის წილი მშრალ მასაში (IPCC-ს სტანდარტული კოეფიციენტი 0.5), ტონა
C/ტონა მშრალი მასა.
სამეგრელო-ზემო სვანეთის ტყის მასივებში (268,417ჰა) საშუალოდ ყოველწლიურად
იჭრება 73,107 მ3, საიდანაც 67% შეშას ხოლო 33% სამასალე მერქანს შეადგენს. აქედან
გამომდინარე 1ჰა-ზე იჭრება 0.27 მ3.
სულ 233 ჰა-ზე ყოველწლიურად იჭრება 63 მ3 აქედან 22 მ3 მასალა (წიწვოვანი - 18 მ3,
ფოთლოვანი- 4 მ3), 46 მ3 შეშა (მთლიანად ფოთლოვანი).

სამასალე მერქნისთვის საჭირო კოეფიციენტაბი:
ფოთლოვანი: H=4, D = 0.59; BEF2= 1.4 (IPCC 2003) ცხრილი 3A.1.10; FBL=0.1 (IPCC 2003)
Table 3A.1.11.
წიწვოვანი: H=18, D = 0.41; BEF2= 1.3 (IPCC 2003) ცხრილი 3A.1.10; FBL=0.1 (IPCC 2003)
Table 3A.1.11.
ფოთლოვანი: Lfellings= 4×0.59×1.4×(1-0.1) ×0.5= 1.5 ტონა C
წიწვოვანი: Lfellings= 18×0.41×1.3×(1-0.1) ×0.5= 4.3 ტონა C
Lfuelwood = FG · D·BEF2· CF,
Lfuelwood შეშის დამზადებისას ნახშირბადის მარაგების წლიური კლება, ტონა C/ წელი;
FG–ყოველწლიურად დამზადებული შეშის მოცულობა, მ3/წელი;
D –აბსოლიტური მშრალი მერქნის მოცულობითი წონა, ტონა მშრ. მასა/მ3;
BEF2–ბიომასის შემატების კოეფიციენტი, რომლის გამოყენებით ხდება დამზადებული
მერქნის მოცულობის გადაყვანა საერთო მიწისზედა ბიომასაში (ქერქის ჩათვლით);
CF–ნახშირბადის წილი მშრალ მასაში (IPCC-ს სტანდარტული მნიშვნელობა 0,5), ტონა
C/ტონა მშრ. მასაში.
საშეშე მასალა დამზადდა მხოლოდ ფოთლოვანიებისგან.
ფოთლოვანი: H=46, D = 0.59; BEF2= 1.4(IPCC 2003), ცხრლი 3A.1.10;
ფოთლოვანი: Lfuelwood= 46×0.59×1.4 ×0.5= 19 ტონა C
Lotherlosses= ხანძრები და სხვა უარყოფითი შემთხვევები არ არის დაფიქისირებული და
ამიტომ ამ სეგმენტში გამოთვლა არ ჩატარებულა.
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∆C = 5,8+19= 25 ტონა C
L
მთლიანაობაში ნახშირბადის წლიური დაგროვების მოცულობა:
∆C

LB

= ∆C - ∆C = 163.6 - 25= 138.6 ტონა C
G
L

ეს რაოდენობა ნახშირბადი შეესაბამება 138,6X44/12=508.2 ტ CO2.

საძოვრები
საძოვრებზე მიწისზედა ნახშირბადის მარაგებთან შედარებით, მოცულობით მიწისქვეშა
ნახშირბადის მარაგები ჭარბობს. ნახშირბადის მარაგები ძირითადად დაგროვილია
ფესვთა სისტემებში და ნიადაგის ორგანულ მასაში.
გამოთვლები

ჩატარდა

პირველი

დონით,

რომლის

დროსაც

მეთოდოლოგიით

განსაზღვრულია რომ გამოთვლები ტარდება მხოლოდ ნიადაგში არსებულ ნახშირბადის
მარაგებში. საძოვრების შემთხვევაში შეფასებულია ნიადაგის მიერ შთანთქმული ემისია 20
წლის განმავლობაში, იმ დაშვებით, რომ სერიოზულად დეგრადირებული საძოვრებიდან,
ეს საძოვრები 20 წლის განმავლობაში გადავლენ კარგად მოვლილ საძოვრებში, რომელთა
სწორი მენეჯმენტი ხდება. რაც შეეხება საძოვრებზე არსებული ბიომასის მიერ
შთანთქმულ ემისიას იგი განიხილება ნულის (0) ტოლად პირველი მიდგომის (Tier 1)
გამოყენების შემთხვევაში, რადგან ითვლება, რომ ცვლილება უმნიშვნელოა.
საძოვრების ნიადაგებიდან შთანთქმის შესაფასებლად გამოყენებულ იქნა IPCC-ს ფორმულა
3.4.8 და შესაბამისი ცხრილები 3.4.4. და 3.4.5 სიდიდეების, რადგან საქართველოში ასეთი
გაზომვები არ ტარდება. ნიადაგების ტიპი არის მინერალური მაღალი აქტივობის
ნიადაგები.
ΔC
= [(SOC0 - SOC(0-T)) ● A] / T
Mineral
SOC = SOCREF ● FLU ● FMG ● FI
A-163 ჰა დეგრადირებული საძოვარი
SOCREF - 95 არის ცხრილიდან ზომიერად ცივი, ნოტიო კლიმატისატვის, როგორიც არის ეს
ტერიტორია და აქტიური ნიადაგების ჯგუფი (HAC).
FLU-1
FMG–მართვის პრაქტიკით გამოწვეული შთანთქმის კოეფიციენტი მიმდინარე აღებულია
0.7, ხოლო მომავალი 1.14. ვინაიდან ცდომილება აქ ±50% ფარგლებშია, მიმდინარე
მართვის პირობებში ამიტომ ყველაზე კონსევატიული დაშვება იქნება 0.35 მიმდინარე
კოეფიციენტი.
FI-1.11 მაღალი ხარისხის მენეჯმენტი, როდესაც დამატებითი ღონისძიებები გამოიყენება
SOC (0)= 95x1x0.35x1=33.25 (t)
SOC (20)=95x1x1.14x1.11=120.65 (t)
C= [163 x (120.65-33.25)]/20= 712.31 (t)
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ეს რაოდენობა ნახშირბადი შეესაბამება 2,611.8 ტონა CO2.

სახნავ-სათესი მიწა
სახნავ-სათეს მიწებზე ზედაპირული ნახშირბადის მარაგები მიღებულია ნულის ტოლად,
რადგან ისინი უმნიშვნელო რაოდენობისაა. აქედან გამომდინარე ძირითადი ცვლილება
შეიძლება მოხდეს ნიადაგის დამუშავების პროცესში ცვლილებების გამო. გამოთვლა
ჩატარდა ნიადაგში ჩაჭერილი ნახშირბადის მარაგის გამოსავლენად.
ერთწლიანი კულტურებით დაკავებული ფართობის მიერ ნახშირბადის შთანთქმის
გამოსათვლელად გამოყენებული იქნა განტოლება 3.3.3 (IPCC, GPG2003)
ΔC
= [(SOC0 - SOC(0-T)) ● A] / T
Mineral
SOC = SOCREF ● FLU ● FMG ● FI
გამოთვლა ჩატარდა მინერალურ ნიადაგებისთვის
SOC0 = გამოთვლების ჩატარების დროს ნიადაგში ნახშირბადის მარაგები ტ C/წ,
მიმდინარე მდგომარეობა;
SOC(0-T) = 20 წლის შემდეგ დაგროვებული ნახშირბადის მარაგები ტC/წ;
T = გამოთვლების ჩატარების შუალედური პერიოდი წ. (მეთოდოლოგიის მიხედვით - 20
წ.);
A = მიწის ფართობი (14 ჰა);
SOCREF= ნახშირბადის ეტალონური მარაგები, (95 ტ C/ჰა ზომიერად ცივი ნოტიო
კლიმატისათვის, IPCC GPG ცხრილი 3.3.3, აქტიური ნიადაგებისათვის);
FLU = მარაგებში ცვლილებების კოეფიციენტი, (მიწათმოქმედების ტიპის მიხედვით
ასახავს ნიადაგში ნახშირბადის მარაგებში ცვლილებების დონეს. აღებულია 0.71
ცხრილიდან 3.3.4, ზომიერი კლიმატისათვის, სადაც ნიადაგის სისტემატური დამუშავება
მიდის);
FMG = მიწათმოქმედების მართვის რეჟიმის მიხედვით, მარაგებში ცვლილებების
კოეფიციენტი (მართვის კოეფიციენტი, რომელიც წარმოაჩენს სახნავი მიწებისთვის
გათვალისწინებულ

სხვადასხვა

სახის

დამუშავების

ტიპებს).

ამჟამად

არსებული

დამუშავების პრაქტიკის შესაბამისად ეს კოეფიციენტი ზომიერი ნოტიო კლიმატისათვის
აღებულია 1-ის ტოლად (ყოველწლიური ხვნა და ნარჩენების დაახლოებით 30% რჩება
ველზე). მომავალში როგორი იქნებოდა აქ ეს პრაქტიკა ცნობილი არაა და ამიტომ
აღებულია ყველაზე კონსერვატიული მიდგომა. Aამ შემთხვევაში ეს კოეფიციენტი ტოლია
1.09 (აქ ქარები არ იცის ამიტომ არ მოხვნის მეთოდი არ იქნება გამოყენებული) იმის
დაშვებით, რომ ხვნა კი მოხდება, მაგრამ ნაკლები შეწუხება ნიადაგის ამ ხვნის პროცესში
და ნარჩენების 30% ისევ ველზე რჩება;

517
Trans Electrica Ltd., 2013

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

FI = ნიადაგში ორგანული ნივთიერებების მიწოდებისას, ნახშირბადის მარაგებში
ცვლილებების კოეფიციენტი. Mიმდინარე პრაქტიკის ფარგლებში იგი სავარაუდოდ 0.91ის

ტოლია,

მაგრამ

მოსალოდნელია

მომავალში

გახდეს

1.38,

რაც

ყველაზე

კონსერვატიულია და შეესაბამება მომავალში ყველაზე სავარაუდო დამუშავების ტექნიკას,
როგორიცაა დიდი რაოდენობით სასოფლო სამეურნეო ნარჩენებისა და საქონლის სასუქის
შეტანა.
SOC0 = 95×0.71×1×0.91 = 61.37 (t)
SOC(20)=95×0.71×1.09×1.38 = 101.45 (t)
ΔC
=[ (101.45 – 61.37)×14]/20 = 28.05tC
Mineral
შესაბამისად რომ 14 ჰექტარი სახნავ-სათესი სავარგული (სადაც ხდება ერთწლიანი
კულტურების მოყვანა) ყოველწლიურად დააგროვებს 28.05X44/12= 102.9 ტ CO2.
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102.9
102.9
102.9
102.9
102.9
102.9
102.9
102.9
102.9
102.9
102.9
102.9
102.9
102.9
102.9
102.9
102.9
102.9
2,057

3,223
3,223
3,223
3,223
3,223
3,223
3,223
3,223
3,223
3,223
3,223
3,223
3,223
3,223
3,223
3,223
3,223
3,223
64,457

სულ წლიური შთანთქმა,
ტ CO2
102.9

სახნავ–სათესი მიწა (14 ჰა)
წლიური შთანთქმა,
ტ CO2

3,223

საძოვრები (163 ჰა)
წლიური შთანთქმა,
ტ CO2
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10,164

20

52,236

508.2

19

2611.8

508.2

18

2611.8

508.2

17

2611.8

508.2

16

2611.8

508.2

15

2611.8

508.2

14

2611.8

508.2

13

2611.8

508.2

12

2611.8

508.2

11

2611.8

508.2

10

2611.8

508.2

9

2611.8

508.2

8

2611.8

508.2

7

2611.8

508.2

6

2611.8

508.2

5

2611.8

508.2

4

2611.8

508.2

3

2611.8

508.2

2

2611.8

508.2

508.2

1

2611.8

2611.8

ტყე (233 ჰა)
წლიური შთანთქმა,
ტ CO2

102.9

ცხრილი 7.8.

3,223
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ნახშირბადის ყოველწლიური შთანთქმა პროექტის არარსებობის შემთხვევაში

სულ

წლიური შთანთქმა,
ტ CO2
-3,223
-3,223
-3,223
-3,223
-3,223
-3,223
-3,223
-3,223
-3,223
-3,223
-3,223
-3,223
-3,223
-3,223
-3,223
-3,223
-3,223
-3,223
-3,223
-3,223
-64,460

წლიური „ნეტ“ ემისია,
ტ CO2
869,777
869,777
869,777
869,777
869,777
869,777
869,777
869,777
869,777
869,777
869,777
869,777
869,777
869,777
869,777
869,777
869,777
869,777
869,777
869,777
17,395,540

წლიური ემისია ენერგიის
წარმოებისათვის, ტ CO2
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20
17,460,000

19
873,000

18
873,000

17
873,000

16
873,000

15
873,000

14
873,000

13
873,000

12
873,000

11
873,000

10
873,000

9
873,000

8
873,000

7
873,000

6
873,000

5
873,000

4
873,000

3
873,000

2
873,000

1
873,000

ცხრილი 7.9.

873,000
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„ნეტ“ ემისია პროექტის არგანხორციელების შემთხვევაში, თუ ელექტროენერგია გამომუშავდება გაზით

სულ
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7.1.6.2.3.2

პროექტის ემისია

პროექტის განხორციელების ემისია გამოთვლილია მოცემულია ცხრილში 7.10.
ცხრილი 7.10. პროექტის ემისია 20 წლის განმავლობაში
1

ემისიები დატბორილი
ტერიტორიიდან, ტ CO2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

129,405

წლიური ემისია
რეზერვუარიდან , ტ CO2

12

13

14

15

16

17

18

19

20

სულ
129,405

4,996

4,996

4,996

4,996

4,996

4,996

4,996

4,996

4,996

4,996

49,960

ემისია ჰესის მშენებლობიდან,
ტ CO2

367,000

367,000

ემისია ჰესის სამშენებლო
მასალების გადაზიდვებიდან,
ტ CO2

67,069

67,069

ემისია ზუგდიდი–ჯვარი–
მესიტიის საავტომობილო
გზის ახალი მონაკვეთის
მშენებლობიდან, ტ CO2

46,225

46,225

სულ, ტ CO2

609,699

4,996

4,996

4,996

4,996

4,996

4,996
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4,996

4,996

4,996

4,996

659,659
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7.1.6.2.3.3

საწყისი მდგომარეობისა პროექტის ემისიების შედარება

ცხრილში 7.11 მოცემულია საწყისი მდგომარეობისა პროექტის ემისიების შედარება.
ცხრილი 7.11 პროექტის განხორციელების შემთხვევაში საბოლოოდ დაზოგილი ემისია

0

0

0

0

0

0

0

0

659,659

869,777

869,777

869,777

869,777

869,777

869,777

869,777

869,777

16,735,881

17,395,540

0
869,777

869,777

4,996
864,781

869,777

სულ

4,996

869,777

20

864,781

869,777

19

4,996

869,777

18

864,781

869,777

17

4,996

869,777

16

864,781

869,777

15

4,996

869,777

14

864,781

869,777

13

4,996

869,777

12

864,781

869,777

11

4,996

869,777

10

864,781
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9

4,996

869,777

8

864,781

869,777

7

4,996

869,777

6

864,781

869,777

5

4,996

869,777

4

864,781

869,777

3

609,699

სათბურის აირების შემცირება 20 წლის
განმავლობაში, ტ CO2

2

260,078

ფონური ემისიები, რომელსაც ადგილი
ექნებოდა 20 წლის განმავლობაში
პროექტის განხორციელების გარეშე
(ნახშირბადის შთანთქმის
გათვალისწინებით), ტ CO2
ზუგდიდი–ჯვარი–მესტიის
საავტომობილო გზის ახალი
მონაკვეთისა და ხუდონჰესის
მშენებლობით, აგრეთვე 20 წლის
განმავლობაში ჰესის ექპლუატაციის
შედეგად გაფრქვეული ემისიები, ტ CO2

869,777

1
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7.1.7. ზემოქმედება ნიადაგსაფარზე
ზემოქმედება: ნიადაგის შეუქცევადი დაკარგვა წყალსაცავის მშენებლობის და შევსების და
გზების მშენებლობისას
საპროექტო დოკუმენტაციის თანახმად, ჰუდონის კაშხლის მშენებლობის და შევსების
შემდეგ დატბორილი ტერიტორიის ფართობი შეადგენს 528 ჰა; კაშხლის მარჯვენა და
მარჯვენა მხარეს რელიეფი კლდოვანია და ხეობა ოპტიმალურად ვიწრო და V სებურია.
ნიადაგი ტყის ყომრალია, მცირე სისქის, მცირე ჰუმუსიანი, რომელიც მეჩხერი ტყითაა
დაფარული. მიუხედავად ამისა, ნიადაგის დანაკარგები არ არის უმნიშვნელო.

wyalsacavis mSeneblobisa da Sevsebis etapebze, შეტბორვის ზონაში da
mimdebare teritoriaze daikargeba sasoflo-sameurneo miwebi (saZovrebi,
saxnavi miwebi da baR-bostnebi) da tyis niadagebi. დაკარგული sasoflosameurneo miwebis farTi Seadgens დაახლოებით 153.4 ha-s.
ზუგდიდი-მესტიის გზის ახალი მონაკვეთის, მესტია-ჭუბერის ახალი გზის და ვედის
კარიერებამდე ხაიშიდან მისასვლელი გზების მშენებლობისას ასევე არსებობს ნიადაგის
დაკარგვის რისკი. გზებისათვის შერჩეული ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი კლდოვან
გრუნტებში გადის და ეს ამცირებს ნიადაგის კარგვის მასშტაბებს. მიუხედავად ამისა,
სამშენებლო პოლიგონში ზეგავლენის ქვეშ ექცევა ყომრალი ტიპის, მცირე და საშუალო
სისქის,

მცირე

და

საშუალო

ჰუმუსიანი

ნიადაგები,

რომლებიც,

ძირითადად

განვითარებულია ტყის საფარის ქვეშ.
შემარბილებელი ღონისძიებები:
პირველ რიგში, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწა შეფასებული იქნება დამოუკიდებელი
აუდიტორების მიერ და კერძო მესაკუთრეებს დაკარგული მიწა აუნაზღაურდებათ
სრულად, ჩანაცვლებითი ღირებულებით და რაიონში ანალოგიურ მიწის ნაკვეთებზე
ფასის გათვალისწინებით.
ამავე დროს ხაზგასასმელია, რომ მესაკუთრეთათვის მიწის საფასურის ანაზღაურება არ
ნიშნავს ნიადაგის, როგორც რესურსის დაცვას ან კომპენსაციას. მიწის, როგორც უძრავი
ქონების კომპენსაციის გადახდის გარდა, აუცილებელი იქნება საკუთრივ ნიადაგის
დაცვის ღონისძიებების ჩატარება. მოსამზადებელი სამუშაოების ეტაპზე, მცენარეული
საფარისაგან ტერიტორიის გათავისუფლების შემდეგ, გეოლოგთან ერთად ტერიტორია
უნდა დაათვალიეროს ნიადაგების სპეციალისტმა, რომელც მოახდენს იმ უბნების
იდენტიფიკაციას,

სადაც

შესაძლებელია

და

მიზანშეწონილია

ნიადაგის

დამცავი

ღონისძიებების განხორციელება. ასეთ უბნებად მიჩნეულ უნდა იქნას შეტბორვის ზონაში
მოქცეული ის ტერიტორიები, სადაც ნიადაგის ჰუმუსოვანი ფენა მძლავრია (სისქით 15სმ
და მეტი), ნიადაგი ნაყოფიერია და რელიეფი და მისასვლელი გზების არსებობა
შესაძლებელს ხდის მოჭრილი ჰუმუსოვანი ფენის გატანას დასაწყობების ადგილას30.

30

დღევანდელი მონაცემების შესაბამისად ასეთი უბნების რიცხვია არ უნდა იყოს დიდი, ვინაიდან
სასოფლო-სამეურნეო მიწების დიდი ნაწილიც (სათიბები და ა.შ.) არ ხასიათდება მაღალი და
საშუალო სიმძლავრით და მაღალი ნაყოფიერებით
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შესაბამისად, ასეთ უბნებზე უნდა მოხდეს ნიადაგის ჰუმუსოვანის ფენის მოხსნა,
დროებითი დასაწყობების ადგილზე ტრანსპორტირება და შემდგომ, მისი გამოყენება
ანტიეროზიული ღონისძიებების და აღდგენას დაქვემდებარებულ ტერიტორიებზე
სარეკულტივაციო სამუშაოების ჩასატარებლად. ამავე დროს, დეტალური განსახლების
სამოქმედო გეგმის (გსგ-ს) მომამზადებელი ექსპერტების მიერ, არანებაყოფლობით
ადგილმონაცვლეობას დაქვემდებარებული მოსახლეობისათვის ახალ საცხოვრებელ
ადგილზე საცხოვრებელი პირობების შექმნის პროგრამის ფარგლებში, შესწავლილ უნდა
იქნას მხსნილი ჰუმუსოვანი ფენის გამოყენების მიზანშეწონილობის საკითხი. სვანეთი
მცირემიწიანი რაიონია და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა შეზღუდულ რესურსს წარმოადგენს
ამ მხარისათვის: შესაბამისად, ახალ საცხოვრებელ ადგულზე სასოფლო-სამეურნეო მიწის
ნაკვეთების ხარისხის გასაუმჯობესებლად შესაძლებელია მიზანშეწონილი იყოს ამ
მიწებზე შეტბორვის ზონიდან მოჭრილი ნიადაგის ჰუმუსოვანი ფენის შეტანა. ეს საკითხი
დამატებით დამუშავებას საჭიროებს გსგ-ს ფარგლებში.
რაც შეეხება გზების ქვეპროექტთან დაკავშირებულ ნიადაგის დაკარგვის რისკებს, აქ, იმ
უბნებზე, სადაც ნიადაგის ჰუმუსოვანი ფენა წარმოდგენილია საშუალო ან მცირე
სიმძლავრით მაინც, გასატარებელია ის სტანდარტული პროცედურები, რაც ჩვეულებრივ
გამოიყენება გზების სამშენებლო პრაქტიკაში და რაც ჩამოყალიბებულია კანონით
განსაზღვრულ პროცედურებშიც (დებულება ,,ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის,
შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ’’ დამტკიცებული საქართველოს
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 2005 წლის 27 მაისის N 113
ბრძანებით). ნიადაგის დაცვის ხსენებული პროცედურები მოიცავს შემდეგი სახის
რეკომენდაციებს:მიწის ექსკავაციის სამუშაოების დაწყებამდე უნდა გაიკაფოს ტყე,
გასუფთავდეს ტყე-კაფის ნარჩენებისაგან და შემდგომ უნდა მოიხსნას ნიადაგის ზედა
ფენა და დასაწყობდეს წინასწარ შერჩეულ ადგილებში. დასაწყობებული ნიადაგი დაცული
უნდა იქნეს გადარეცხვისაგან. ნიადაგურ საფარზე მოსალოდნელი მნიშვნელოვანი
ზემოქმედების დაცვის მიზნით მიწის ექსკავაციის სამუშაოები უნდა განხორციელდეს
მშრალ ამინდში.
მშენებელი კონტრაქტორი ნიადაგის ჰუმუსურ ფენაზე არ ჩაატარებს არანაირ სამუშაოს
შემდეგ პირობებში:


წვიმის ან თოვის დროს;

 ნიადაგის ფენა გაყინულია ან გაჟღენთილია წყლით;

ნიადაგის ჰუმუსოვანი ფენის შენახვა ხდება არა უმეტეს 2 მ სიმაღლის ზვინულებად
(გროვებად), რომელთა ფერდების დახრილობის კუთხე არ აღემატება 450°-ს. ამასთან,
მხედველობაში მიიღება შემდეგი:
 ნიადაგის დასაწყობების ადგილები იმგვარად უნდა იქნას შერჩეული, რომ არ
ხდებოდეს მათი დატკეპნა სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობისას და მათი
დაბინძურება სხვა მასალებით;
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 ნიადაგის ფენის გროვები გამოყოფილი უნდა იყოს ნიადაგის ქვედა ფენების
გროვებისაგან;
 დაუშვებელია ნიადაგის ფენის გროვებად დასაწყობება, თუ არსებობს მოცემული
ტერიტორიის დატბორვის და ნიადაგის გარეცხვის საფრთხე. კერძოდ, ნიადაგის
ჰუმუსოვანი ფენის გარეცხვისაგან დაცვის მიზნით, დაუშვებელია ნიადაგის
გროვებად

დაწყობა

მანძილზე

მდინარიდან/წყლის

(ადგილმდებარეობის

ნაკადებიდან

25

მეტრზე

ტოპოგრაფიის

ნაკლებ

თავისებურების

გათვალისწინებით).
აუცილებელია

დასაწყობებული

ნიადაგის

ჰუმუსოვანი

ფენის

ზვინულებზე

ზედამხედველობა და რაიმე არასასურველი მოვლენების განვითარებისას, საჭიროა
შესაბამისი ზომების მიღება, რაშიც შედის:
 ანაერობული პირობების შემთხვევაში აუცილებელია - ჰუმუსოვანი ფენის
ზვინულის ბელტების გადმოტრიალება ან სავენტილაციო ხვრელების შექმნა
გროვებში;
 ანაერობული პირობების შემთხვევაში აუცილებელია - ჰუმუსოვანი ფენის
ზვინულის ბელტების გადმოტრიალება ან სავენტილაციო ხვრელების შექმნა
გროვებში;

ნიადაგის ქვედა ფენის შენახვა ხდება არა უმეტეს 3 მ სიმაღლის გროვებად, რომელთა
გვერდების დახრილობის კუთხე არ აღემატება 600°-ს. ამასთან, მხედველობაში უნდა იქნას
მიღებული შემდეგი:
 ნიადაგის ქვედა ფენის დასაწყობების ადგილები იმგვარად უნდა იქნას
შერჩეული, რომ არ ხდებოდეს მათი დატკეპნა სატრანსპორტო საშუალებების
მოძრაობისას და მათი დაბინძურება სხვა მასალებით;
 ნიადაგის ქვედ ფენის გროვები გამოყოფილი უნდა იყოს ნიადაგის ჰუმუსოვანი
ფენის გროვებისაგან;

ზემოქმედება:

ნიადაგის

დაკარგვა

წყალსაცავის

და

გზების

მშენებლობით

სტიმულირებული ეროზიული პროცესების შედეგად
ეროზიული პროცესები უკვე საკმაოდ გამოკვეთილად არის განვიტარებული პროექტის
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ ტერიტორიაზე. ნიადაგის ეროზიის თვალსაზრისით
ყველაზე სენსიტიურ უბნებს წარმოადგენს სოფ. ჯორკვალის მიმდებარე ტერიტორია (იხ.
სურათები 7.15, 16), სოფ. ხაიშთან მდ. ენგურის ხეობის მარჯვენა კალთა და მდ. ხაიშურის
ხეობის მარცხენა კალთა სოფ. კასლეთთან (იხ. სურათი 7.17.).
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სურ.7.15. ნიადაგების ეროზიის თვალსაზრისით სენსიტიური უბნები, სოფ. ჯორკვალის მიმდებარე
ტერიტორია

სურ.7.16. ნიადაგების ეროზიის თვალსაზრისით სენსიტიური უბნები, სოფ. ჯორკვალის მიმდებარე
ტერიტორია

სურ.7.17. ნიადაგების ეროზიის თვალსაზრისით სენსიტიური უბნები, მდ. ხაიშურის ხეობის
მარცხენა კალთა სოფ. კასლეთთან
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ხუდონჰესის კაშხლის მშენებლობა და შევსება დაკავშირებულია შეტბორვის ზონის
მიმდებარე ტერიტორიაზე ეროზიული პროცესების გაძლიერებასთან, რასაც განაპირობებს
რიგი ფაქტორების - მცენარეული საფარისგან ტერიტორიის გაწმენდა, ფერდობების
რელიეფის შეცვლა, მძიმე ტექნიკის მუშაობა, ხოლო გრძლევადიან პერსპექტივაში,
წყალსაცავის

უშუალოდ

მიმდებარე

ტერიტორიაზე

მიკროკლიმატის

ცვლილება.

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის გზის, ჭუბერი-მესტიის და ხაიში - ვედის კარიერის გზების
მშენებლობისას ფერდობების ჩამოჭრა და მცენარეული საფარის გაწმენდა გამოიწვევს
ზოგიერთ უბნებზე ეროზიული პროცესების გააქტიურებას და ამის გამო მოსალოდნელია
ნიადაგის მასისა და ნაყოფიერი ფენის დანაკარგი და თავად გზებისათვის ეროზიული
პროცესებით შექმნილი რისკები. მნიშვნელოვანია იმ უბნების მონიტორინგი, რომლებიც
აქტიური ეროზიული პროცესების ზეგავლენის ქვეშ მოექცევა.
მოსალოდნელია, სამშენებლო სამუშაოებს მოჰყვეს შემდეგი პროცესების განვითარება:


მშენებლობის პროცესში, ფერდობების ჩაჭრის შედეგად, შესაძლოა ეროზიული
პროცესების გააქტიურება;



სხვადასხვა დახრილობისა და ექსპოზიციის რელიეფზე ნიადაგის მოხსნისას მისი
ნაყოფიერი ფენის შესაძლო დაზიანება და დანაკარგი;



ნიადაგის მოხსნის პროცესის ზემოქმედება მის ნაყოფიერებაზე, სტრუქტურაზე,
ქიმიურ შედგენილობასა და მასაზე;



მშენებლობის პროცესში ადგილი ექნება სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო
ნარჩენების წარმოქმნას, რის შედეგადაც შეიძლება მოხდეს ნიადაგის დაბინძურება.

ეროზიის პროგნოზირებისათვის გამოყენებული იქნება კრინფილდის უნივერსიტეტის
(დიდი ბრიტანეთი) ბაზაზე შემუშავებული უნივერსალური განტოლება (Universal Soil Loss
Equation — USLE, მორგანი, 2000 წ.):
A = R×K×S×L×C×P
სადაც:A ნიადაგის საშუალო წლიური დანაკარგია, R - ატმოსფერული ნალექების
ეროზიული ფაქტორი, K - ნიადაგის ეროზიისადმი მიდრეკილების ფაქტორი, S ფერდობის დახრილობის ფაქტორი, L - ფერდობის სიგრძის ფაქტორი, C - კულტურების
(მცენარეული საფარის) მართვის ფაქტორი და P - ეროზიის კონტროლის ფაქტორი.
ქვემოთ მოყვანილია ამ მეთოდით შედგენილი ეროზიის სიმძიმის კლასების ცხრილი.
ცხრილი. 7.12. საქართველოსათვის შემუშავებული ეროზიის სიმძიმის კლასები
ეროზიის კლასი/შეფასება

ნიადაგის
დანაკარგი
ტონა/საათში

1.

ძლიერ მცირე

<2

2.

მცირე

2-5

3.

საშუალო

5 - 10

ვიზუალური შეფასება
ნიადაგის გამკვრივების, ან ქერქწარმოქმნის დამადასტურებელი ნიშანი არ
არის. მორეცხვის ან გამორეცხვის დამადასტურებელი ნიშნები არ არის. ან
გაშიშვლებული ფესვები, ან არხები არ არის
ნიადაგის ზედაპირზე ნაწილობრივ ქერქწარმოქმნა, ლოკალიზებული
მორეცხვა, მაგრამ გამორეცხვა არ არის ან ძლიერ მცირეა. ეროზიული ღარები
ყოველ 50-100 მეტრში. სადაც ქვემო ან გაშიშვლებული ფესვების ქვეშმყოფ
ნიადაგს კარგად იცავენ.
მორეცხვის ნიშნები არსებობს. უწყვეტი ეროზიული ღარები ყოველ 20-50
მეტრში. გაშიშვლებული ფესვები მონიშნავენ ყოფილი ნიადაგის ზედაპირის
დონეს.
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ეროზიის კლასი/შეფასება

ნიადაგის
დანაკარგი
ტონა/საათში

4.

მაღალი

10 - 50

5.

მწვავე

50 - 100

6.

ძლიერ მწვავე

100 - 500

7.

კატასტროფული

> 500

ვიზუალური შეფასება
ყოველ 5-10 მეტრში ეროზიის ღარების შეერთებული და უწყვეტი ქსელი, ან
ჩახრამვები ყოველ 50-100 მეტრში. მცენარეთა ფესვებისა და ახალგაზრდა
მცენარეთა სრული გამორეცხვა. გაჭუჭყიანებისა და სედიმენტაციის
საშიშროების პრობლემები ბიეფის ქვევით.
ყოველ 2-5 მეტრში ეროზიის ღარების უწყვეტი ქსელი, ან ყოველ 20 მეტრში
ხრამების არსებობა. უბანზე მისვლა გაძნელებულია. მცენარეული საფარის
აღდგენა შეფერხებულია და საჭიროა სედიმენტაციის საწინააღმდეგო ზომების
გატარება. გზები დაზიანებულია ეროზიითა და მეორადი სედიმენტაციით.
ყოველ 5-10 მეტრში ჩახრამვების და ეროზიის ღარების უწყვეტი ქსელია
განვითარებული. გარემომცველ ნიადაგზე ძლიერი ქერქწარმოქმნა შეინიშნება.
ხეების და მცენარეთა ფესვები თითქმის მთლიანად გაშიშვლებულია. ძლიერი
შლამწარმოქმნა გაჭუჭყიანება და ევტროფირების პროცესები.
ეროზიული ღარებისა და ჩახრამვების უწყვეტი, ფართოქსელი: ძლიერი
დახრამვები (მეტია 10000 მ2) ყოველ 2 მეტრში. ხე - მცენარეთა ფესვების
უმეტესი ნაწილი გაშიშვლებულია. სერიოზული დაზიანება ემუქრება
ნიადაგსა და მის ქვეშ მდებარე შრეებს.

შემარბილებელი ღონისძიებები:
ზემოთ აღნიშნული უარყოფითი ზეგავლენების თავიდან აცილების და/ან შერბილების
მიზნით საჭიროა:


ეროზიის

თვალსაზრისით

ყველაზე

სენსიტიურ

უბნებში

მშენებლობის

პარალელურად ნიადაგის მდგომარეობის სისტემატური მონიტორინგი;


ნიადაგის მოხსნის, გადატანისა და დასაწყობება-შენახვის გეგმების შემუშავება და
განხორციელება – მშენებლობის დაწყებამდე უნდა მოხდეს ნიადაგის ნაყოფიერი
ფენის მოხსნა და დასაწყობება წინასწარ შერჩეულ ტერიტორიაზე, მისი შემდგომი
გამოყენების მიზნით. მოხსნილ და დასაწყობებულ ნიადაგებს უნდა ჰქონდეს
დრენაჟი;



უნდა მოხდეს ნიადაგის წყლის გაჟღენთისა და გადარეცხვის პრევენცია. ნიადაგის
დროებითი
მცენარეები.

განთავსების

ადგილებში

შესაძლებელია

ნიადაგის

უნდა დაირგას
განთავსების

ღრმა

ფესვის მქონე

ადგილების

გამოყენება

სასოფლო-სამეურნეო მიზნებისათვის;


სამშენებლო მოედნებზე, სამეურნეო და საცხოვრებელ ბანაკებში სხვადასხვა
კატეგორიის ნარჩენების განთავსებისათვის შესაბამის ადგილებზე კონტეინერების
გამოყოფა სათავსების შესაბამისი მარკირებით;



საყოფაცხოვრებო მყარი და თხევადი ნარჩენების სისტემატური გატანა;



ნიადაგის საფრის დაბინძურებისაგან დაცვის მიზნით, მიწის ნარჩენი, ასევე ნაშალი
მასალის (ლოდებისა და ქვა-ღორღის) ნარჩენების განთავსება გარემოსდაცვითი
კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირობებისა და სტანდარტების მიხედვით.
მიწის საექსკავაციო სამუშაოების მიმდინარეობისას მინიმუმამდე უნდა იქნეს
დაყვანილი ნაშალი მასალის მოხვედრა ზედაპირულ წყლებში;



მშენებლობის დაწყებამდე გატანილ უნდა იქნეს ტყეკაფის ნარჩენები;
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ჩამოჭრილ ფერდობზე და მათ ძირში საჭირო იქნება ეროზიის საწინააღმდეგო
ღონისძიებების გატარება - ბერმების, ქვაყრილებისა და გაბიონების მოწყობა,
კორდის შემქმნელი ბალახეული მცენარეების ხელოვნური შეთესვა, ნერგების
დარგვა და სხვ.



ეროზიული ნატანით მდინარის დაბინძურებისაგან დასაცავად საჭიროა ჩამოჭრილ
ფერდობსა და მდინარეს შორის ჩამორეცხილი ნალექის დამჭერი ბარიერების
მოწყობა (ბერმები, ჩალის ზვინულები და ა.შ.)



ბერმებს უნდა ჰქონდეთ სადრენაჟო არხები;



იქ, სადაც ბერმების მოწყობა არ ხერხდება, უნდა მოეწყოს წყლის შემაკავებელი
კედლები;



ფერდობების ჩამოჭრისა და ხევის გადაკვეთის ადგილებში წყალშემკრები და
წყალგამყვანი არხების მოწყობა ფერდობის დახრილობის გათვალისწინებით,
წყლების რეგულირების მიზნით წყალგამყვანი არხების ბოლოებში სალექარების
(ორმო, ქვიშის ტომრები) მოწყობა იმ მიზნით, რომ წყალის ნაკადმა არ დააზიანოს
ნიადაგსაფარი

მიმდებარე

ტერიტორიებზე.

წყალგამყვანი

არხები

უნდა

მიუერთდეს ბუნებრივ სადინარებს, რათა არ განვითარდეს გვერდითი ეროზია;


ფერდობებისა და მათი ჩაჭრილი კიდეების სტაბილიზაციის მიზნით ფიტომელიორაციული ღონისძიებების ჩატარება;



სამშენებლო უბნები უნდა იყოს შემოსაზღვრული, მათი მიმდებარე ნიადაგები –
დაცული სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობით გამოწვეული დატკეპნისაგან;



რეკომენდებულია სადრენაჟო სისტემების მოწყობა დამეწყვრის საწინააღმდეგოდ.

ხუდონჰესისა

და

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის

გზის

შერჩეული

ალტერნატივის

მშენებლობის პროცესში აღდგენითი სამუშაოები უნდა განხორციელდეს გარემოსადმი
უვნებლობის პრინციპის გათვალისწინებით, კერძოდ, უნდა მოხდეს:


ეროზიული პროცესების რეგულირება მუდმივი კონტროლის გზით;



მშენებლობამ არ უნდა გამოიწვიოს ხუდონჰესის მიკუთვნებული და ზუგდიდიჯვარი-მესტიის გზის შერჩეული ალტერნატივის ტერიტორიის გარეთ არსებულ
გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედება;



ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის გზის შერჩეული ალტერნატივის მშენებლობის შემდეგ
საჭირო იქნება ფერდობების სტაბილიზაციის მიზნით შესაბამისი სამუშაოების
ჩატარება;



ბუნებრივი ლანდშაფტისა და რეკრეაციული ღირებულების შენარჩუნება;



მშენებლობის შემდეგ სახეშეცვლილი ტერიტორიების, ვიზუალურ-ესთეტიკურ
პირველსახემდე აღდგენა,შესაძლებლობის ფარგლებში;

აღდგენითი ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს ისეთი მასშტაბით, რომ აღდგენილი
ლანდშაფტი, სულ მცირე, არ უნდა ჩამოუვარდებოდეს მშენებლობამდე არსებულ
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მდგომარეობას. დაცული უნდა იყოს გარემოსადმი უვნებლობის პრინციპი და სასოფლოსამეურნეო

სავარგულების

მდგომარეობა

არსებული

ნაყოფიერების

შენარჩუნების

თვალსაზრით.
ნიადაგის საექსკავაციო სამუშაოების (მოხსნა, დასაწყობება, კონსერვაცია) წარმართვა და
ნარჩენი

გრუნტის

გარემოსდაცვითი

განთავსება

უნდა

კანონმდებლობებისა

საქართველოში

განხორციელდეს
და

დებულებების

დაცვით.

მოქმედი
ნიადაგის

კონსერვაციისა და მისი ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების სფეროში სახელმწიფო
ზედამხედველობას (თავისი კომპეტენციის ფარგლებში) ახორციელებენ საქართველოს
გარემოს

დაცვისა

სამინისტროები.

და

საქართველოს

პასუხისმგებლობა

ამ

ენერგეტიკისა
კანონების

და

ბუნებრივი

მოთხოვნათა

რესურსების

დარღვევისათვის

განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
ნიადაგის დაცვის კუთხით გარემოსდაცვითი მონიტორინგი მიმართული უნდა იყოს მისი
ნაყოფიერი ფენის დაცვის, ეროზიის კონტროლისა და აღდგენითი ღონისძიებების
ხარისხის

მონიტორინგზე.

საკონტროლო

მონიტორინგი

ღონისძიებებს,

რომლებიც

უნდა

მოიცავდეს

სხვადასხვა

სხვადასხვა

სიხშირით

უნდა

სახის
იქნეს

განხორციელებული.
გარემოს დაცვის მონიტორინგის სიხშირე უნდა ითვალისწინებდეს მიწის საექსკავაციო
სამუშაოების ხანგრძლივობას, ბუნებრივ რელიეფურ პირობებს და სხვ. ამასთანავე,
მონიტორინგის სიხშირე ჰესის ექსპლუატაციის პერიოდში დამოკიდებული იქნება
ნიადაგსაფრის აღდგენის ხარისხზე.

7.1.8. ზემოქმედება მცენარეულ საფარზე
პროექტის ზემოქმედება ლანდშაფტზე და მცენარეულ საფარზე განპირობებულია
პროექტის პირდაპირი ზემოქმედებით (წყალსაცავის ტერიტორიის შეტბორვა და შენობანაგებობების მშენებლობა) და ირიბი ზემოქმედებით, რაც დაკავშირებულია მისასვლელი
გზების (მათ შორის ხუდონის კაშხლიდან ვედის კარიერისაკენ მიმავალი გზა) და
ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის გზის ხაიში-მესტიის ახალი მონაკვეთის და ჭუბერი-მესტიის
ახალი გზის მშენებლობასთან.
ზემოქმედება მცენარეულ საფარზე და შემარბილებელი ღონისძიებები
დეტალური ბოტანიკური კვლევის შედეგად საპროექტო დერეფანში გამოვლინდა მაღალი
საკონსერვაციო ღირებულების მქონე სახეობების პოპულაციები და

განისაზღვრა

პროექტის მშენებლობით და ექსპლუატაციით გამოწვეული უარყოფითი ზემოქმედება
საპროექტო ტერიტორიის ბოტანიკურ რეცეპტორებზე (ფლორა და მცენარეულობა).
აღნიშნულ კვლევებზე დაყრდნობით მოხდება კომპლექსური აღდგენის გეგმის შემუშავება
საპროექტო დერეფნის იმ მონაკვეთებისათვის (დროებითი დასაწყობების ადგილები,
დროებითი

მისასვლელი

შესაძლებელი

იქნება

ტერიტორიებისათვის,

გზაბი

და

პირვანდელი

სხვ.),

მცენარეული

სადაც ადგილი ექნება ნარჩენ
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რომლებზეც

მშენებლობის

საფარის

შემდგომ

აღდგენა.

იმ

ზემოქმედებას (დატბორვის
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ტერიტორია, მისასვლელი გზები და სხვ.) მომზადდება საკომპენსაციო ღონისძიებების
გეგმა. აღდგენის გეგმის ნაწილია ბიოაღდგენის გეგმა, რომელიც ასევე მომზადდება
ადგილ-სპეციფიური პირობების გათვალისწინებით. შემუშავდება ფლორის მაღალი
საკონსერვაციო ღირებულების სახეობების კონსერვაციის პროგრამა, რომელიც მოიცავს
შემდეგ სახეობებს: დასავლეთ ამიერკავკასიის კირქვიანებისათვის დამახასიათებელი
სახეობა Sesleria anatolica; დასავლეთ ამიერკავკასიის კირქვიანების ენდემი Epimedium

colchicum; დასავლეთ ამიერკავკასიის იშვიაათი ენდემური სახეობა Arachne colchica;
კავკასიის ენდემური და პეტროფილური ფლორის სახეობები: Saxifraga subverticillata,

Senecio massagetovii, Valeriana jelenevskyi; აფხაზეთ-სამეგრელოს ენდემი Kemulariella
colchica; აფხაზეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის კირქვიანების ენდემი Asperula kemulariae;
კოლხური კალციფილური სახეობა Leptopus colchicus; იშვიათი კოლხური და კავკასიის
ენდემური სახეობები Angelica tatianae, Lilium keselringianum; სვანეთის ენდემი Campanula

engurensis; ხმელთაშუაზღვეთის ფლორის წარმომადგენელი, კავკასიის იშვიათი სახეობა
Alyssoides graeca (=Vesicaria graeca). მომზადდება ბიომრავალფეროვნების (ბოტანიკური
კომპონენტი) მონიტორინგის გეგმა, რომელიც მოიცავს როგორც სენსიტიურ მცენარეთა
თანასაზოგადოების, ისე მაღალი საკონსერვაციო ღირებულების მქონე სახეობების
პოპულაციების მონიტორინგს. პროექტის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პერიოდში
მოხდება შესაბამისი ზემოაღნიშნული გეგმებისა და შემარბილებელი ღონისძიებების
იმპლემენტაცია.
ბოტანიკური კვლევისას მოხდა პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ენდემური და
იშვიათი სახეობების პოპულაციების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შეფასება და
შემუშავდა კონკრეტული შემარბილებელი ღონისძიებები, რომელთა სპეციფიკაციებიც
მოცემული

იქნება

კომპლექსური

აღდგენის,

ბიოაღდგენის

და

საკომპენსაციო

ღონისძიებების გეგმებში. მათი განხორციელების შედეგად უზრუნველყოფილი იქნება
მაღალი საკონსერვაციო ღირებულების მქონე მცენარეთა სახეობების იმ პოპულაციების
დაცვა და კონსერვაცია, რომლებიც პროექტის მშენებლობის პერიოდში პირდაპირი თუ
ირიბი ზემოქმედების ქვეშ აღმოჩნდებიან და საპროექტო დერეფნის იმ მონაკვეთების
მცენარეული საფარის აღდგენა, სადაც ეს შესაძლებელი იქნება.
მცენარეთა

იშვიათი

სახეობების

პოპულაციების

კონსერვაციისათვის

უნდა

განხორციელდეს შემდეგი ღონისძიებები: ცოცხალ მცენარეთა გადარგვა შესაბამის
საკონსერვაციო ცენტრებში; მცენარეთა გამრავლება თესლებით, რომლებიც ბუნებრივ
გარემოში უნდა იქნას შეგროვებული; სამიზნე მცენარეთა თესლებით გამრავლება, რაც
განაპირობებს შემარბილებელი ღონისძიებების წარმატებით განხორციელებას; მცენარეთა
ცოცხალ კოლექციების შექმნა შესაბამის საკონსერვაციო ცენტრებში; მათი შემდგომი
გადატანა/რეინტროდუქცია

საპროექტოს

ტერიტორიის

მიმდებარე

შესაბამის

ჰაბიტატებში.
საპროექტო დერეფანში, კერძოდ, ტყიან ტერიტორიებზე რთულია მშენებლობამდე
არსებული

ბუნებრივი

კორომების

აღდგენა.

ამიტომ,

რეკომენდირებული

და

სავალდებულოა ეკო-საკომპენსაციო ღონისძიებების იმპლემენტაცია, რაც გულისხმობს
გაჩეხილი ტყის ჰაბიტატის ექვივალენტური/შესაბამისი ჰაბიტატის აღდგენას. საპროექტო
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დერეფნის ტერიტორიაზე ჩატარებული დეტალური ბოტანიკური კვლევებისა და
შემდგომში ტყის დეტალური ინვენტარიზაციის შედეგად მოხდება ტყის ჰაბიტატის
რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შეფასება და აღდგება გაჩეხილი ტყის ჰაბიტატის
ექვივალენტური ჰაბიტატი.
გარემოსათვის მიყენებული ზიანის გაანგარიშება უნდა განხორციელდეს შესაბამისი
დოკუმენტის მიხედვით; კერძოდ, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსების მინისტრის ბრძანება №2 2011 წლის 2 თებერვალი, ქ. თბილისი,
გარემოსათვის

მიყენებული

ზიანის

განსაზღვრის

(გამოანგარიშების)

მეთოდიკის

დამტკიცების შესახებ.
დაგეგმილი საპროექტო დერეფნის მშენებლობა დაკავშირებულია ხე-ტყის ჭრასთან.
აღნიშნული საკითხი არ არის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის
შემადგენელი ნაწილი და წარმოადგენს ინვესტორსა და გარემოს და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტროს შორის შემდგომი ურთიერთობის საკითხს, რომლის
განხორციელებისას

გათვალისწინებული

უნდა

იყოს

მოქმედი

კანონმდებლობით

დადგენილი ყველა პროცედურა. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტზე
დადებითი ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის გაცემის შემთხვევაში უნდა დადგინდეს
განსახორციელებელი სამუშაოების სია, მათ შორის მოსაჭრელი ხე-ტყის მოცულობა და
ჩატარდეს საპროექტო დერეფნის ტერიტორიაზე ტყის დეტალური ინვენტარიზაცია.
“საქართველოს “წითელი ნუსხისა” და “წითელი წიგნის” შესახებ” საქართველოს კანონით
დადგენილია საქართველოს “წითელ ნუსხაში” შეტანილი (გადაშენების საფრთხის წინაშე
მყოფი) მცენარეების ბუნებრივი გარემოდან ამოღების განსაკუთრებული შემთხვევები.
თუმცა, ხაზგასმითაა აღსანიშნავი, რომ საპროექტო დერეფანში არ იზრდება საქართველოს
წითელი ნუსხის მცენარეთა სახეობები.
გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური მცენარეების ან მათი ნაწილების
მოპოვებაზე (ბუნებრივი გარემოდან ამოღებაზე), კანონში აღნიშნულ: „ა“, „დ“ და „ი“
ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, წერილობით თანხმობას გასცემს
საქართველოს

გარემოს

დაცვის

სამინისტრო;

„ე“,

„ზ“

და

„თ“

ქვეპუნქტებით

გათვალისწინებულ შემთხვევაში გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს ტყის კოდექსის
მე-15 და მე-16 მუხლებით განსაზღვრული შესაბამისი ორგანო; „ვ“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს მთავრობა.
სახელმწიფო ტყის ფონდის მიწების კატეგორიის შეცვლის წესი და პროცედურები
ხორციელდებოდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის
2010 წლის 15 თებერვლის №5 ბრძანებით “სახელმწიფო ტყის ფონდის მიწებისათვის
სპეციალური დანიშნულების კატეგორიის მინიჭების წესის შესახებ” დამტკიცებული
წესის შესაბამისად. ამჟამად აღნიშნული ბრძანება გაუქმებულია და მასში მოცემული
დებულებები ასახულია “საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს № 242
დადგენილებით დამტკიცებულ “ტყით სარგებლობის წესში”, კერძოდ მას დაემატა V1
თავი “სახელმწიფო ტყის ფონდით სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობა”.

532
Trans Electrica Ltd., 2013

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

ტყის ფონდიდან მიწის ამორიცხვა ხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13
აგვისტოს №240 დადგენილების “სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრის დადგენის წესის
შესახებ” შესაბამისად.
წესის მიზანია სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრების დადგენასთან დაკავშირებული
სამართლებრივი ურთიერთობების განსაზღვრა და იგი არ ვრცელდება სახელმწიფო ტყის
ფონდის

დაცული

ტერიტორიების

საზღვრების

დადგენასთან

დაკავშირებულ

სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრებს ადგენს საქართველოს მთავრობა კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტით სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრების კორექტირების მიზნით
საქართველოს

ეკონომიკისა

და

მდგრადი

განვითარების

სამინისტრო

მიმართვას

წარუდგენს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს.
სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრის ხაზი (კონტური) უნდა დადგინდეს შესაბამისი
ტექნოლოგიების (გეოინფორმაციული სისტემის) გამოყენებით ორთოფოტოგეგმისა და
სხვა მტკიცებულებათა საფუძველზე (სახელმწიფო კოორდინატთა სისტემაში – WGS84/UTM).
ეროზიული პროცესების თავიდან ასაცილებლად საჭიროა წყალსაცავის წყლის სარკის
მთელ პერიმეტრზე, მის მიმდებარე ფერდობებზე, შეიქმნას გარკვეული სიგანის ბუჩქების
ზოლი, ადგილობრივ მცენარეთა სახეობების გამოყენებით, რაც ხელს შეუშლის ნიადაგის
ჩამოშლასა და ეროზიული პროცესების განვითარებას.

ტყის ეკოსისტემებზე უარყოფითი ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები
ა) ხე-ტყის ზუსტი აღრიცხვა, როგორც გზების გასაყვან საპროექტო დერეფნებში, ისე
მოსალოდნელი დატბორვის ზონებში, ხეების მოჭრამდე განხორციელდება (ტყის
ინვენტარიზაციისა

და

ტყეთმოწყობის

კონტრაქტორ

ფირმასთან

დადებული

ხელშეკრულების საფუძველზე). ასეთი ინვენტარიზაციისას წინასწარ გამოვლინდება ხის
მისაღები მორების ხარისხობრივი სტრუქტურა, მათი სორტიმენტული შედგენილობა და
სამშენებლოდ ვარგისი ხე-ტყის ის დასახერხი ზომები, რომელიც შეიძლება წარმატებით
იქნას გამოყენებული ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის პროცესში.
ბ) გზების შემთხვევაში მოსაჭრელი ხე-ტყის აღრიცხვა განხორციელდება ათვლააზომვითი მეთოდით, რომლის დროსაც უკლებლივ აღირიცხება 7 სანტიმეტრზე მეტი
სისქის ყველა ხე, ცხადია, დაპროექტებული საგზაო დერეფნის საზღვრებში. რაც შეეხება
დასატბორ ტერიტორიებს, აქ შეიძლება წარმატებით იქნას გამოყენებული ტყეების
ინვენტარიზაციის სტატისტიკური მეთოდოლოგია, რომლის დროსაც მთელის, ანუ ძირზე
მდგარი ხე-ტყის მთლიანი შემადგენლობის დასახასიათებლად მისი მხოლოდ ძალიან
უმნიშვნელო ნაწილის აღრიცხვაც იქნება საკმარისი.
გ) პროექტის დასრულებისა და ჰიდროელექტროსადგურის ამოქმედების შემდგომ,
დაიწყება

წყალსაცავის

გარშემომდებარე

ტყეების

მოწყობასთან

დაკავშირებული

სამუშაოები. კერძოდ, ტყის რესურსების (სიმდიდრეების) დეტალური ინვენტარიზაციის
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ჩატარება უბნობრივ-კარტოგრაფიული მეთოდოლოგიის გამოყენებით. აგრეთვე, ტყეების
მდრადი

მართვის

პროექტირება

და

მისი

განხორციელებისა

და

კონტროლის

(მონიტორინგის) ათწლიანი გეგმის შემუშავება.
როგორც ცნობილია, დატბორვისა და გზის მშენებლობის ზონაში ხვდება არსებული ტყის
ფონდის ტერიტორიების, დაახლოებით, 366 ჰა, რომლის ფარგლებშიც ტყით დაფარულმა
ფართობმა 349,6 ჰექტარი შეადგინა. მ.შ. დატბორვის ზონაში 322 ჰა, ხოლო გზების
მშენებლობისაში კი 27,6 ჰა.
წყალსაცავის შევსების

შემდეგ

მასში

და

მის

მიმდებარე

ტერიტორიებს

შორის

მოსალოდნელია ურთიერთზემოქმედების შემდეგი ფორმები: იმ ტერიტორიებიდან,
სადაც განადგურდება მცენარეული საფარი, დეგრადირებული და დაბალი სიხშირის ტყის
უბნებიდან, დამეწყრილი ფერდობებიდან და ეროზიული ღარებიდან მყარი ნატანის
ჩადენა

წყალსაცავში,

რაც

უარყოფითად

იმოქმედებს

წყალსაცავის

ნორმალურ

ფუნქციონირებაზე. აღნიშნულის თავიდან აცილების მიზნით საჭირო იქნება ტყის ჭრის
და საქონლის ძოვების რეგულირება, მაღალი სიხშირის ტყის საფრის შექმნა, დაცვითი
ხასიათის სხვადასხვა საქმიანობის განხორციელება.
მოსალოდნელია აგრეთვე წყალსაცავის წყლის სარკის მიმდებარე ფერდობებზე მუდმივი
დატენიანებისა და წყალსაცავის ტალღების მოქმედების შედეგად ნიადაგის ჩამოშლა,
დიდი ხეების წაქცევა, რაც უფრო გაზრდის ნიადაგის ჩამოშლისა და ეროზიული
პროცესების ინტენსივობას. ამ მოვლენის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა წყალსაცავის
წყლის სარკის მთელ პერიმეტრზე შესაბამისი დაცვითი ღონისძიებების განხორციელება.
აღნიშნული

დარეგულირებისათვის

პროცესების

დადგინდება

პრევენციული,

სარეაბილიტაციო ან შემარბილებელი ღონისძიებების სახეები, მეთოდები და მოცულობა
კონკრეტული

ადგილების

მიხედვით.

განხორციელდება

წყალსაცავის

მიმდებარე

ტერიტორიების დეტალური ინვენტარიზაცია; შემუშავდება დატბორვის ზონაში ტყის
გაკაფვის

სპეციალური

გეგმა

და

უზრუნველყოფილი

იქნება

მისი

ეფექტური

განხორციელება; შემუშავდება გაკაფული ტყის აღდგენის გეგმა, რაც გულისხმობს
გაჩეხილი

ტყის

ჰაბიტატის

ექვივალენტური/შესაბამისი

ჰაბიტატის

აღდგენას;

შემუშავდება და განხორციელდება ტყის მართვის გეგმა;მ შესაბამის სახელმწიფო
სამსახურებთან შეთანხმებით (ინვენტარიზაციის საფუძველზე), მოხდება მოსაჭრელი
ხეების

მონიშვნა,

მოჭრა,

გამოყენება

და/ან

დასაწყობება შესაბამის

სახელმწიფო

სამსახურთან შეთანხმებულ ადგილზე.

ხუდონჰესისა და ნენსკრაჰესის31 მშენებლობისა და ექსპლუატაციის კუმულაციური
გავლენა მდ. ენგურის მცენარეულ საფარზე
ხუდონისა და ნენსკრის ჰესების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროცესების
ერთობლივი
ხარისხით
31

კუმულაციური

უარყოფით

მოქმედება

გავლენას

მათი

გარკვეულწილად
ზემოქმედების

ნენსკრაჰესი მდებარეობს მდ. ენგურის წყალშემკრებში.
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წიფლნარების, წიფლნარ-რცხილნარების, წაბლნარების, სოჭნარ-ნაძვნარების, მურყნარი
ტყეებისა და ტყე–კლდის მცენარეული კომპლექსების ეკოსისტემებზე.
მშენებლობის ობიექტებსა და უშუალოდ მათთან მიმდებარე ტერიტორიებზე მცენარეული
საფარი განადგურდება, ხოლო მომიჯნავე უბნებზე მოხდება მისი სხვადასხვა ხარისხით
ტრანსფორმაცია.
ხუდონისა

და

ნენსკრის

ჰესების

მშენებლობის

არეალში

განადგურდება,

ან

დეგრადირდება აქ გავრცელებული იშვიათი და ენდემური სახეობების პოპულაციები,
რომელთა გავრცელების ადგილები ხვდება დატბორვის ზონაში ან მასთან უშუალოდ
მიმდებარე ტერიტორიებზე. კერძოდ, დასავლეთ ამიერკავკასიის კირქვიანებისათვის
დამახასიათებელი სახეობა Sesleria anatolica; დასავლეთ ამიერკავკასიის კირქვიანების
ენდემი Epimedium colchicum; დასავლეთ ამიერკავკასიის იშვიაათი ენდემური სახეობა

Arachne colchica; კავკასიის ენდემური და პეტროფილური ფლორის სახეობები: Saxifraga
subverticillata, Senecio massagetovii, Valeriana jelenevskyi; აფხაზეთ-სამეგრელოს ენდემი
Kemulariella colchica; აფხაზეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის კირქვიანების ენდემი Asperula
kemulariae; კოლხური კალციფილური სახეობა Leptopus colchicus; იშვიათი კოლხური და
კავკასიის ენდემური სახეობები Angelica tatianae, Lilium keselringianum; სვანეთის ენდემი
Campanula

engurensis;

ხმელთაშუაზღვეთის

ფლორის

წარმომადგენელი,

კავკასიის

იშვიათი სახეობა Alyssoides graeca (=Vesicaria graeca).

ქვემოთ, დანართის სახით მოცემულია ცხრილები, სადაც აღწერილია ტყის კორომების
მდგომარეობის

შეფასება

საწარმოო

პოტენციალის,

ბუნებადაცვითი

ფუნქციის,

სანიტარული მდგომარეობისა და ესთეტიკური მხარის გათვალისწინებით.
დანართი
ცხრილი №1. დაკვირვების
პუნქტები
ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო
პირველ და მეორე ალტერნატივაზე (ხუდონჰესის საპროექტო არეალის ფარგლებში)
ალტერნატივა

პუნქტი

პირველი

მეორე

GPS
კოორდინატები

კორომის მდგომარეობა
საწარმოო
პოტენციალი

დაცვითი
ფუნქცია

სანიტარული
მდგომარეობა

ესთეტიკური
მხარე

1

0264085
4757501

1

2

1

1

2

0265010
4757493

2

2

1

1

3

0265573
4757513

1

1

1

1

4

0266503
4757830

1

1

1

2

1

0263754
4756875

2

2

2

2

2

0264875
4756837

2

3

2

3
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3

0265741
4757059

3

3

1

2

4

0267050
4757213

3

2

2

3

ცხრილი №2. დაკვირვების პუნქტები ჭუბერი-მესტიის საავტომობილო გზის პირველ და
მეორე ალტერნატივაზე (ხუდონჰესის საპროექტო არეალის ფარგლებში)
ალტერნატივა

კორომის მდგომარეობა

პუნქტის
#

1

მეორე

GPS
კოორდინატები

საწარმოო

დაცვითი

სანიტარული

ესთეტიკური

პოტენციალი

ფუნქცია

მდგომარეობა

მხარე

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

3

3

3

0271094

1

4761140
2

0270747
4762248

3

0270666
4763454

პირველი

1

0270252

2

0270261

4762844
4761999
3

0270543
4761125

ცხრილი №3. დაკვირვების პუნქტები ხუდონის კაშხლიდან სოფ. ქვედა ვედისკენ
მიმავალი საავტომობილო გზის მეორე და მესამე ალტერნატივაზე
ალტერნატივა

პუნქტის
#

მეორე

1

კორომის მდგომარეობა
GPS
კოორდინატები

საწარმოო

დაცვითი

სანიტარული

ესთეტიკური

პოტენციალი

ფუნქცია

მდგომარეობა

მხარე

0269231

1

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

3

2

2

2

2

3

3

2

3

3

2

3

3

4757855
2

0270333
4758001

3

0270836

1

0269352

4757038
მესამე

4757512
2

0270090
4757526

3

0270262
4757000

კორომების მდგომარეობის შეფასების კრიტერიუმები
საწარმოო პოტენციალი
3 - მაღალი
a

2 - საშუალო
1 - დაბალი
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ბუნებადაცვითი ფუნქცია
3 - ძლიერი
b

2 - საშუალო სიძლიერის
1 - სუსტი

სანიტარული მდგომარეობა
3 - კარგი
c

2 - დამაკმაყოფილებელი
1 - ცუდი

ესთეტიკური მხარე
3 - მაღალი
d

2 - საშუალო
1 - დაბალი

ცხრილი №4. დასატბორი ტერიტორიის ფარგლებში არსებული მიწების კატეგორიები
(ხუდონჰესის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საბოლოო ანგარიში; 2010;
BRL, გვ. 109)
კატეგორია

ტერიტორია (ჰა)

დაფარულობის ხარისხი (%)

მოშიშვლებული ფართობები

119,13

21,6

ბუჩქნარი და ბალახნარი

69,86

12,66

დაბალი ტყე (5მეტრამდე სიმაღლის)

17,88

3,24

მაღალი ტყე (5მეტრზე მაღალი)

157,50

28,55

დაჩრდილული ადგილები

187,29

33,95

სულ

551,66

100
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7.1.9. ზემოქმედება ფაუნაზე
7.1.9.1 ხმელეთის ფაუნა
სენსიტიური ადგილსამყოფლები და საშიშროებანი
ხუდონჰესის გავლენის არეალში ფაუნისათვის სენსიტიურ ადგილსამყოფლებად უნდა
ჩაითვალოს ტყიანი უბნები, რომლებიც იტბორება, ან უშუალოდ ესაზღვრება დატბორვის
ზონას. ძლიერი ზემოქმედება იქნება ახალი გზების მშენებლობის ადგილზე იმის გამო,
რომ ისინი გაივლიან ტყის ხელუხლებელ მონაკვეთებზე. გზას გარემოზე გავლენა ექნება
ასევე ექსპლუატაციის პერიოდშიც. სენსიტიურია კაშხლებისა და გვირაბების შესასვლელი
და გამოსასვლელი ნაწილების მშენებლობის ადგილები, რადგან მათი მშენებლობა
მოითხოვს ტყის გაჩეხასა და მიწის სამუშაოებს. სენსიტიურია ასევე ყველა ხიდი,
განლაგებული გზატკეცილის ამ მონაკვეთში, რადგან მომწამლავი ნივთიერებანი
ადვილად ხვდებიან მდინარეთა და ღელეთა ხეობებით ენგურში და, საბოლოოდ,
ენგურის

წყალსაცავსა

და

შავ

ზღვაში.

მშენებლობის

პროცესმა,

შესაძლოა,

შემდეგნაირად იმოქმედოს ფაუნის მრავალფეროვნებაზე:
სამშენებლო სამუშაოების შესრულების პროცესში გაიზრდება ხმაური,

ვიბრაცია,

შესაბამისად მოიმატებს შეწუხების ფაქტორის გავლენა მშენებლობის მახლობლად
მობინადრე ფრინველებსა და ხელფრთიანებზე. მცენარეულობა დაიფარება მტვრით, რაც
უარყოფით გავლენას იქონიებს ხერხემლიან და უხერხემლო ცხოველთა საკვებ ბაზასა და
მათ აღწარმოებაზე; ტყე-ბუჩქნარების გაჩეხა და წყალსაცავით ტერიტორიის დატბორვა
გამოიწვევს

ცხოველთა

ადგილსამყოფლის

განადგურებას,

განსაკუთრებით

დაზარალდებიან ტყის ხელფრთიანები, რომლებიც ბინადრობენ, ძირითადად, ტყისპირა
ფუღუროიან ხეებში. ფუღუროიანი ხეების განადგურება გამოიწვევს ხელფრთიანების
რაოდენობის კლებას, რაც გაზრდის კოღოებისა და სხვა მავნებლების რაოდენობას. გზის
მშენებლობა ენგური-ქვემო ვედის მონაკვეთზე გავლენას იქონიებს უშუალოდ ტყის
სახეობებზე. მოასფალტებული გზა წარმოადგენს არეალის გამთიშავ ფაქტორს. თუ
გათვალისწინებული
წინააღმდეგობას

არ

არის

წარმოადგენს

სპეციალური
მრავალი

გადასასვლელები,
ძუძუმწოვრის,

გზა

გადაულახავ

ქვეწარმავლისა

და

ამფიბიისათვის.
წყალში და ნიადაგზე მავნე ნივთიერებების მოხვედრის შემთხვევაში ნეგატიური
ზემოქმედების

ქვეშ

აღმოჩნდებიან

ამფიბიების,

წყლის

მახლობლად

მობინადრე

ფრინველების, წავის პოპულაციები, აგრეთვე ამ ნივთიერებების მოხვედრის ადგილზე და
მის მახლობლად მობინადრე სხვა ცხოველები. ნიადაგისა და წყლის ტოქსიკური
ნივთიერებებით დაბინძურებამ შეიძლება მრავალი წელი გასტანოს, რაც გამოიწვევს
ცხოველთა სახეობების უმეტესობის რიცხოვნობის ძლიერ კლებას და, შესაძლოა, იშვიათი
სახეობების გაქრობას. სენსიტიურობის ხარისხის თვალსაზრისით უნდა აღინიშნოს
მდინარეების – ნენსკრისა და თხეიშის – ხეობები, რომლებიც უფრო მდიდარია
ცხოველებით. ცხოველების ყველა კლასი აქ უფრო სრულადაა წარმოდგენილი, რაც
იმითაა გამოწვეული, რომ ამ ხეობებში არის როგორც ვიწრო, ისე გაშლილი ადგილები. ეს
ქმნის ლანდშაფტურ სიჭრელეს და მასთან ერთად სახეობათა რაოდენობისა და
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ცხოველების რიცხოვნობის გაზრდის პირობებს. სწორედ ასეთ ადგილებშია აღრიცხული
ფაუნის უმეტესი სახეობები.
წყალსაცავის ტერიტორიის დატბორვა გამოიწვევს ხელფრთიანებისა და ფრინველების
უმეტესობის

საბუდარი

ადგილების

მოსპობას,

რადგან

ცხოველთა

ეს

ჯგუფები

ძირითადად ბინადრობენ ტყისპირებში. დატბორვის შედეგად ტყისპირი გადაინაცვლებს
და მისი ფაუნისტური კომპლექსის შექმნა თავიდან დაიწყება. ეს პროცესი დიდხანს
გაგრძელდება, რადგან სხვადასხვა სახეობა სხვადასხვანაირად რეაგირებს ამგვარ
ცვლილებებზე, ამიტომ აქ ფაუნისტური კომპლექსების აღდგენას შეიძლება რამდენიმე
ათეული წელიწადი დასჭირდეს. გზის მშენებლობა და ექსპლუატაცია, განსაკუთრებით
ენგური-ქვემო ვედის მონაკვეთზე, გამოიწვევს დიდ სტრესს ტყის ფაუნაზე, რადგან აქ არა
თუ ავტოტრანსპორტი, არამედ ადამიანიც კი იშვიათად დადის. გარდა ამისა, გზა
გამოიწვევს ბრაკონიერობის დონის გაზრდას, რადგანაც შექმნის ადვილად მისასვლელ
გზებს ადრე ძნელად მისადგომ ადგილებთან.
კაშხლის მშენებლობისა და წყალსაცავის მიერ ტერიტორიის დატბორვის ზემოქმედების
ხანგრძლივობა
სახეობებისა

ცხოველთა
ათწლეულების

სხვადასხვა

ჯგუფისათვის

განმავლობაში,

შესაძლოა,

სხვადასხვა
აღარ

იქნება,

რიგი

დაბრუნდენენ

ამ

ტერიტორიებზე (მაგ.: ბეგობის არწივი). არის სახეობები, რომლებიც ადვილად ეგუებიან
სიტუაციას და სწაფად ითვისებენ ტერიტორიას; ასეთებია ობლიგატური სინანთროპები
(სახეობები, რომლებიც თანაცხოვრობენ ადამიანთან მის საცხოვრებელში - სახლის
თაგვები,

ვირთაგვები,

მტრედი

და

სხვ.)

და,

ნაწილობრივად,

ფაკულტატიური

სინანთროპები (სახეობები, რომლებიც ცხოვრობენ ადამიანის სიახლოვეს და ზამთრობით
შემოდიან მის საცხოვრებელში საკვების საშოვნელად, ან ბინადრობენ შენობების უშუალო
სიახლოვეს - ზოგიერთი მემინდვრია, ტყის თაგვები, სახლის ბეღურა და სხვ.). ასევე ცრუ
სინანთროპები, რომლებიც ბინადრობენ ადამიანის სახლებში, მაგრამ იკვებებიან გარეთ
(მაგ.: სოფლისა და ქალაქის მერცხლები, ხელფრთიანების ნაწილი, კლდის ხვლიკები,
მწვანე გომბეშო და სხვ.), რომლებიც მშენებლობის პერიოდში უპირატესად გაქრებიან ამ
ტერიტორიიდან და, შესაძლოა, დაბრუნდნენ რამდენიმე წლის შემდეგ (მაგ.: ჯუჯა ღამორი
და მწვანე გომბეშო).
წყალსაცავის შექმნა ფაუნისტური კომპლექსების განადგურებასთან ერთად, გამოიწვევს
უარყოფით რეაქციას მასთან მიმდებარე ტერიტორიაზე 20 მ-დან დაწყებული - წვრილი
ცხოველების შემთხვევაში, და 10-15 კმ-მდე - დიდი ძუძუმწოვრებისა და მტაცებელი
ფრინველების შემთხვევაში (ბეგობის არწივი, მთის არწივი და სხვ.). ზოგიერთი
ფრინველის შემთხვევაში ეს გავლენა შეიძლება კიდევ უფრო დიდ მანძილზე გავრცელდეს,
დატბორილი ტერიტორიებიდან ცხოველების გადანაცვლება მომიჯნავე ტერიტორიაზე
გამოიწვევს მათი დასახლების სიმჭიდროვის ზრდას, რასაც მოჰყვება კონფლიქტები
(ინვაზიური ფონის ზრდა, საკვები ბაზის უკიდურესი შემცირება და სხვ.). არანაკლებ
გავლენას გამოიწვევს შეწუხების ტექნოგენური ფაქტორები - ხმაური, ვიბრაცია და
გარემოს დაბინძურება.
ხუდონჰესის მშენებლობის ფაზაში შეიძლება დაიბლოკოს მსხვილი ძუძუმწოვრების
(დათვი, მგელი, ფოცხვერი, შველი) სამიგრაციო გზები, თუმცა ნაკლებად სავარაუდოა,
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რომ ისინი მიგრირებდნენ მდ. ენგურზე და/ან მდ. ნენსკრაზე. შეიძლება მსხვილი
ძუძუმწოვრები მიგრირებენ თხეიშზე (ხაიშურა), თუმცა ამის დამადასტურებელი
მონაცემები არ არსებობს. ხუდონჰესის მშენებლობის დამთავრების შემდეგ მსხვილმა
ძუძუმწოვრებმა, შესაძლოა, გამოიყენონ სოფ. ქვემო ვედის ზემოთ არსებული სამიგრაციო
გზები, რადგან უფრო ქვემოთ მათი სამიგრაციო გზები არ არსებობს ენგურის ხეობის
ძირის გარდა (ძირითადად, სამანქანო გზა). გარკვეული დროის შემდეგ სამიგრაციო გზები
აღდგება სხვა ადგილიდან.
წყალსაცავის შექმნის შემდეგ მასთან მიმდებარე არეალში მობინადრე ცხოველებს წყლის
დალევის პრობლემა არ შეექმნებათ. ადგილობრივი რელიეფის ხასიათიდან გამომდინარე,
ყველა ცხოველს ექნება მდინარეებსა და წყალსაცავთან მისასვლელი ადგილები წყლის
დასალევად.
წყალსაცავის შექმნით გამოწვეული ბიოტოპის ცვლილებების გამო მსხვილი და საშუალო
ძუძუმწოვრების უმეტესობა დატბორვისა და მშენებლობის ადგილს გაეცლება.
ხუდონჰესის წყალსაცავის შექმნა გამოიწვევს ფაუნისტური კომპლექსის რღვევას. ტყე
წყალსაცავის აკვატორიაში და

უშუალოდ მიმდებარე ტერიტორიებზე მთლიანად

გაიჩეხება და ტერიტორია გაუდაბურდება. აღნიშნულის გამო წყალსაცავთან მიმდებარე
ტერიტორიებზე მცირე რაოდენობით დარჩება დათვი, ფოცხვერი, ტყის კვერნა, ციყვი
ჩვეულებრივი ძილგუდა, კოდალები და ტყის სხვა ფრინველები, ისეთები, რომლებიც
უღრან ტყეში ბინადრობენ. დანარჩენები კი ტყისპირების გაქრობასთან ერთად ასევე
გაქრებიან.

ხუდონისა

და

ნენსკრის

ჰესების

მშენებლობისა

და

შესაძლო

ექსპლუატაციის

კუმულაციური ეფექტი ფაუნაზე
ხუდონჰესისა და ნენსკრაჰესის წყალსაცავები მათი განლაგების აკვატორიებში და
უშუალოდ

მიმდებარე

ტერიტორიებზე

საწყის

ეტაპზე

გამოიწვევს

ფაუნისტური

კომპლექსების ნაწილობრივ განადგურებას, უმეტეს შემთხვევაში კი - დეგრადაციას.
წყალსაცავებიდან და მათი მიმდებარე ტერიტორიებიდან წასული ცხოველები შექმნიან
მაღალ სიმჭიდროვეს ახლომახლო ტერიტორიებზე არსებულ ტყეებში, სადაც მათი
არსებობისათვის რესურსები უფრო ღარიბია. ცხოველთა მაღალი სიმჭიდროვე და
რესურსების სიმცირე გამოიწვევს კონფლიქტებს ცხოველებს შორის, აიწევს ინვაზიური
ფონი. ეს პროცესები დაიწყება როგორც მდინარეების – ნენსკრისა და ენგურის –
შეერთების რაიონში, ასევე მდ. ნენსკრის შუაწელში. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული
პროცესები დროში ზუსტად შეიძლება არ დაემთხვეს ერთმანეთს, ხანგრძლივობის გამო
პროცესები მაინც

გადაფარავენ

ერთმანეთს.

პირველ

წლებში წყლით

დაუფარავ

ადგილებში მოხდება ცხოველების რაოდენობის ზრდა მიგრანტების ხარჯზე, შემდეგ კი –
მკვეთრი

ვარდნა

კომპლექსების

(შესაძლოა,

სრულად

სრულ

აღდგენას

დაუსახლებლობამდეც
დასჭირდება

რამდენიმე

კი).

ფაუნისტური

ათეული

შემარბილებელ მოქმედებათა ჩატარების შემთხვევაში, შესაძლოა – 10-15 წელიწადი.
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შემარბილებელი ზომები
ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურისა და ახალი საავტომობილო გზების მშენებლობის
დაწყებამდე შესწავლილ უნდა იქნეს სამშენებლო ადგილების, განსაკუთრებულად
სენსიტიური უბნების, მახლობლად ხელფრთიანები ივნის-ივლისში, ფრინველები და
უხერხემლოები – მაის-ივნისში, წავისა და სხვა მსხვილი თუ საშუალო ზომის მტაცებელი
ძუძუმწოვარი - სეზონის გაუთვალისწინებლად, წვრილი ძუძუმწოვრები და მწერები –
შემოდგომაზე. ყოველივე ამის გათვალისწინებით, აუცილებლად უნდა მოხდეს:


კანონით დაცულ

ფრინველთა

სახეობების ბუდეების

აღწერა და

მათთან

აპრილიდან ივლისამდე მისვლის აკრძალვა;


კანონით დაცულ ხელფრთიანთა სახეობების თავშესაფრების აღრიცხვა;



სამშენებლო სამუშაოების დროს ჰაერში მტვრის რაოდენობის შემცირებისათვის
საჭირო ზომების მიღება;



სამშენებლო სამუშობის დროს ხმაურისა და ვიბრაციის დონის შესამცირებლად
საჭირო ზომების მიღება;



საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ნარჩენების ღია ნაგავსაყრელებზე დაგროვებისა
და მათი წყალში ჩაყრის აკრძალვა;



მკაცრი კონტროლის დაწესება ნავთობპროდუქტებისა და სხვა ტოქსიკური
ნივთიერებების წყალში ჩაღვრისა და ნიადაგის ზედაპირზე მათ დაგროვებაზე;



ორმოებსა და ტრანშეებში ცხოველების ჩაცვივნის თავიდან აცილების მიზნით
უნდა მოხდეს მათი შემოღობვა (დიდი ზომის სახეობებისათვის – მკვეთრი ფერის
ლენტებით, მცირე ზომის ცხოველებისათვის – ყველანაირი ბრტყელი მასალით:
თუნუქი, პოლიეთილენი და სხვ.). საჭირო იქნება ტრანშეებსა და ორმოებში ღამით
ცალ მხარეს გრძელი ფიცრების ან ხის მორების ჩაშვება, იმისთვის, რომ წვრილ
ცხოველებს საშუალება ჰქონდეთ, ამოვიდნენ იქიდან. ორმოები და ტრანშეები
უნდა შემოწმდეს მათი მიწით შევსების წინ;



ყველა

ხრამისა

და

ღელის

ქვედა

ნაწილში

სპეციალური

შემაკავებელი

მოწყობილობების აგება, ავარიის შემთხვევაში თხევადი ტვირთების ჩაღვრის
შესაჩერებლად;


გაჩეხილ ხეებზე არსებულ ფრინველთა და ძუძუმწოვართა თავშესაფრების
სანაცვლოდ ხელოვნური თავშესაფრების მოწყობა მსგავს ჰაბიტატებში;



სახეობების ნორმალური ბინადრობისათვის საჭირო იქნება გზატკეცილის ქვეშ ან
ზევიდან
ცნობილია,

გადასასვლელების
რომ

ერთმანეთისაგან

მსხვილი
1-3

გათვალისწინება
ცხოველებისათვის

კმ-ის

დაშორებით

32

მიღებული

მეთოდიკით32.

გადასასვლელების
ხდება,

საშუალო

მოწყობა
ზომის

Bekker B., Cuperus G.J., Dufek R., Fry J., Hicks G., Hlaváč C., Keller V., Rossel V.B., Sangvine C., Tørslev T., Wandell N., le Maire B.
(Eds), Wildlife and Traffic, A European Handbook for Indentifying Conflicts and Designing Solutions, KNNy Publishers, 2003.
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ძუძუმწოვრებისათვის – 1 კმ-ში, ყველა მცირე ხერხემლიანისათვის ეს მანძილი
შემოიფარგლება 300-500 მ-ით. თუ რელიეფი ხელს უწყობს, ან სხვა საშუალება
არაა,

შესაძლოა,

ცხოველების

გადასასვლელად

ხიდი

დამონტაჟდეს. სულ,

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის გზის ახალი მონაკვეთის გაყოლებაზე საჭირო იქნება 4–
5 დიდი, 10–მდე საშუალო და 10-მდე მცირე ზომის გადასასვლელის მოწყობა.33
მსხვილი ზომის ცხიველებია: დათვი, მგელი, შველი, ფოცხვერი, საშუალო ზომისა
– მელა, მაჩვი, ტყის კატა, კვერნა, ხოლო მცირე ზომისა - მწეწრიჭამიები,
მღრღნელები და დედოფალა.


ხმელეთის ფაუნისტური კომპლექსების სწრაფად აღდგენისათვის წყალსაცავის
ნაპირებთან დამახასიათებელი წყლისპირა ფიტოცენოზების ხელოვნური აღდგენა;



ცხოველთა

ბიომრავალფეროვნების

მდგომარეობაზე

კონტროლის

გასაწევად

საჭირო იქნება ყოველწლიური მონიტორინგის განხორციელება. მონიტორინგი
უნდა დაიწყოს მშენებლობის დაწყებამდე ერთი წლით ადრე და გაგრძელდეს
მშენებლობის მთელ პროცესში და დასრულების შემდეგაც. შემდეგ სამიზნე
სახეობათა ჯგუფების მდგომარეობა უნდა გადაიხედოს და სამონიტორინგო
სიიდან ამოღებულ იქნეს ის სახეობები ან სახეობათა ჯგუფები, რომელთა
მდგომარეობაც გამოსწორდა;


მარტიდან

ივლისის

ჩათვლით

უნდა

აიკრძალოს

ტყის

ჩეხა

იმის

გათვალისწინებით, რომ ხერხემლიან ცხოველთა უმრავლესობის გამრავლების
პერიოდი აპრილ-ივლისზე მოდის, ზოგიერთისა კი – მარტ-ივნისზე.
შემარბილებელი ზომები არაა მოყვანილი წავისათვის, რადგან მისი არეალი ისედაც
დაწყვეტილია ენგურჰესის მშენებლობის შედეგად. მდ. ენგურში ის გვხვდება უფრო
ზემოთ, სადაც მდინარის კალაპოტი ნაკლებად დამრეცია. იგივე ითქმის მდ. ნენსკრასა და
მდ. თხეიშზე, სადაც წავი შესაძლოა იყოს უფრო წყნარ დინებაში.
წყალსაცავი

წავს

მეტ

სანადირო

ადგილს

გაუჩენს.

საერთოდ

საქართველოში

შეუსწავლელია, თუ როგორ მოძრაობენ ენგურზე და მის შენაკადებში მობინადრე წავები
წლის განმავლობაში. ასეთი კვლევა ჩასატარებელია ენგურის მთელ გაყოლებაზე.

7.1.9.1 იქთიოფაუნა
ზეგავლენა იქთიოფაუნაზე
ანადრომული

მიგრაციები

ჰიდროელექტროსადგურის

მდ.

ენგურში

მშენებლობასთან

შეწყდა

1978

დაკავშირებით,

წელს

ამიტომ

ენგურის

ხუდონჰესის

მშენებლობა და ექსპლუატაცია შესამჩნევ ნეგატიურ გავლენას ვერ იქონიებს ენგურის
იქთიოფაუნის ანადრომულ (გამსვლელ) ფორმებზე, როგორიცაა:

33

#15 რუკაზე მითითებულია როგორც საბინადრო ადგილები, ისე სამიგრაციო გზები და ცხოველთა სახეობები; თუმცა
ყველა ტყის სახეობა ტყეში ცხოვრობს და რაღაც განსაკუთრებული ადგილის დასახელება ძნელია ხანგრძლივი (რამდენიმე
თვიანი), დეტალური კვლევის გარეშე. რაც შეეხება გადარჩენის სტაციების გამოყოფას რუკაზე, ეს შეუძლებელი
რეკომენდაციაა, რადგან გადარჩენის სტაციების განსაზღვრა სახეობების უმეტესობისათვის, გარდა უაღრესად
სტენიტოპურებისა, შეუძლებელია მრავალწლიანი კვლების გარეშე.
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შავი ზღვის ორაგული (Salmo labrax, pallas, 1814);



სვია (Huso huso, Linnaeus, 1758);



ტარაღანა (Acipenser stellatus, Pallas, 1771);



კოლხურ ზუთხი (Acipenser persicus colchicus, Marti, 1940); და



ფორონჯი (Acipenser sturio, Linnaeus, 1758).

თევზამრიდი

და

თევზსავალი

აბსოლუტურად

განსხვავდება,

როგორც

კონსტრუქციულად, ისე დანიშნულებით. თევზსავალის (fish way) დანიშნულება დამბებსა
და კაშხლებზე თევზის გატარებაა, ხოლო თევზამრიდის (ﬁsh removal) დანიშნულება
ჰიდროელექტროსადგურის ტურბინებში თევზის მოხვედრის თავიდან აცილებაა.


თევზსავალი: ხუდონის კაშხლის კონსტრუქციული თავისებურებები (თაღოვანი
კაშხალი სიმაღლით 200.5 მეტრი) თევზსავალის აგებას გამორიცხავს. მსოფლიოში
არ არსებობს პრეცენდენტი ისეთ ვიწრო ხეობაში, როგორიც მდინარე ენგურის
ხეობაა და ისეთი სიმაღლის კაშხალზე, როგორიც ხუდონია არსებობდეს თევზსავალი. ზოგადად 10 მეტრის სიმაღლის დამბაზე/კაშხალზე თევზის
ასაყვანად საჭიროა მინიმუმ 250 მეტრი სიგრძის კიბისებური და 300 მეტრის
სიგრძის არხისებური თევზსავალის მოწყობა (რათა უზრუნველყოფლი იქნეს
დინების მაქსიმალური დასაძლევი სიჩქარე: კორისნაირებისთვის მაქსიმუმ 1 მ/წმში, ზუთხისნაირებისთვის მაქსიმუმ 1.5 მ/წმ-ში და ორაგულისნაირებისთვის
მაქსიმუმ

3.5

მ/წმ-ში).

ხუდონის

კაშხალზე

კიბისებური

თევზსავალის

დამონტაჟების შემთხვევაში მისი სიგრძე უნდა იყოს მინიმუმ 5.5 კმ. (5 კმ და
დამატებით,

თევზის

მოსასვენებელი

პლაცდარმები),

ხოლო

არხისებური

თევზსავალის მოწყობის შემთხვევაში მინიმუმ 6.5 კმ. (6 კმ და დამატებით, თევზის
მოსასვენებელი პლაცდარმები), რაც რა თქმა უნდა შეუძლებელია. მაგალითად
მსოფლიოში უდიდესი თევზსავალის სიგრძე ტულომის ჰესზე (მდინარე ტულომი,
რუსეთის ფედერაცია) 513 მეტრია, ხოლო მაკ-ნერის ჰესზე (მდ. კოლუმბია, აშშ) 610
მეტრი.
არსებობს თევზის კაშხალზე/დამბაზე გადამყვანი სხვა კონსტრუქციაც, მას
თევზამწევი-ლიფტი ეწოდება. ამ შემთხვევაში მისი გამოყენებაც არაეფექტიანია,
რადგან: ენგურში უკვე აღარ არის თევზთა ანადრომული მიგრაციები (ენგურის
კაშხლის აგების შემდეგ), ენგურის კაშხლის ზემოთ დარჩენილი ნაკადულის
კალმახისთვის სახასიათო არაა ქარავნული საქვირითე მიგრაციები და მისი
ტოფობა საკმაოდ გაჭიმულია დროში, გარდა ამისა ხუდონის კაშხლის ქვემოთ
კალმახის რიცხოვნობა არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ გამართლებული იყოს
ისეთი ძვირადღირებული და რთული კონსტრუქციის მოწყობა, როგორიც
თევზამწევი ლიფტია. მსოფლიო პრაქტიკაში თევზამწევი-ლიფტი მხოლოდ
მაღალი კონსერვაციული ღირებულების მქონე წყნაროკეანური დ ატლანტური
ორაგულების შემთხვევებშია გამოყენებული და ისიც ძალზედ მნიშვნელოვან
სატოფო უბნებზე, მათი საქვირითე მიგრაციების უზრუნველყოფის მიზნით.
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ნაკადულის კალმახის შემთხვევაში თევზამწევი ლიფტის გამოყენება მსოფლიო
პრაქტიკაში უცნობია.


თევზამრიდი:

თევზამრიდის

მოწყობა

აუცილებელია

არამარტო

თევზის

ტურბინებში მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად, არამედ მასში სხვადასხვა სახის
ნაგავის

მოხვედრის

ასაცილებლადაც,

რამაც

შესაძლებელია

სერიოზულად

დააზიანოს ტურბინები და დააბინძუროს სადერივაციო არხი. მიუხედავად იმისა,
რომ ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურში წყალაღება უნდა განხორციელდეს
წყალსაცავის სიღრმისეული ფენებიდან - ანუ იმ ფენებიდან, რომლებიც როგორც
წესი მოკლებულია ნაკადულის კალმახის დასახლებას, ჩვენ მიზანშეწონილად
მიგვაჩნია

თევზამრიდის

დამონტაჟება,

თუნდაც

ნაკადულის

კალამხის

ტურბინებში მოხვედრის ერთეული შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად. ამ
შემთხვევაში შესაძლებელია თევზამრიდი წარმოდგენილი იყოს ლითონის ბადის
კოსტრუქცის სახით, რომლის თვლის მინიმალური ზომა იქნება 5X5 მმ.
პროექტის ზეგავლენის არეალში იქთიოფაუნა ძირითადად წარმოდგენილია ნაკადულის
კალმახით, სხვა ფორმები გვხვდება ერთეული ეგზემპლარების სახით. შესაბამისად,
იქთიოფაუნის კუთხით, პროექტის ზეგავლენა აისახება ნაკადულის კალმახზე და
გამოხატული იქნება შემდეგი სახით:
1. არეალის ფრაგმენტაცია/ბარიერის ეფექტი - ხუდონის კაშხლის აგებით ადგილი
ექნება მდ. ენგურში ნაკადულის კალმახის არეალის ფრაგმენტაციას კაშხლის ზემო
და ქვემო უბნებად. ხუდონის კაშხლის კონსტრუქციული თავისებურებები
(თაღოვანი კაშხალი, სიმაღლით 200.5 მ) თევზსავალის აგებას გამორიცხავს.
არეალის ფრაგმენტაციას ნეგატიური ზეგავლენა ექნება როგორც კაშხლის ქვემო,
ასევე ზემო უბანში. ქვემო უბანში იგი გამოხატული იქნება ძირითად სატოფო
ადგილებთან

(რომლებიც

კაშხლის

ზემოთაა

ლოკალიზებული)

კალმახის

მიუღწევლობით, ხოლო ზემო უბანში კალმახის ძირითადი სანასუქე სივრცის ჯვარის წყალსაცავის – დაკარგვით. თუმცა ხუდონის წყალსაცავის მოწყობით
(სარკის ფართობი – 528 ჰა) ნაკადულის კალმახი მიიღებს საკმაოდ ვრცელ სანასუქე
სივრცეს,

რაც

ნაწილობრივ

მოახდენს

ჯვარის

წყალსაცავის

დაკარგვის

კომპენსირებას;
2. თაღოვანი

კაშხლიდან

სადერივაციო

გვირაბის

ჩადინების

ადგილამდე,

სანიტარიული ნაკადის მოქმედების უბანზე (დაახლოებით, 300 მ), ადგილი ექნება
ნაკადულის კალმახის რიცხოვნობის კლებას;
3. წყალსაცავის შევსების ეტაპზე მოსალოდნელია კაშხლის ქვემოთ გარკვეული
პერიოდით წყლის ნაკადის შემცირება, რამაც შეიძლება დროებითი ნეგატიური
გავლენა იქონიოს მდინარის იქთიოფაუნაზე, განსაკუთრებით, იმ უბანზე,
რომელიც ხუდონის კაშხლიდან ჯვარის წყალსაცავამდე მდებარეობს; სადაც,
ძირითადად, ბინადრობს ნაკადულის კალმახი. კალმახი აღნიშნულ უბანზე
წყალმცირობას განერიდება და შენაკად ნაკადულებში გადაინაცვლებს, თუმცა
ძირითადი კალაპოტის გაუწყლოება მნიშვნელოვნად შეამცირებს კალმახის საკვებ
ბაზას, რაც შემდგომში მის რიცხოვნობაზე ნეგატიურად აისახება;
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4. მშენებლობის პროცესში მდინარის წყალში სედიმენტების კონცენტრაციის ზრდა,
პერსონალის განთავსების ადგილებში ჩამდინარე წყლებით დაბინძურების რისკი,
მშენებლობის პროცესში სხვადასხვა მავნე ნივთიერებით დაბინძურების რისკი;
5. მდინარეში

ადგილი

ექნება

წყალსაცავის

სიღრმიდან

(ჰიპოლიმნიონი)

არადამაკმაყოფილებელი ფიზიკურ-ქიმიური ხარისხის მქონე წყლის ჩაშვებას,
განსაკუთრებით, ზაფხულის თვეებში, რასაც ნეგატიური ზეგავლენა ექნება
ხუდონის კაშხლიდან ჯვარის წყალსაცავამდე მდინარის 13-კმ-იან მონაკვეთზე.
6. ხუდონის

ჰესის

დატბორვის

ზონაში

და

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის

საავტომობილო გზის ახალი მშენებლობის მონაკვეთზე ადგილი ექნება მდინარის
დინების ცვლილებას, წყლის სიმღვრივისა და ხმაურის მატებას, რაც გამოიწვევს
თევზის

გადაადგილებების

შეზღუდვას,

წარმოშობს

შეწუხების

ფაქტორს,

მიმდებარე უბნებზე გააუარესებს თევზის საარსებო პირობებს.

ხუდონისა და ნენსკრის ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის
კუმულაციური ზეგავლენა იქთიოფაუნაზე
ხუდონისა და ნენსკრის ჰიდროელექტროსადგურების გავლენის არეალში იქთიოფაუნა
წარმოდგენილია:
1. ნაკადულის კალმახით - Salmo labrax fario (Linnaeus, 1758);

2. მდინარის ღორჯოთი - Ponticola constructor (Nordmann, 1840);
3. კავკასიური ქაშაპით - Squalius cephalus orientalis (Nordmann, 1840);
4. კოლხური წვერათი - Luciobarbus escherichii (Steindachner, 1897);
5. კოლხური კვირჩხლათი - Phoxinus colchicus (Berg, 1910).
აღნიშნულ არეალში მდ. ენგურისა და მისი შენაკადების – ნენსკრისა და ხაიშურის –
მონაკვეთებზე რაოდენობრივად დომინირებს ნაკადულის კალმახი, სხვა ფორმები
გვხვდება ერთეული ეგზემპლარების სახით. შესაბამისად, იქთიოფაუნაზე ზეგავლენა,
ძირითადად, ნაკადულის კალმახზე იქნება ასახული. ხუდონისა და ნენსკრის კაშხლების
აგებით ნაკადულის კალმახის პოპულაცია ენგურის კაშხლის ზემოთ კიდევ სამ უბნად
იქნება გადანაწილებული, კერძოდ: 1) უბანი ენგურის (ჯვარის) კაშხლიდან - ხუდონის
კაშხლამდე, 3) ხუდონის კაშხლის ზემო უბანი, და 3) მდ. ნენსკრა. თითოეულ უბანზე
ბარიერის ეფექტი სხვადსხვაგვარად იქნება წარმოჩენილი.
ხუდონის კაშხლის აგებით კაშხლის ქვევით დარჩენილი ნაკადულის კალმახი კარგავს
ძირითად სატოფო ადგილებს, რომლებიც კაშხლის ზევითააა ლოკალიზებული, ხოლო
კაშხლის ზევით დარჩენილი კალმახის დასახლება კარგავს ძირითად სანასუქე სივრცეს ჯვარის წყალსაცავს. ხუდონის კაშხლის ქვევით არსებული სატოფო ადგილების სიმცირე
ნეგატიურად აისახება დარჩენილი ნაკადულის კალმახის რიცხოვნობასა და პოპულაციურ
სტრუქტურაზე, ხუდონის კაშხლის ზევით წყალსაცავის მოწყობით (სარკის ფართობი - 528
ჰა) ნაკადულის კალმახი მიიღებს საკმაოდ ვრცელ სანასუქე სივრცეს, რაც ნაწილობრივ
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მოახდენს ჯვარის წყალსაცავის დაკარგვის კომპენსირებას. შესაბამისად, ამ უბანზე
ხუდონის ჰესის მიერ გამოწვეული ნეგატიური ზეგავლენა ნაკლებად მწვავედ იქნება
გამოხატული.
მდ. ნენსკრაზე კაშხლის აგება გამოიწვევს ხუდონის კაშხლის ზემოთ ნაკადულის
კალმახის იზოლაციას. მდ. ნენსკრაში დარჩენილი ნაკადულის კალმახისათვის ძირითადი
სანასუქე სივრცის (დღეისათვის – ჯვარის წყალსაცავი და შემდგომში – ხუდონის
წყალსაცავი) დაკარგვა ასევე ნეგატიურად აისახება ამ მდინარეშე მის რიცხოვნობაზე. მდ.
ნენსკრა ენგურის აუზში წარმოადგენს კალმახის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სატოფო უბანს.
თუმცა ენგურის ზემოწელში სატოფო უბნები საკმაოდ მრავლადაა და, შესაბამისად,
ნენსკრის იზოლაციას ნაკადულის კალმახის მდგომარეობაზე არ ექნება მნიშვნელოვანი
ნეგატიური ზეგავლენა ხუდონის კაშხლის ზემოთ.
პროექტის

იქთიოფაუნაზე

ნეგატიური

ზეგავლენის

შემცირების

მიზნით

რეკომენდებულია, რომ:


მდინარის კალაპოტში სამუშაოები შეჩერდეს ნაკადულის კალმახის ტოფობის
პერიოდში, კერძოდ, სექტემბერ-ოქტომბერ-ნოემბერში;



მდინარის კალაპოტში ან მის მახლობლად მუშაობისას თავიდან უნდა იქნეს
აცილებული კალაპოტის ჩახერგვა;



სამშენებლო ტერიტორიიდნ მდინარეში მღვრიე წყლების ჩადინების თავიდან
აცილების მიზნით გზისპირებზე დრენაჟის სისტემისა და დროებითი სალექარების
მოწყობა;



საწვავის/ზეთის

წყალში

ჩაღვრის

რისკის

მინიმუმამდე

დასაყვანად

უნდა

განხორციელდეს: მანქანა/დანადგარების გამართულ მდგომარეობაში მოყვანა
მდინარის კალაპოტის სიახლოვეს (არანაკლებ 60 მეტრის დაშორებით) მანქანათა
გარეცხვის აკრძალვა, მდინარის კალაპოტის სიახლოვეს (არანაკლებ 50 მეტრის
დაშორებით) მანქანების/ტექნიკის საწვავით გამართვისა ან/და ტექმომსახურების
გაწევის აკრძალვა, თუ გადაუდებელი საჭიროება იქნება, ეს უნდა მოხდეს დაღვრის
თავიდან

აცილებისთვის

განსაზღვრული

უსაფრთხოების

ღონისძიებების

გათვალისიწინებით, ნიადაგზე საწვავის/ზეთის დაღვრის შემთხვევაში დაღვრილი
მასის ლოკალიზება და დაბინძურებული უბნის დაუყოვნებლივი გაწმენდა
ტექნიკის განთავსება მდინარის კალაპოტის სიახლოვეს (არანაკლებ 50 მეტრის
მოშორებით), თუ ეს შეუძლებელია, მუდმივი კონტროლი და უსაფრთხოების
ზომების გატარება;


სამშენებლო ბანაკიდან მდინარის დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით
უნდა აიკრძალოს შესაბამისი გაწმენდის გარეშე წყლების ჩაშვება მდინარეში და
მყარი ნარჩენების განთავსება მდინარის კალაპოტის სიახლოვეს (არანაკლებ 60
მეტრის სიშორეზე).
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7.1.10. ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე
დასახლებული ადგილების ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის დაცვისათვის ისეთი
ობიექტების

მშენებლობის,

რეკონსტრუქციისა

და

ექსპლუატაცისას,

რომლებმაც,

შესაძლოა, მავნე ზემოქმედება მოახდინონ ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობაზე,
საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულია ჰიგიენური ნორმები.
ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია ემყარება საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 თებერვლის
№38/ნ ბრძანებას „გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების
შესახებ“, რომელშიც მოცემულია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შეფასების
კრიტერიუმები

ემისიის

გაანგარიშებებში

მონაწილე

ინდივიდუალური

ნივთიერებებისათვის. იხ. ცხრილი 7.13.
იმისთვის, რომ ფორმირებული კონცენტრაციების ინტერპრეტაცია იყოს უფრო ადვილი
და გასაგები, მიღებულია მათი გამოსახვა ზემოთ აღნიშნული კრიტერიუმების ერთეულის
წილების სახით (ზდკ-ს წილი).
ზდკ-ს წილი უგანზომილებო სიდიდეა და წარმოადგენს კონკრეტულ წერტილში
ფორმირებული

მაქსიმალური

კონცენტრაციის

(მგ/მ3)

შეფარდებას

მის

შესაბამის

მაქსიმალურ ზღვრულად დასაშვებ ნორმასთან (მგ/მ3). იგი წარმოადგენს ნორმირებული
ერთეულის წილს და, შესაბამისად, მისი მნიშვნელობის ერთ ერთეულზე მეტი სიდიდე
ნიშნავს ნორმატივის გადაჭარბებას, ხოლო ერთ ერთეულზე ტოლი ან ნაკლები ნიშნავს
ნორმატივთან შესაბამისობას.
ცხრილი 7.13. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები

ძალიან დაბალი

მოკლევადიანი
კონცენტრაცია
(< 24 სთ)
34
C <0.5 ზდკ

გრძელვადიანი
კონცენტრაცია
(> 24 სთ)
C < 0.1 ზდკ

დაბალი

0.5 ზდკ < C < 0.75 ზდკ

0.1 ზდკ < C <0.2 ზდკ

საშუალო

0.75 ზდკ < C <1 ზდკ

0.2 ზდკ < C <0.5 ზდკ

მაღალი

1 ზდკ < C <1.5 ზდკ

0.5 ზდკ < C <1 ზდკ

ძალიან მაღალი

C > 1.5 ზდკ

C > 1 ზდკ

კატეგორია

34

C -კონცენტრაცია

Trans Electrica Ltd., 2013

547

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

ხუდონის ჰესის დატბორვის ზონიდან ზუგდიდი – ჯვარი – მესტიის ს/გზის კმ 63-კმ78-ის
მშენებლობის პროცესში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შეფასება
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის შესაბამისად მიღებულია გადაწყვეტილება ორი
დამოუკიდებელი

საინჟინრო

ინფრასტრუქტურის

მოწყობის

შესახებ.

პირველი

განთავსდება სოფ. ვედის მიმდებარედ, მდ. ხაიშურის ინერტული მასალების კარიერის
საზღვრებში, სადაც დამონტაჟდება ასფალტისა და ბეტონის ქარხნები შესაბამისი
მოწყობილობა–დანადგარებით. მეორე იდენტური ობიექტი განთავსდება სოფ. ჭუბერთან
მისასვლელი გზის სიახლოვეს, მდ. ნენსკრისა და მდ. ენგურის შესართავთან, ძირითადი
გზის მე-11 კმ-თან.

ნახ. 7.5. საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მოწყობის ადგილები

გამომდინარე

მშენებლობის

ორგანიზაციის

პროექტიდან,

ორივე

ობიექტზე

დამონტაჟებული საინჟინრო დანადგარების ჩამონათვალი და წარმადობა წარმოებული
პროდუქციის მიხედვით (ბეტონი და ასფალტი) იქნება ერთნაირი (განსხვავება იქნება
მხოლოდ ამ ძირითადი დანადგარების განთავსების სქემებში მათი დისლოკაციის
ადგილებში).
ბეტონის ქარხნის წარმადობა იქნება 50 მ3/სთ, ასფალტის ქარხნისა – 100 ტ/სთ (გზის
სრულად დასაგებად ასფალტის საჭირო რაოდენობა განსაზღვრულია 24,500 ტ-ის
ოდენობით).

ბეტონის

ქარხნის

მიერ

წარმოებული

პროდუქციის

ოდენობა

განსაზღვრულია წლიური მუშაობის სტანდარტული პირობებისათვის – და წლიურად 250
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ერთცვლიანი (8 სთ) სამუშაო დღის გათვალისწინებით, რაც შეადგენს 2,000 სთ/წელ
(8სთ/დღ. * 250დღ.). მშენებლობის სრული პერიოდი შეადგენს 2 წელს.
აღნიშნული

საწყისი

ინფორმაციის

საფუძველზე

განსაზღვრულია

პროდუქციის

მისაღებად საჭირო მასალების, სატრანსპორტო და მანქანა-მექანიზმების, საწვავისა და
ენერგოუზრუნველყოფის
ორგანიზაციის

სხვა

პროექტში

ხარჯები,

ასახული

აგრეთვე

დამატებითი

გამოყენებულია
საინფორმაციო

მშენებლობის

მასალები,

რის

საფუძველზედაც შესრულებულია ემისიის გაანგარიშებები.
ხუდონჰესის დატბორვის ზონიდან ზუგდიდი – ჯვარი – მესტიის ს/გზის კმ63-კმ78-ის
მშენებლობის პარალელურად დაიწყება უშუალოდ ხუდონის ჰესის მშენებლობის
მოსამზადებელი პერიოდი, რის გამოც (ორივე ობიექტის მშენებლობის ვადების
თანხვედრა) ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შეფასებისას გათვალისწინებულია
ორივე ობიექტის მშენებლობის დროს გამოყენებული საინჟინრო და სატრანსპორტო
ინფრასტრუქტურის მიერ წარმოქმნილი ემისიის მახასიათებლები.

ხუდონჰესის სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას ატმოსფერული ჰაერის
დაბინძურების შეფასება
სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას გამოიყოფა 2 ძირითადი ეტაპი: მიწის სამუშაოები
და, უშუალოდ, კაშხლის მშენებლობა. ობიექტზე გათვალისწინებულია სამშენებლო
ბანაკის მოწყობა, რომლის ძირითად ინფრასტრუქტურაში შევა: ბეტონის 2 კვანძი,
საწვავით გასამართი პოსტი, შესაბამისი (2 x 50 მ3) რეზერვუარებით, ელ.გენერატორები და
საშემდუღებლო დანადგარები, ინერტული მასალების კარიერები შესაბამისი სამსხვრევ–
დამხარისხებელი აგრეგატებით, აგრეთვე მშენებლობის ინფრასტრუქტურის მომსახურე
ავტოტრანსპორტი და საგზაო სამშენებლო მანქანები.
შესაბამისად, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროები წარმოდგენილი იქნება
ორგანიზებული და არაორგანიზებული გაფრქვევის წყაროების სახით. სახელდობრ:
ორგანიზებული წყაროები – გენერატორები და ცემენტის სილოსები, აგრეთვე საწვავის
რეზერვუარები.

არაორგანიზებული

წყაროები

–

ავტოტრანსპორტისა

და

საგზაო

სამშენებლო მანქანების მოძრაობა და მათი მუშაობა, ინერტული მასალების სამსხვრევები
და ფრაქციონირებული ქვიშა-ღორღის საწყობები, ლენტური ტრანსპორტიორები და
შედუღების პოსტები.
ემისიის გაანგარიშებები ორივე ობიექტისთვის (ახალი საავტომობილო გზისა და,
უშუალოდ, ჰესის მშენებლობა) შესრულებულია სამუშაოთა ორგანიზაციის გეგმის
შესაბამისად (იხ. დანართი D).

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შეფასების კრიტერიუმები
ატმოსფერული

ჰაერის

გაანგარიშებებში

მონაწილე

დაბინძურების

შეფასების

ინდივიდუალური

კრიტერიუმები

ნივთიერებებისათვის

ემისიის

მოცემულია

საქართველოსåíშრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის «გარემოს
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ხარისხობრივი

მდგომარეობის

ნორმების

დამტკიცების

შესახებ»,

2003

წლის

24

თებერვლის ბრძანება №38/ნ -ის შესაბამისად და წარმოდგენილია ქვემოთ ცხრილის
სახით.
ცხრილი 7.14. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები

№

0123
0143
0301
0304
0328
0330
0333
0337
0342
0344
0703
1325
2732

ზღვრულად დასაშვები
კონცენტრაცია (ზდკ) მგ/მ3
მაქსიმალური
საშუალო
ერთჯერადი
დღეღამური
0.04
0.01
0.001
0.2
0.04
0.4
0.06
0.15
0.05
0.5
0.05
0.008
5.0
3.0
0.03
0.01
0.2
0.03
0.000001
0.035
0.003
1.2
-

2754
2908
2904

1.0
0.3
-

იდენტიფიკ
აციის კოდი

მავნე ნივთიერების დასახელება

1 რკინის ოქსიდი
2
მანგანუმის ოქსიდი
3
აზოტის დიოქსიდი
4
აზოტის ოქსიდი
5
ჭვარტლი
6
გოგირდის დიოქსიდი
7
გოგირდწყალბადი
8
ნახშირბადის მონოქსიდი
9
აირადი ფტორიდები
10
სუსტად ხსნადი ფტორიდები
11
ბენზ(ა)პირენი
12
ფორმალდეჰიდი
13
ნაჯერი ნახშირწყალბადები (ნავთის
ფრაქცია)
14
ნაჯერი ნახშირწყალბადები
15
არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2
16
მაზუთის ნაცარი

0.1
0.002

გაბნევის გაანგარიშება
მშენებლობის

პროცესში

გაანგარიშებული

ემისიის

შედეგები

გამოყენებულია

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მოდელირებისათვის მიმდებარე ტერიტორიისათვის.
ჰაერის

ხარისხის

მოდელირება

განხორციელებულია

გაბნევის

გაანგარიშების

სპეციალური კომპიუტერული პროგრამით (УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00 ФИРМА
"ИНТЕГРАЛ"

Санкт-Петербург

2001-2005г.).

გაანგარიშება

შესრულებულია

სწორკუთხედისათვის, რომლის სიგრძეა 11,600 მ, სიგანე – 8,600 მ, გაანგარიშების ბიჯი200 მ. ლოკალურ კოორდინატთა სათავედ (X = 0; Y = 0) მიღებულია ბეტონშემრევი კვანძის
ცემენტის № 1 სილოსი. მუშაობის სცენარი: მუშაობს ყველა წყარო ერთდროულად (სულ 52
ერთეული,

მათ

შორის

34

–

არაორგანიზებული).

გაანგარიშება

შესრულდა

16

დასახელების ინდივიდუალური ნივთიერებისათვის და ჯამური ზემოქმედების 7
ჯგუფისათვის. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის
2008 წლის 20 ოქტომბრის “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად
დასაშვები ან/და დროებით შეთანხმებული გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების
მეთოდის შესახებ” №705 ბრძანების მიხედვით, ფონური კონცენტრაციის გათვალისწინება
ხდება იმ შემთხვევაში, როცა მიმდებარე ტერიტორიაზე 10, 000 მეტი მოსახლეა. ხაიშის
მოსახლეობა შეადგენს 1,700 კაცს, ამდენად, ფონური კონცენტრაციები არ მიიღება
მხედველობაში.
დანართ D-ში (№1), გაანგარიშებული ემისიების შესაბამისად, შესრულდა გაბნევის
გაანგარიშება (ჰაერის ხარისხის მოდელირება) ობიექტიდან მისთვის დამახასიათებელი
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საკონტროლო წერტილების მიმართ, რომელთა ძირითადი შედეგები მოცემულია ქვემოთ
ცხრილის

სახით

(დეტალური

გაანგარიშებების

პროგრამული

ამონაბეჭდები

და

შესაბამისი გრაფიკული ნაწილი იხ. დანართში D ( №2 და №3)). საანგარიშო წერტილების
განლაგება და მათი კოორდინატები მოცემულია ქვემოთ, ნახაზზე და ცხრილში.
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ნახ. 7.6. სამშენებლო არეალის სქემა (წითელი ფერის) და საკონტროლო წერტილების განლაგება (ყვითელი ფერის)
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ცხრილი 7.15. საანგარიშო წერტილები
საკონტროლო წერტილის
კოორდინატები (მ)

სიმაღლე
(მ)

1

X
-5135,00

Y
-199,00

2

2

-1966,00

1025,00

2

3

-105,00

2874,00

2

4

3854,00

-1708,00

2

5

2989,00

-2800,00

2

№

გაანგარიშებული

წერტილ. ტიპი

კომენტარი

წერტილი
დასახლებული
ზონის საზღვარზე
წერტილი
დასახლებული
ზონის საზღვარზე
წერტილი
დასახლებული
ზონის საზღვარზე
წერტილი
დასახლებული
ზონის საზღვარზე
წერტილი
დასახლებული
ზონის საზღვარზე

მაქსიმალური

კონცენტრაციები

(ზდკ-ს

იდლიანი
სკორმეთი 1
სკორმეთი 2
ქვედა ვედი 1
ქვედა ვედი 2

წილი)

საკონტროლო

წერტილებში
შენიშვნა: ზდკ-ს წილი უგანზომილებო სიდიდეა და წარმოადგენს კონკრეტულ
წერტილში ფორმირებული მაქსიმალური კონცენტრაციის (მგ/მ3) შეფარდებას მის
შესაბამის მაქსიმალურ ზღვრულად დასაშვებ ნორმასთან (მგ/მ3). იგი წარმოადგენს
ნორმირებული ერთეულის წილს და, შესაბამისად, მისი მნიშვნელობის ერთ ერთეულზე
მეტი სიდიდე ნიშნავს ნორმატივის გადაჭარბებას. ზდკ-ს მნიშვნელობები მიღებულია
საქართველოსåíშრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის
24 თებერვლის №38/ნ ბრძანების «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების
დამტკიცების შესახებ» მიხედვით.
მომდევნო ცხრილებში მოცემულია თითოეულ ნივთირებისათვის შესრულებული
მოდელირების

შეჯამება.

ზდკ-ს

წილი

მოცემულია

მოდელირებული

კონცენტრაციებისათვის შესაბანის საკონტოლო წერტილებში და მითითებულია ზდკ.
ქარის მიმართულება და სიჩქარე აღწერს თუ საიდან უბერავს ქარი, რომლის დროსაც
ხდება ზდკ–ს მაქსიმალური წილი და ინტენსივობა აქვს ქარს.
ცხრილი 7. 16. ნივთიერება: 0123 რკინის ოქსიდი, (FexOy)
საკონტროლო
წერტილის
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

1

-5135

-199

2

9.5e-5

2

-1966

1025

2

5.5e-4

3

-105

2874

2

3.1e-4

4

3854

-1708

2

1.0e-4

5

2989

-2800

2

1.0e-4
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ქარის მიმართ.

83აღმოსავლეთის
111აღმოსავლეთის
185-სამხრეთის
297ჩრ.დასავლეთის
314ჩრ.დასავლეთის

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

1.70
13.00
13.00
13.00
13.00

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

ცხრილი 7.17. ნივთიერება: 0143 მანგანუმი (Mn) და მისი ნაერთები
საკონტროლო
წერტილის
№

კოორდ X(მ)

კოორდ Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს წილი)

1

-5135

-199

2

3.8e-4

2

-1966

1025

2

2.2e-3

3

-105

2874

2

1.2e-3

4

3854

-1708

2

4.0e-4

5

2989

-2800

2

4.2e-4

ქარის მიმართ.

83აღმოსავლეთის
111აღმოსავლეთის
185-სამხრეთის
297ჩრ.დასავლეთის
314ჩრ.დასავლეთის

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

1.70
13.00
13.00
13.00
13.00

ცხრილი 7.18. ნივთიერება: 0301 აზოტის დიოქსიდი (NO2)
საკონტროლო
წერტილის
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ Y(მ)

სიმაღლ. (მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს წილი)

1

-5135

-199

2

0.08

2

-1966

1025

2

0.18

3

-105

2874

2

0.11

4

3854

-1708

2

0.05

5

2989

-2800

2

0.04

ქარის მიმართ.

82აღმოსავლეთის
109აღმოსავლეთის
190-სამხრეთის
298ჩრ.დასავლეთის
313ჩრ.დასავლეთის

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

13.00
1.73
1.73
1.73
1.73

ცხრილი 7.19. ნივთიერება: 0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი NO)
საკონტროლო
წერტილის
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ Y(მ)

სიმაღლ. (მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს წილი)

1

-5135

-199

2

6.5e-3

2

-1966

1025

2

0.01

3

-105

2874

2

8.9e-3

4

3854

-1708

2

4.1e-3

5

2989

-2800

2

3.6e-3

ქარის მიმართ.

82აღმოსავლეთის
109აღმოსავლეთის
190-სამხრეთის
298ჩრ.დასავლეთის
313ჩრ.დასავლეთის

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

13.00
1.73
1.73
1.73
1.73

ცხრილი 7.20. ნივთიერება: 0328 შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი C)
საკონტროლო
წერტილის
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

ქარის მიმართ.

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

1
2
3
4
5

-5135
-1966
-105
3854
2989

-199
1025
2874
-1708
-2800

2
2
2
2
2

0.01
0.02
0.01
0.01
5.3e-3

82-აღმოსავლეთის
109-აღმოსავლეთის
190-სამხრეთის
298-ჩრ.დასავლეთის
313-ჩრ.დასავლეთის

13.00
13.00
2.28
13.00
2.28
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ცხრილი 7.21. ნივთიერება: 0330 გოგირდის დიოქსიდი (S02)
საკონტროლო
წერტილის
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

ქარის მიმართ.

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

1
2
3
4
5

-5135
-1966
-105
3854
2989

-199
1025
2874
-1708
-2800

2
2
2
2
2

6.4e-3
0.02
0.01
5.5e-3
5.0e-3

82-აღმოსავლეთის
107-აღმოსავლეთის
190-სამხრეთის
323-ჩრ.დასავლეთის
312-ჩრ.დასავლეთის

2.40
2.40
2.40
3.67
2.40

ცხრილი 7.22. ნივთიერება: 0333 გოგირდწყალბადი (H2S)
საკონტროლო
წერტილის
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

1

-5135

-199

2

4.0e-4

2

-1966

1025

2

2.1e-4

3

-105

2874

2

4.4e-4

4

3854

-1708

2

1.0e-3

5

2989

-2800

2

6.8e-4

ქარის მიმართ.

95აღმოსავლეთის
228სამხ.დასავლეთის
70აღმოსავლეთის
323ჩრ.დასავლეთის
357ჩრდილოეთის

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

ცხრილი 7.23. ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი (CO)
საკონტროლო
წერტილის
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

ქარის მიმართ.

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

1
2
3
4
5

-5135
-1966
-105
3854
2989

-199
1025
2874
-1708
-2800

2
2
2
2
2

3.5e-3
8.6e-3
4.9e-3
2.5e-3
2.0e-3

81-აღმოსავლეთის
108-აღმოსავლეთის
190-სამხრეთის
298-დასავლეთის
313-დასავლეთის

13.00
2.40
2.40
2.40
2.40

ცხრილი 7.24. ნივთიერება: 0342 აირადი ფტორიდები (NaF)
საკონტროლო
წერტილის
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

ქარის მიმართ.

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

1
2
3
4
5

-5135
-1966
-105
3854
2989

-199
1025
2874
-1708
-2800

2
2
2
2
2

3.2e-4
1.8e-3
1.0e-3
3.4e-4
3.5e-4

83-აღმოსავლეთის
111-აღმოსავლეთის
185-სამხრეთის
297-დასავლეთის
314-დასავლეთის

1.70
13.00
13.00
13.00
13.00
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ცხრილი 7.25. ნივთიერება: 0344 სუსტად ხსნადი ფტორიდები (AlF3)
საკონტროლო
წერტილის
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

ქარის მიმართ.

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

1
2
3
4
5

-5135
-1966
-105
3854
2989

-199
1025
2874
-1708
-2800

2
2
2
2
2

6.0e-5
3.5e-4
2.0e-4
6.4e-5
6.6e-5

83-აღმოსავლეთის
111-აღმოსავლეთის
185-სამხრეთის
297-დასავლეთის
314-დასავლეთის

1.70
13.00
13.00
13.00
13.00

ცხრილი 7.26. ნივთიერება: 0703 ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) (C20H12)
საკონტროლო
წერტილის
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

1

-5135

-199

2

5.8e-4

2

-1966

1025

2

2.8e-3

3
4
5

-105
3854
2989

2874
-1708
-2800

2
2
2

1.9e-3
5.7e-4
7.1e-4

ქარის მიმართ.

83-აღმოსავლეთის
107აღმოსავლეთის
191-სამხრეთის
295-დასავლეთის
312-დასავლეთის

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

ცხრილი 7.27. ნივთიერება: 1325 ფორმალდეჰიდი (CH2O)
საკონტროლო
წერტილის
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

1

-5135

-199

2

2.0e-3

2

-1966

1025

2

9.3e-3

3
4
5

-105
3854
2989

2874
-1708
-2800

2
2
2

6.4e-3
1.9e-3
2.1e-3

ქარის მიმართ.

83-აღმოსავლეთის
107აღმოსავლეთის
191-სამხრეთის
295-დასავლეთის
312-დასავლეთის

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

ცხრილი 7.28. ნივთიერება: 2732 ნავთის ფრაქცია
საკონტროლო
წერტილის
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

ქარის მიმართ.

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

1

-5135

-199

2

3.6e-3

82-აღმოსავლეთის

13.00

2

-1966

1025

2

8.8e-3

109-აღმოსავლეთის

1.76

3

-105

2874

2

5.4e-3

190-სამხრეთის

1.76

4

3854

-1708

2

2.4e-3

298-დასავლეთის

1.76

5

2989

-2800

2

2.1e-3

313-დასავლეთის

1.76
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ცხრილი 7.29. ნივთიერება: 2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

ქარის მიმართ.

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

1
2
3

-5135
-1966
-105

-199
1025
2874

2
2
2

1.7e-3
1.8e-3
4.3e-3

94-აღმოსავლეთის
106-აღმოსავლეთის
70-აღმოსავლეთის

13.00
3.64
1.56

4

3854

-1708

2

9.6e-3

323-დასავლეთის

13.00

5

2989

-2800

2

7.1e-3

357-ჩრდილოეთის

13.00

ცხრილი 7.30. ნივთიერება: 2904 მაზუთის ჭვარტლი
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

1

-5135

-199

2

2.6e-4

2

-1966

1025

2

5.3e-4

3
4
5

-105
3854
2989

2874
-1708
-2800

2
2
2

1.4e-3
2.6e-3
1.9e-3

ქარის მიმართ.

78-აღმოსავლეთის
106აღმოსავლეთის
70-აღმოსავლეთის
323-დასავლეთის
356-ჩრდილოეთის

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

0.50
13.00
5.70
4.33
5.70

ცხრილი 7.31. ნივთიერება: 2908 არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2
საკონტროლო
წერტილის
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

1

-5135

-199

2

0.22

2

-1966

1025

2

0.16

3

-105

2874

2

0.14

4

3854

-1708

2

0.33

5

2989

-2800

2

0.23

ქარის მიმართ.

80აღმოსავლეთის
239-სამხ.დასავლ
69აღმოსავლეთის
332ჩრდილოეთის
0-ჩრდილოეთის

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

13.00
13.00
13.00
0.82
0.82

ცხრილი 7.32. ნივთიერება: 6035 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 333 1325
საკონტროლო
წერტილის
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

ქარის მიმართ.

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

1

-5135

-199

2

2.4e-3

83-აღმოსავლეთის

2.17

2

-1966

1025

2

0.01

108-აღმოსავლეთის

2.17

3

-105

2874

2

7.2e-3

191-სამხრეთის

2.17

4

3854

-1708

2

2.2e-3

295-დასავლეთის

2.17

5

2989

-2800

2

2.4e-3

312-დასავლეთის

2.17
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ცხრილი 7.33. ნივთიერება: 6039 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 330 342
საკონტროლო
წერტილის
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

ქარის მიმართ.

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

1
2
3
4
5

-5135
-1966
-105
3854
2989

-199
1025
2874
-1708
-2800

2
2
2
2
2

6.7e-3
0.02
0.01
5.7e-3
5.4e-3

82-აღმოსავლეთის
108-აღმოსავლეთის
190-სამხრეთის
297-დასავლეთის
312-დასავლეთის

2.36
2.36
2.36
2.36
2.36

ცხრილი 7.34. ნივთიერება: 6043 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 330 333
საკონტროლო
წერტილის
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

ქარის მიმართ.

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

1
2
3
4
5

-5135
-1966
-105
3854
2989

-199
1025
2874
-1708
-2800

2
2
2
2
2

7.0e-3
0.02
0.02
7.2e-3
5.5e-3

82-აღმოსავლეთის
108-აღმოსავლეთის
190-სამხრეთის
323-ჩრდ.დასავლეთ
312-დასავლეთის

1.98
1.98
1.98
4.21
1.98

ცხრილი 7.35. ნივთიერება: 6046 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 337 2908
საკონტროლო
წერტილის №

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

ქარის მიმართ.

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

1
2
3
4
5

-5135
-1966
-105
3854
2989

-199
1025
2874
-1708
-2800

2
2
2
2
2

0.23
0.17
0.14
0.34
0.23

80-აღმოსავლეთის
239-სამხ.დას
69-აღმოსავლეთის
331-ჩრდ.
0-ჩრდ.

13.00
13.00
13.00
0.83
0.83

ცხრილი 7.36. ნივთიერება: 6053 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 0301 330
საკონტროლო
წერტილის
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

ქარის მიმართ.

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

1
2
3
4
5

-5135
-1966
-105
3854
2989

-199
1025
2874
-1708
-2800

2
2
2
2
2

0.05
0.13
0.08
0.04
0.03

82-აღმოსავლეთის
109-აღმოსავლეთის
190-სამხრ.
298-დას
313-დას

13.00
1.76
1.76
1.76
1.76

ცხრილი 7.37. ნივთიერება: 6303 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 2904 143
საკონტროლო
წერტილის
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

ქარის მიმართ.

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

1
2
3
4
5

-5135
-1966
-105
3854
2989

-199
1025
2874
-1708
-2800

2
2
2
2
2

6.0e-4
2.6e-3
1.4e-3
2.6e-3
1.9e-3

84-აღმოსავლეთის
110-აღმოსავლეთის
70-აღმოსავლეთის
323-ჩრდ
356-ჩრდ

0.95
13.00
5.43
5.43
5.43
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ცხრილი 7.38. ნივთიერება: 6304 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 2904 330
საკონტროლო
წერტილის
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

ქარის მიმართ.

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

1
2
3
4
5

-5135
-1966
-105
3854
2989

-199
1025
2874
-1708
-2800

2
2
2
2
2

6.4e-3
0.02
0.01
8.1e-3
5.6e-3

82-აღმოსავლეთის
107-აღმოსავლეთის
190-სამხ
323-ჩრდ
356-ჩრდ

2.41
2.41
2.41
3.68
5.60

დასკვნა სამშენებლო სამუშაოების წარმოებაზე
ცხრილების ანალიზით ირკვევა, რომ სამშენებლო სამუშაოების წარმოების დროს
მიმდებარე ტერიტორიის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი დასახლებული პუნქტების
საზღვრების მიმართ არ გადააჭარბებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნორმებს.
კერძოდ, ფორმირებული მაქსიმალური შესაძლო კონცენტრაცია გამოვლინდა ჯამური
ზემოქმედების ერთ-ერთი ჯგუფის (არაორგანული მტვერი და ნახშირბადის ოქსიდი,
ჯგუფის კოდი-6046) მიმართ და იგი არ აჭარბებს ამ ტერიტორიებისათვის დადგენილი
ნორმატივების 34%-ს. სხვა დანარჩენი ინდივიდუალური ნივთიერებებისათვის და
ჯამური ზემოქმედების ცალკეული ჯგუფების მიმართ ფორმირებული მაქსიმალური
კონცენტრაციები, შესაძლოა, ვარირებდეს ნორმატივების 0-33%-ის ფარგლებში.
ამგვარად, სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება
დასახლებული პუნქტების საზღვრების მიმართ, შესაძლებელია, შეფასდეს, როგორც
მცირე მნიშვნელობისა.
რაც შეეხება ექსპლუატაციის ეტაპს, ამ შემთხვევაში ატმოსფეროს დაბინძურების
სტაციონარული წყაროების არარსებობის გამო მიმდებარე ტერიტორიების ატმოსფერული
ჰაერის ხარისხი დაუბრუნდება პირვანდელ მდგომარეობას (თუ არ ჩავთვლით ისეთ
არაორგანიზებულ წყაროებს, როგორიცაა ჰესის საკუთრებაში მყოფი ავტოტრანსპორტი,
რომლის ექსპლუატაცია ვერ შეიტანს რაიმე მნიშვნელოვან ცვლილებებს ჰაერის ხარისხის
გაუარესებაში).
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შეფასება ახალი გზის მშენებლობის შემდგომი
ექსპლუატაცისას
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტით განსაზღვრული პერსპექტიული მოძრაობის
ინტენსივობის შესაბამისად (1,600 მანქ/დღეში), შესრულებულია გამოთვლები ემისიის
მახასიათებლების გამოსავლენად (იხ. დანართი D (№ 4)).
გაფრქვევების გაანგარიშებული მონაცემების საფუძველზე შესრულებულია ჰაერის
ხარისხის მოდელირება (УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" СанктПетербург
მონაკვეთზე

2001-2005

г.)

დამაბინძურებელ

(გაანგარიშების

ბიჯი

-

25

ნივთიერებათა
მეტრი).

მიმართ

დამატებით

1,000-მეტრიან
შესრულებულია

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა შესაძლო მაქსიმალური კონცენტრაციების გაანგარიშება
გზის ღერძულა ხაზის მართობულად, შესაბამისად, 0, 10, 15, 20 და 25 მეტრის
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დაცილებით. შედეგების ანალიზით ირკვევა, რომ საკონტროლო წერტილებში არ
ფიქსირდება ნორმატივების გადაჭარბება და მათი შედეგების ცხრილური მონაცემები
მოყვანილია ქვემოთ (ციფრები აღნიშნავენ ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის
წილებს). შედეგების სრული ცხრილური და გრაფიკული მონაცემები მოყვანილია
დანართში D (№ 5, 6).
ცხრილი 7.39. ნივთიერება: 0301 აზოტის დიოქსიდი (NO2)
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

ქარის მიმართ.

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

1
2
3
4
5

300
400
500
600
700

0
10
15
20
25

2
2
2
2
2

0.68
0.49
0.41
0.37
0.33

90-აღმოსავ
103-აღმოსავ
250-სამხ.დას
247-სამხ.დას
245-სამხ.დას

0.75
0.75
0.50
0.50
0.50

ცხრილი 7.40. ნივთიერება: 0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი NO)
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

ქარის მიმართ.

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

1
2
3
4
5

300
400
500
600
700

0
10
15
20
25

2
2
2
2
2

0.05
0.04
0.03
0.03
0.03

90-აღმოსავ
103-აღმოსავ
110-აღმოსავ
247-სამხ.დას
245-სამხ.დას

0.75
0.75
0.50
0.50
0.50

ცხრილი 7.41. ნივთიერება: 0328 შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი C)
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

ქარის მიმართ.

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

1
2
3
4
5

300
400
500
600
700

0
10
15
20
25

2
2
2
2
2

0.04
0.03
0.02
0.02
0.02

90-აღმოსავ
103-აღმოსავ
110-აღმოსავ
247-სამხ.დას
245-სამხ.დას

0.75
0.75
0.50
0.50
0.50

ცხრილი 7.42. ნივთიერება: 0330 გოგირდის დიოქსიდი (S02)
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ
. (ზდკ-ს
წილი)

ქარის მიმართ.

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

1
2
3
4
5

300
400
500
600
700

0
10
15
20
25

2
2
2
2
2

3.6e-3
2.6e-3
2.2e-3
2.0e-3
1.8e-3

90-აღმოსავ
103-აღმოსავ
110-აღმოსავ
247-სამხ.დას
245-სამხ.დას

0.75
0.75
0.50
0.50
0.50
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ცხრილი 7.43. ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი (CO)
№

კოორდ X(მ)

კოორდ Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

ქარის მიმართ.

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

1
2
3
4
5

300
400
500
600
700

0
10
15
20
25

2
2
2
2
2

0.02
0.02
0.01
0.01
0.01

90-აღმოსავ
103-აღმოსავ
110-აღმოსავ
247-სამხ.დას
245-სამხ.დას

0.75
0.75
0.50
0.50
0.50

ცხრილი 7.44. ნივთიერება: 0703 ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) (C20H12)
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

ქარის მიმართ.

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

1
2
3
4
5

300
400
500
600
700

0
10
15
20
25

2
2
2
2
2

2.5e-3
1.8e-3
1.5e-3
1.3e-3
1.2e-3

90-აღმოსავ
103-აღმოსავ
110-აღმოსავ
247-სამხ.დას
245-სამხ.დას

0.75
0.75
0.50
0.50
0.50

ცხრილი 7.45. ნივთიერება: 2732 ნავთის ფრაქცია
№

კოორდ
X(მ)

კოორდ
Y(მ)

სიმაღლ.
(მ)

კონცენტრ.
(ზდკ-ს
წილი)

ქარის მიმართ.

ქარის სიჩქ.
მ/წმ

1
2
3
4
5

300
400
500
600
700

0
10
15
20
25

2
2
2
2
2

0.05
0.04
0.03
0.03
0.03

90-აღმოსავ
103-აღმოსავ
110-აღმოსავ
247-სამხ.დას
245-სამხ.დას

0.75
0.75
0.50
0.50
0.50

დასკვნა ახალი გზის ექსპლუატაციით გამოწვეულ ზემოქმედებაზე
ზუგდიდი – ჯვარი – მესტიის ს/გზის კმ63-კმ78 ტრასის ფარგლებში ავტოტრანსპორტით
მოძრაობის

პერსპექტიული

დაბინძურების

ინტენსივობით

მახასიათებლები

არ

გამოწვეული

გადააჭარბებს

ატმოსფერული

ნორმით

ჰაერის

გათვალისწინებულ

მაჩვენებლებს.
ზემოქმედება იქნება მცირე იმის გამო, რომ სამშენებლო სამუშაოების დასრულებასთან
ერთად შეწყდება მანქანა-მექანიზმების, აგრეთვე მშენებლობის სხვა ინფრასტრუქტურის
(ბეტონის

კვანძები,

საწვავის

საცავები,

ინერტული

მასალების

მსხვრევის

და

ფრაქციონირების აგრეგატები, შედუღების ოპერაციები და ა.შ.) ფუნქციონირება, ასევე
შეწყდება ამ ინფრასტრუქტურის მიერ წარმოებული ემისიებიც.
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შემარბილებელი ღონიძიებები
ვინაიდან ატმოსფერულ ჰაერზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედება მოსალოდნელი არაა,
მშენებლობლობის პროცესში გათვალისწინებული უნდა იყოს ჰაერის დაბინძურების
მხოლოდ ზოგადი შემარბილებელი ღონისძიებები:


სამშენებლო

ტექნიკა

საქართველოში

უნდა

მოქმედი

იყოს

ლიცენზირებული

კანონმდებლობის

და

ნებადართული

საფუძველზე

(მათი

ელექტრომექანიკური, ხმაურისა და ემისიების პარამეტრების მიხედვით). გარდა
ამისა, რეკომენდებულია, რომ სამშენებლო ტექნიკა იყოს სერტიფიცირებული და
შეესაბამებოდეს ევროგაერთიანების ან ეკვივალენტურ სტანდარტებს. სამშენებლო
ტექნიკის შერჩევისას გასათვალისწინებელია ევროგაერთიანების დირექტივები. ეს
მოთხოვნები უნდა ჩაიდოს მშენებლობის განმახორციელებელი კონტრაქტორის
სატენდერო პირობებში.


მშენებლობის პროცესში წარმოქმნილი ჭარბი მტვრის ჰაერის ხარისხსა და
ტექნიკურ პერსონალზე. მავნე ზემოქმედების შემცირების მიზნით, მშენებლობის
მართვის გეგმაში აუცილებელია, გათვალისწინებული იყოს შესაბამისი ადგილების
რეგულარული
მეტეოროლოგიურ

დანამვა
პირობებში

წყლით,
(მშრალსა

განსაკუთრებით,
და

ქარიან

არახელსაყრელ
ამინდში).

ასევე

რეკომენდებულია სამშენებლო ტექნიკისა და მათი საბურავების სისტემატური
გარეცხვა.


საწვავის

საცავის

მოწყობა

და

ექსპლუატაცია

უნდა

განხორციელდეს

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.


მონიტორინგის მიზნით, მშენებლობის ეტაპზე კვარტალურად უნდა გაკეთდეს
ატმოსფერული ჰაერის ლაბორატორიული ანალიზი აზოტისა და ნახშირბადის
ოქსიდების, აგრეთვე მტვრის კონცენტრაციის დასადგენად.
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7.1.11. ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედება გარემოზე
ამ თავში განხილულია ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედება ჰესისა და გზის ახალი
მონაკვეთის მშენებლობის პროცესში მიმდნარე საქმიანობების დროს, როგორიცაა:
სამშენებლო

ტექნიკის

მოძრაობა,

მიწის

ექსკავაცია,

საამფეთქებლო

სამუშაოები,

რეზერვუარის ძირის მომზადება, კარიერის დამუშავება და ა.შ. ექსპლუატაციის ეტაპზე
ჰესის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხმაურის წყაროები იქნება ტურბინები, გენერატორები,
ტრანსფორმატორები და სავენტილაციო სისტემა. ხმაურს გამოიწვევს აგრეთვე წყლის
ვარდნის პროცესიც. ხმაურის ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგია და ხმაურის
ეკვივალენტური და მაქსიმალური დონეებისათვის საქართველოში მიღებული ნორმები
მოცემულია წინამდებარე ანგარიშის 5.1.11 თავში.
გარემოზე ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედების შესაფასებლად მიღებულია შემდეგი
მიდგომა:


მგრძნობიარე რეცეპტორების გამოვლენა;



საწყისი მონაცემების მიღება (ფონური ხმაურის შესწავლა);



მოსალოდნელი ხმაურის დონეების განსაზღვრა სხვადასხვა სახის სამშენებლო
სამუშაოების შესრულებისას;



მოსალოდნელი ხმაურის დონეების განსაზღვრა ობიექტის ექსპლუატაციაში
შეყვანის შემდეგ;



საჭიროების შემთხვევაში შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ წინადადებების
შემუშავება.

მგრძნობიარე რეცეპტორების გამოსავლენად გამოიყენება რუკები, გეგმები, ხორციელდება
სამშენებლო მოედნებისა და მიმდებარე ტერიტორიების ვიზუალური დათვალიერება,
არსებული საწყისი მონაცემებისა და ტექნიკური დავალების გაცნობა. ფონური ხმაურის
შესასწავლად სრულდება სპეციალური გაზომვები დღისა და ღამის საათებში.
სამშენებლო ხმაურით გამოწვეული ბგერის დონის საორიენტაციო მნიშვნელობები
განისაზღვრება დადგენილი წესით, ან გამოიყენება მონაცემები მიღებული ანალოგიური
სამშენებლო პროცესების შესრულების დროს. ვინაიდან დადგენილია, რომ სამშენებლო
ადგილებიდან ვიბრაცია ვრცელდება შედარებით მცირე (ათეული მეტრების) მანძილზე,
ხოლო უახლოესი მგრძნობიარე რეცეპტორები განლაგებულია რამდენიმე ასეული მეტრის
მანძილზე. ამიტომ მიჩნეულია, რომ ვიბრაციის ზემოქმედება რეცეპტორებზე იქნება
უმნიშვნელო და, შესაბამისად, რაიმე სახის რაოდენობრივი შეფასების აუცილებლობა არ
არის.
შეფასება ისეთ პირობებზეა გათვლილი, რომ ყველაზე ხმაურიანი სამშენებლო პროცესები
და სამშენებლო მოედნებზე მასალების მიწოდება განხორციელდება დღის საათებში.
ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში შეყვანის შემდეგ ხმაურით გარემოზე
ზემოქმედების ძირითადი წყაროები (ტურბინები, გენერატორები, ტრანსფორმატორები,
ვენტილატორები და სხვ.) განთავსებული იქნება მიწისქვეშა სათავსებში და გვირაბებში.
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ხმაურის

წარმომქმნელი

დანადგარები

იმოქმედებენ

ყოველდღიურად

24

საათის

განმავლობაში.
ხმაურის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სრულდება რეცეპტორების მგრძნობიარობისა
და

ხარისხის

ზემოქმედების

გათვალისწინებით.

გასათვალისწინებელია

აგრეთვე

ზემოქმედების ხანგრძლივობა და მისი წარმოქმნის ალბათობა.
ცხრილებში 7.46. და 7.47. წარმოდგენილია კრიტერიუმები, რომელთა საფუძველზედაც
განხილულ

იქნა

პროექტის

ფარგლებში

წარმოქმნილი

გარემოზე

ზემოქმედების

მნიშვნელოვნება.
ცხრილი 7.46. გარემოზე35 ხმაურის ზემოქმედებით გამოწვეული ცვლილებების კატეგორიზაცია
ცვლილების სიდიდე
(ზემოქმედების მასშტაბი)
მაღალი (H)
საშუალო (M)
მცირე (L)
ძალიან მცირე (VL)
არანაირი (NG)

აღწერა
LAეკვ36 (დბA) არ აჭარბებს დასაშვებ დონეს N37
LAეკვ (დბA) არ აჭარბებს დასაშვებ დონეს N და ღებულობს
მნიშვნელობებს (N-3)-დან N-მდე
LAეკვ (დბA) არ აჭარბებს დასაშვებ დონეს N და ღებულობს
მნიშვნელობებს (N-7)-დან (N-4)-მდე
LAეკვ (დბA) არ აჭარბებს დასაშვებ დონეს N და ღებულობს
მნიშვნელობებს (N-10)-დან (N-8)-მდე
LAეკვ (დბA) არ აჭარბებს დასაშვებ დონეს N და ღებულობს (N-10) ზე ნაკლებ მნიშვნელობებს

ცხრილი 7.47. რეცეპტორების მგრძნობელობა ხმაურის მიმართ
რეცეპტორების
მგრძნობელობა
მაღალი (H)
საშუალო (M)

დაბალი (L)

აღწერა
მასობრივი განაშენიანების დასახლებული ტერიტორიები,
დაცული ტერიტორიები
მცირედ დასახლებულ ტერიტორიები (რამდენიმე კომლი),
ტერიტორიები ნაკლებად ხმაურიანი საქმიანობისათვის ან
აქტიური დასვენებისათვის
ტერიტორიები, რომლებიც გამოიყენება სამრეწველო ან
კომერციული საქმიანობისათვის;
სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიები

ხმაურის ზემოქმედების შესაფასებლად მიღებული მნიშვნელოვნობის კატეგორიები
წარმოდგენილია ცხრილში 7.48.

იგულისხმება ხმაურის წყაროს მიმართ უახლოესი საცხოვრებელი სახლების ან საზოგადოებრივი შენობების მიმდებარე
ტერიტორია (ხმაურის შეფასება ხდება შენობების გარე კედლებიდან 2 მ-ის მანძილზე).
36
იგულისხმება, რომ დაკვირვების წერტილში ხმაურის სხვადასხვა წყაროსა და ფონური ხმაურის ერთობლივი
ზემოქმედებისას წარმოქმნილი ბგერის ეკვივალენტური დონე; LAekv (0.5 სთ) – თუ ფონური ხმაურის დონე LA ფონი, დბA,
ნაკლებია (N-10)-ზე; დაკვირვების წერტილში სხვადასხვა წყაროს მიერ წარმოქმნილი ბგერის ეკვივალენტური დონე LA ეკვ
(0.5 სთ) – თუ ფონური ხმაურის დონე LA ფონი, დბA მეტია, ან უდრის (N-10)-ს.
37
ხმაურის დასაშვები დონეები საცხოვრებელ სახლებთან ან საზოგადოებრივ შენობებთან დღისა და ღამის საათებისთვის
(ცხრილი 5.1.10–1.).
35

564

Trans Electrica Ltd., 2013

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

ცხრილი 7.48.

ხმაურის ზემოქმედების მნიშვნელოვნობის კატეგორიები
რეცეპტორების მგრძნობელობა

ცვლილების სიდიდე
მაღალი(H)

საშუალო (M)

დაბალი (L)

მაღალი (H)

დიდი (H, H)

დიდი (H, M)

საშუალო (H, L)

საშუალო (M)

დიდი (M, H)

საშუალო (M, M)

მცირე (M, L)

მცირე (L)

საშუალო (L, H)

მცირე (L, M)

უმნიშვნელო (L, L)

ძალიან მცირე (VL)

მცირე (VL, H)

უმნიშვნელო (VL, M)

უმნიშვნელო (VL, L)

არანაირი (NG)

არანაირი (NG, H)

არანაირი (NG, M)

არანაირი (NG, L)

არსებობს

აგრეთვე

მეორე

მიდგომა,

რომელიც

გულისხმობს

ზემოქმედების

ხანგრძლივობას – დროებითი იქნება ის, თუ მუდმივი. დროებითი ზემოქმედების
შემთხვევაში ის მოკლე, საშუალო ან გრძელვადიანი იქნება.
მშენებლობის

პროცესში

ხმაურის

ძირითად

წყაროებს

წარმოადგენენ

მომუშავე

სამშენებლო მანქანები და დანადგარები. მშენებლობის I ეტაპზე შესრულდება გრუნტის
ამოღების, სამშენებლო მოედნების მომზადების, გზების ახალი მონაკვეთების გაყვანის
სამუშაოები. ამ ეტაპზე, ჩვეულებრივ, გამოიყენება ექსკავატორები, ბულდოზერები,
სკრეპერები, გრეიდერები ავტოსაცლელი მანქანები, სამსხვრევი ჩაქუჩები, ბურღები
(პერფორატორები), ჰიდრავლიკური ბურღები, ტუმბო, კომპრესორები. საჭიროების
შემთხვევაში გამოყენებულ იქნება სატკეპნი მანქანები, შესრულდება მანქანებით ბურღვის
ოპერაციები და საამფეთქებლო სამუშაოები. მშენებლობის ამ ეტაპზე მომზადდება
მოედნები და დამონტაჟდება დამხმარე საწარმოები (საკარიერო მეურნეობა, ქვის
მსხვრევისა და დახარისხების საწარმო მდ. ხაიშურის კალაპოტში), ბეტონის ორი
მინიქარხანა

(კაშხლის

მახლობლად),

საცხოვრებელი

ბანაკი

(სოფ.

სკორმეთის

მახლობლად).
მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების სია, რომლებიც, წარმოადგენენ ხმაურის
ძირითად წყაროებს და ჩვეულებრივ, გამოიყენება მშენებლობის პირველ (მოსამზადებელ)
ეტაპზე, და მათი ხმაურის მახასიათებლები წარმოდგენილია ცხრილში 7.49. (ეს
მონაცემები გამოქვეყნებული ან მიღებულია სპეციალისტების მიერ ადრე შესრულებული
გაზომვების შედეგად).
მშენებლობის

I

ეტაპზე

ბგერის

ეკვივალენტური

დონეების

მოსალოდნელი

მნიშვნელობები სამშენებლო მოედნიდან სხვადასხვა მანძილზე ქვაბულის ამოღებისა და
მიწის სამუშაოების შესრულების პროცესში წარმოდგენილია ცხრილში 7.50. ეს მონაცემები
მიღებულია ცალკეული მანქანის ან მოწყობილობის მიერ აღნიშნულ მანძილებზე
წარმოქმნილი ბგერის დონეების გაანგარიშებითა და ამ მონაცემების შემდეგ შეჯამებით.
ბუნებრივია, რომ ერთდროულად მოქმედებაში მყოფი მანქანების ან მოწყობილობების
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რაოდენობა, მუშაობის ხანგრძლივობა ცვლის განმავლობაში ან მათი მოქმედების ადგილი
შეიძლება იყოს განსხვავებული, რაც დაკავშირებული იქნება უფრო დაბალი დონის
ხმაურის წარმოქმნასთან, ვიდრე ეს მოცემულია ცხრილში 7.50. სკორმეთის უახლოეს
სამოსახლო ადგილებში (დორარი, დაკარი) ღამის საათებში სამშენებლო ხმაური 4-5 დბA
სიდიდით გადააჭარბებს დასაშვებ დონეს - 45 დბA-ს. ზემოქმედების მნიშვნელოვნების
კატეგორია იქნება «დიდი» (H, M). დღის საათებში ხმაურის დასაშვები დონის
გადაჭარბებას ადგილი არ ექნება. ზემოქმედების მნიშვნელოვნების კატეგორია იქნება
«მცირე» (L, M), ხოლო სხვა საკონტროლო წერტილებში - «უმნიშვნელო» (VL, M).
ცხრილი 7.49. სამშენებლო მანქანების რაოდენობა და ბგერის დონეები მშენებლობის I ეტაპზე
(სამშენებლო მოედნების მომზადება, ქვაბულის ამოღება)
მანქანის (მოწყობილობის) დასახელება

ბგერის ეკვივალენტური დონე38

რაოდენობა,
ცალი

ბულდოზერი

LAეკვ, დბA ერთი მანქანისათვის

6

77

ჰიდრავლიკური ექსკავატორი

5

71

საბურღი დანადგარი

6

78

კომპრესორები დიზელის ძრავით

6

72

ელექტრული კომპრესორი

1

70

თვითმცლელი 25 ტ

10

72

თვითმცლელი 10 ტ

30

70

პნევმატიკური სანგრევი ჩაქუჩი

40

80

ფრონტალური სატვირთველი

8

68

ცხრილი 7.50. ბგერის ეკვივალენტური დონეები სხვადასხვა მანძილზე სამშენებლო მოედნებიდან
ქვაბულის ამოღებისა და მიწის სამუშაოების შესრულების დროს

მანძილი სამშენებლო მოედნიდან
მ

ბგერის ეკვივალენტური დონე
LAეკვ, დბA

100

69

200

64

400

58

500

56

800

51

1,000

49

მშენებლობის II ეტაპი (რომლის განმავლობაში გაიჭრება გვირაბები, აიგება რკინაბეტონის
კონსტრუქციები, დამხმარე საწარმოები – საკარიერო მეურნეობა, ბეტონის ქარხანა და

38

მანქანიდან (მოწყობილობიდან) 20 მ–ის მანძილზე.
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საცხოვრებელი ბანაკი) გაგრძელდება 1–5 წლის განმავლობაში. ამ პერიოდში ინერტული
მასალების კარიერზე იმოქმედებენ ქვის სამსხვრევლები, ფრონტალური სატვირთველები,
პერიოდულად შესრულდება საამფეთქებლო სამუშაოები. ბეტონის დასამზადებელ
საწარმოში იმოქმედებს ბეტონის ორი მცირე ქარხანა, იმოძრავებენ ბეტონსარევი
სატვირთო ავტომობილები. 12 ასეთი ავტომობილის გამოყენებით განხორციელდება
ბეტონის მიწოდება სამშენებლო უბნებზე, სადაც ბეტონის ტუმბოების საშუალებით
მიეწოდება ხსნარი ჩასხმის ადგილებში.
მშენებლობის მთავარ უბანზე – კაშხლის სამშენებლო მოედანზე - გამოყენებული
ძირითადი ხმაურიანი მანქანებისა და მოწყობილობების ხმაურის მახასიათებლები
წარმოდგენილია ცხრილში 7.51, ხოლო ბგერის ეკვივალენტური დონეები კაშხლიდან
სხვადასხვა მანძილზე მოცემულია ცხრილში 7.52.

გაანგარიშება

არახელსაყრელი

რომ

პირობებისათვის.

იგულისხმებოდა,

შესრულებულია

ხანგრძლივად

მოქმედი

სამშენებლო მანქანები მუშაობენ ერთდროულად და ერთსა და იმავე სამშენებლო მოედნის
აკუსტიკური

ცენტრის39

მახლობლად.

ფაქტობრივად,

მანქანების

ერთი

ჯგუფი

იმოქმედებს პერიოდულად ან მცირე დროის განმავლობაში. შესაბამისად, გარემოზე
ხმაურის ჯამური ზემოქმედება ნაკლები იქნება, ვიდრე ეს მიღებულია გაანგარიშებით.
ცხრილი 7.51. სამშენებლო მანქანების რაოდენობა და ბგერის დონეები მშენებლობის II ეტაპზე
(მიწისზედა სამუშაოები – კაშხლის მშენებლობა)
მანქანის (მოწყობილობის)
დასახელება

რაოდენობა, ცალი

ბგერის ეკვივალენტური დონე40
LAეკვ, დბA ერთი მანქანისათვის

ამწე

2

65

ბეტონსარევი ავტომობილი

12

70-77

თვითმცლელი 10 ტ

30

70

თვითმცლელი 25 ტ

10

72

ბეტონის მინიქარხანა

2

70

ბეტონის ტუმბო

6

77

თხევადი ხსნარის ტუმბო

6

72

მშენებლობის II ეტაპზე კაშხლის სამშენებლო მოედნიდან უახლოეს საცხოვრებელ
სახლებთან ბგერის დონე არ გადააჭარბებს დასაშვებ სიდიდეებს დღისა და ღამის
საათებში, ხოლო ზემოქმედების მნიშვნელოვნების კატეგორია უახლოეს სამოსახლო
ადგილებისათვის (დორარი, დაკარი) იქნება «საშუალო» (M, M). დანარჩენ საკონტროლო
წერტილებში ზემოქმედება იქნება «მცირე» (L, M) ან «უმნიშვენლო» (VL, M).

39

აკუსტიკური ცენტრი არის წარმოსახვითი, პირობითი წერტილი, რომელიც სამშენებლო მოედანზე ახასიათებს ისეთივე
აკუსტიკურ სიტუაციას, როგორც სამშენებლო მოედანზე გაბნეული მანქანების ერთობლიობა.
40
მანქანიდან (მოწყობილობიდან) 20 მ–ის მანძილზე.
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ცხრილი 7.52. ბგერის დონეები სხვადასხვა მანძილზე კაშხლის სამშენებლო მოედნიდან
(მიწისზედა სამუშაოების შესრულების დროს)
მანძილი სამშენებლო მოედნიდან
მ

ბგერის ეკვივალენტური დონე
LAეკვ, დბA

100

63

200

58

400

52

500

51

800

45

1,000

44

ხმაურის გავრცელების მოსალოდნელი არეალი თანაბარი ბგერის დონის კონტურების
სახით წარმოდგენილია #17 რუკაზე.

საამფეთქებლო სამუშაოები
საამფეთქებლო სამუშაოები, შესაძლოა, შესრულდეს მშენებლობის ორივე ეტაპზე,
აგრეთვე გვირაბების გაყვანისა და კარიერის დამუშავების დროს. ყველა შემთხვევაში
წარმოიქმნება ბგერისა და მექანიკური რყევის იმპულსები, რომლებიც დამოკიდებულია
აფეთქების სიმძლავრეზე. ბგერის იმპულსები, ჩვეულებრივ, ვრცელდება რამდენიმე
კილომეტრზე, მექანიკური რყევა კი შთაინთქმება გრუნტის მიერ რამდენიმე ასეული
მეტრის მანძილზე.
ცნობილია, რომ ბგერის დონე აფეთქების დროს შეადგენს 115–120 დბA-ს აფეთქების
ცენტრში, რაც 700 მეტრის მანძილზე 90–95 დბA-ს ტოლია.
მშენებლობის

პროცესში

(1–5

წელი),

კარიერის

დამუშავების

შედეგად,

ასეთი

ზემოქმედების (90–95 დბA) ქვეშ მოექცევა სოფლები ქვედა წვირმინდი და ქვედა ვედი.
სოფ. სკორმეთის დასახლებებში – დაკარი და დორარი, კაშხლის მშენებლობის საწყის
ეტაპზე, საამფეთქებლო სამუშაოების ზემოქმედება შედარებით ხანმოკლე იქნება (1–1.5
წელიწადი) და შეადგენს 80-85 დბA–ს.
საამფეთქებლო

სამუშაოები

უნდა

განხორციელდეს

მხოლოდ

დღის

საათებში.

მოსალოდნელი აფეთქებების შესახებ საჭირო იქნება მოსახლეობის ინფორმირება
გამაფრთხილებელი სიგნალით ან საამფეთქებლო სამუშაოების რეჟიმის წინასწარ
შეთანხმება მოსახლეობასთან. გვირაბებში საამფეთქებლო სამუშაოები, ჩვეულებრივ,
სრულდება დადგენილი წესების შესაბამისად, შესაფერისი სიმძლავრის მუხტების
გამოყენებით.
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ქვის კარიერისა და ქვის დამუშავების (მსხვრევის) საწარმოს მუშაობისას წარმოქმნილი
ხმაურის ზემოქმედება მიმდებარე ტერიტორიაზე
ქვის

კარიერსა

და

სამსხვრევ

საწარმოში

იმუშავებენ

საბურღი

დანადგარები,

პნევმატიკური სანგრევი ჩაქუჩები, ფრონტალური სატვირთველები, ბულდოზერები,
ექსკავატორი, სატვირთო მანქანები, დიზელ-გენერატორები, კონუსური და გარეპირა
სამსხვრევლები,

მახარისხებელი

საცერი,

ტრანsპორტიორები,

თვითმცლელები.

აღნიშნული საწარმოების განთავსება გათვალისწინებულია მდ. ხაიშურის ხეობაში, 600 და
700 მ–ის მანძილზე სოფლებიდან ქვედა წვირმინდი და ქვედა ვედი.
ქვის სამსხვევი საწარმოს ტერიტორიაზე, პროექტის მონაცემებით, მოსალოდნელი ბგერის
დონე იქნება 90 დბA-ს ტოლი. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით, შეიძლება გაანგარიშებულ
იქნეს მოსალოდნელი ბგერის დონეები უახლოეს სამოსახლო ადგილებთან - ქვედა
წვირმინდსა და ქვედა ვედში. ამ სოფლებში მოსალოდნელია ხმაურის წარმოქმნა, ბგერის
დონეებით 55-58 დბA ფარგლებში. ზემოქმედების მნიშვნელოვნების კატეგორია ამ
შემთხვევაში იქნება „დიდი“(H,M).
სამსხვრევლების გარდა, საკარიერო და სამსხვრევ საწარმოებში იმუშავებენ ბურღები,
სანგრევი ჩაქუჩები, ბულდოზერი, სატვირთველები და თვითმცლელი ავტომობილები.
ერთობლივი მუშაობის პროცესში ბგერის დონეებმა აღნიშნულ სოფლებთან (შესაბამის
საკონტროლო წერტილებში) შეიძლება გადააჭარბოს 60 დბA-ს. ამ გარემოებიდან
გამომდინარე,

მშენებლობის

ამ

უბანზე,

სადაც

ზემოქმედება

იქნება

საშუალო

ხანგრძლივობისა, საჭიროა, განხორციელდეს შემარბილებელი ღონისძიებები:


სტაციონალური ხმაურიანი დანადგარების (სამტვრევი, სამსხვრევი აგრეგატებისა
და სხვა მეტად ხმაურიანი მოწყობილობების) მუშაობის საათების შეზღუდვა
მოსახლეობასთან შეთანხმებით;



მაეკრანირებელი და ბგერათსაიზოლაციო კონსტრუქციების გამოყენება ხმაურის
გავრცელების შეზღუდვის მიზნით;

წყალსაცავის კალაპოტის მოსამზადებელი სამუშაოები
წყალსაცავის ტერიტორიაზე ხეების ჭრის პროცესში წარმოიქმნება ინტენსიური ხმაური.
როგორც ცნობილია, ხის საჭრელი ხელის ძრავიანი ხერხის ხმაური 40 მ-ის მანძილზე 7080 დბA ფარგლებშია. ამის გამო მოსალოდნელია, რომ რამდენიმე დასახლებულ პუნქტთან
(სოფლები: ტობარი, ჩერი, სკორმეთი, დორარი, დაკარი) ბგერის დონე გადააჭარბოს დღის
საათებისათვის დადგენილ ნორმას. გარდა ამისა, ხის მასალის გასატანად ამოქმედებული
იქნება სხვადასხვა ტექნიკური საშუალება (მტვირთავები, ავტომობილები, ტრაქტორები),
რომლებიც მუშაობისას აგრეთვე წარმოქმნიან მაღალი დონის ხმაურს.
შესაძლებელია, რომ სამოსახლო ადგილებთან ბგერის დონემ პერიოდულად გადააჭარბოს
დღის საათებისთვის დასაშვებ სიდიდეს 5-10 დბA ფარგლებში.
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აღნიშნული საქმიანობა ზემოთ მოყვანილ დასახლებულ პუნქტთან იქნება ხანმოკლე.
მიუხედავად ამისა, ის უნდა სრულდებოდეს მხოლოდ დღის საათებში, რაც გამორიცხავს
მოსახლეობაზე ნეგატიურ ზემოქმედებას.

მიწისქვეშა სამუშაოები
ხუდონჰესის ასაშენებლად დაგეგმილია სხვადასხვა ჰიდროტექნიკური და სატრანსპორტო
გვირაბის გაყვანა. ელსადგური განთავსებული იქნება მიწის ქვეშ, კლდეში ამოკვეთილ
სათავსებში. მიუხედავად იმისა, რომ ხუდონჰესის მშენებლობა ადრე იყო დაწყებული და
გარკვეული სამუშაობი უკვე გაკეთებულია (დაახლოებით, 30%), შესასრულებელი იქნება
მიწისქვეშა სამუშაოთა საკმაოდ დიდი და შრომატევადი ნაწილი.
ცნობილია, რომ მიწისქვეშა სამუშაოების შესრულებისას ინტენსიური ხმაური და
ვიბრაცია წარმოიქმნება შემდეგი დანადგარებისა და მოწყობილობების მუშაობის
პროცესში: თვითმავალი საბურღი დანადგარი, პნევმატიკური სანგრევი ჩაქუჩები, გამწოვი
ვენტილატორები, ვიბრატორები, ელექტრული კომპრესორები, ბეტონის ტუმბოები,
ბეტონის ჩასაგები მანქანები და სხვა დანადგარები. აღნიშნული მანქანების ხმაურის
დონეები 85–100 დბA-ს ფარგლებშია.
წარმოქმნილი ხმაური და ვიბრაცია არ აღწევს გარეთ (მიწის ზედაპირზე), მაგრამ
უარყოფითად მოქმედებს მიწის ქვეშ მომუშავე პერსონალზე (მაგ.: გვირაბგამყვანებზე,
შემდუღებლებზე, მემონტაჟეებზე). არის, მაგალითად, მონაცემები, რომ თვითმავალი
საბურღი დანადგარის მომსახურების ზონაში (თუ მუშა არ არის დაცული ხმაურდამცავი
მოწყობილობით) ბგერის ეკვივალენტური დონე სამუშაო ადგილზე აჭარბებს დასაშვებ
სიდიდეს 20 დბA სიდიდით. ბგერის დონეები სხვა სამუშაო ადგილებზე 5–18 დბA-ით
აჭარბებენ დასაშვებ სიდიდეებს სამუშო ადგილებისათვის (80 დბA). ვინაიდან მიწის ქვეშ
მომუშავე პერსონალის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედებას ახდენს ერთდროულად მრავალი
უარყოფითი

ფაქტორი

(მაღალი

ტენიანობა,

ხმაური,

ვიბრაცია,

ტემპერატურა,

დამტვერიანება და სხვ.), საერთო არასასურევლი გავლენა კიდევ უფრო ძლიერდება.
ვიბრაციას

წარმოქმნიან

თვითმავალი

საბურღი

დანადგარები,

პერფორატორები,

სატვირთი მანქანები, პნევმატიკური ჩაქუჩები, თვითმცლელები და სხვ. თვითმავალი
საბურღი დანადგარებისა და პერფორატორებით მუშაობისას გვირაბგამყვანები განიცდიან
ვიბრაციის ზემოქმედებას სამუშაო საათების 69-72%-ის განმავლობაში.
მომუშავეთა დასაცავად, ჩვეულებრივ, გამოიყენება ხმაურისა და ვიბრაციისგან დამცავი
ინდივიდუალური საშუალებები, ამასთან ერთად აუცილებელია, შრომისა და დასვენების
რაციონალური

რეჟიმის

პირობების

უზრუნველყოფა.

აუცილებელია,

აგრეთვე

შესაძლებლობის ფარგლებში, დაბალი ხმაურისა და ვიბრაციის დონეების წარმომქმნელი,
ტექნიკურად გამართული მანქანებისა და სამუშაო ინსტრუმენტების გამოყენება.
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სურ. 7.18. ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურში შესასვლელი სატრანსპორტო გვირაბი

სამშენებლო ავტოსატრანსპორტო მოძრაობა
სამშენებლო საქმიანობა მოითხოვს სამშენებლო მოედნებზე მასალების რეგულარულ
მიწოდებას. ხრეშით დატვირთული თვითმცლელი ავტომობილების ნაკადი იმოძრავებს
სამსხვრევ საწარმოსა და ბეტონის ქარხნებს შორის. სავარაუდოდ, ამ მარშრუტით ერთ
საათში

(ორივე

მიმართულებით)

გადაადგილდება

40

ავტომობილი.

ასეთი

საავტომობილო ნაკადის ხმაურის ეკვივალენტური დონე იქნება 70დბA, უახლოესი
დასახლებული პუნქტის (საკონტროლო წერტილი 3, 4, 5) კიდურა სახლებთან (გზიდან,
დაახლოებით, 800 მ–ის მანძილზე). წარმოქმნილი ბგერის დონე არ გადააჭარბებს ღამის
საათებისთვის ხმაურის დასაშვებ სიდიდეს – 45 დბA-ს. იგივე შეიძლება ითქვას
ბეტონსარევი ავტომობილების ნაკადზე, რომელიც მიწისქვეშა ნაგებობათა ბეტონის
ხსნარით მომარაგების მიზნით შემოვლითი გზით იმოძრავებს ბეტონის ქარხნებიდან
ენგურის ხიდის გავლით სატრანსპორტი გვირაბის შესასვლელისაკენ. იხ. სურათი 7.18.

სამშენებლო ვიბრაციის შესახებ
ვიბრაციის გავრცელება გრუნტში

დამოკიდებულია ამ უკანასკნელის

სახეობაზე.

დადგენილია, რომ ვიბრაციის გავლენა ადამიანზე მისი შენობებში ყოფნის დროს
გამოირიცხება, თუ მანძილი შენობასა და ვიბრაციის წარმომქმნელ დანადგარს შორის
აღემატება 100 მ-ს. ეს აისახება 1989 წლიდან მოქმედ სამშენებლო ნორმებსა და წესებში.
გამოქვეყნებულია

შესრულებული

კვლევის

შედეგებიც,

რომელთა

თანახმად,

მექანიზებული სამშენებლო სამუშაოების დროს წარმოქმნილი ვიბრაცია უმნიშვნელო
ხდება არა ასეული, არამედ უკვე რამდენიმე ათეული მეტრის მანძილზე.
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აქედან შეიძლება იმ დასკვნის გაკეთება, რომ ვიბრაციის ზემოქმედება მგრძნობიარე
რეცეპტორებზე იქნება უმნიშვნელო.

საავტომობილო გზის ახალი მონაკვეთის მშენებლობა
გზის ახალი, 15კმ-იანი, მონაკვეთის მშენებლობისას შესრულდება მოსამზადებელი
სამუშაოები (მონიშვნა, მცენარეებისგან გაწმენდა და სხვ.), მიწის სამუშაოები (მიწის
ფენების მოჭრა ან ყრილის გაკეთება, ვაკისის მომზადება), ხიდებისა და გვირაბის
მშენებლობა, გზის საფრის გაკეთება (ხრეშით დაფარვა და ასფალტის დაგება).
შედარებით მაღალი ხმაურიანობით გამოირჩევა მიწის ამოღებისა და გადატანის
სამუშაოები, საამფეთქებლო ოპერაციები.
კონკრეტულად გამოყენებული სამშენებლო მანქანებისა და დანადგარების ტიპები
დადგინდება მოიჯარე მშენებელი კომპანიის მიერ. ზოგიერთი სამშენებლო მანქანის
ხმაურის მახასიათებელი წარმოდგენილია ცხრილში 7.53.
ცხრილი 7.53. გზის ვაკისის მომზადებისას სავარაუდოდ გამოსაყენებელი ძირითადი სამშენებლო
მანქანების

დასახელება,

რაოდენობა

(ერთ

ჯგუფში)

და

წარმოქმნილი

ხმაურის

ბგერის

ეკვივალენტური დონეები

მანქანების დასახელება

რაოდენობა, ცალი

ბულდოზერი
ექსკავატორი
გრეიდერი
ავტოთვითსაცლელები
საბურღი მანქანა
კომპრესორი

2
2
2
8
1
1

ბგერის ეკვივალენტური
დონე* Lეკვ, დბA
77
71
75
70
78
72

* შენიშვნა: მანქანიდან 20 მ–ის მანძილზე

ამრიგად, მოსალოდნელია, რომ მშენებლობის პროცესში წარმოქმნილი ხმაური უახლოეს
სამოსახლო ადგილებთან (საცხოვრებელი სახლების გარე კედლებიდან 2 მ–ის მანძილზე)
გადააჭარბებს დასაშვებ სიდიდეებს; მაგალითად, მოსალოდნელია, რომ სოფ.სკორმეთის
უბანში (დაკარი, ტობარი – მე-6 -მე-7კმ და 11 კმ) ღამის საათებში მუშაობის შემთხვევაში
ადგილი ექნება ზენორმატიული ხმაურის ზემოქმედებას (56–58 დბA) ანუ შესაბამის
ნორმას გადააჭარბებს 11–13დბA სიდიდით.
ზოგადად, გზის სამშენებლო სამუშაოების შესრულება ღამის საათებში მიზანშეწონილი არ
არის, ხოლო სამოსახლო ადგილებიდან 1კმ-ზე ნაკლებ მანძილებზე დაუშვებელია.
დღისით საჭირო იქნება აგრეთვე შედარებით ხმაურიანი სამშენებლო ოპერაციების
შესრულების საათების შეზღუდვა, მაგალითად, 10-17 სთ პერიოდით. ეს პირველ რიგში
ეხება ისეთ ოპერაციებს, როგორებიცაა ბურღვა–აფეთქების სამუშაოები. მიზანშეწონილია
აგრეთვე მოსახლეობის ინფორმირება ამ ოპერაციების შესრულების შესახებ ან მათი
თხოვნით შესრულების საათების კორექტირება.
ხმაურის ზემოქმედების თვალსაზრისით შედარებით პრობლემურია სოფელ სკორმეთის
სამოსახლო ადგილი დორარი, სადაც მოსალოდნელია დღის საათებისთვის დასაშვები
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მნიშვნელობის გადაჭარბება (15 დბA-მდე). ამ შემთხვევაში საჭირო იქნება გადასატანი
ბგერათსაიზოლაციო ეკრანების გამოყენება.
გზის ახალი მონაკვეთის მშენებლობის I ეტაპი შედარებით ხანმოკლე იქნება: ერთი
სამოსახლო ადგილის მახლობლად ის არ გაგრძელდება 20-30 დღეზე მეტი ხნის
განმავლობაში. ზემოქმედების მნიშვნელოვნების კატეგორია ამ შემთხვევაში იქნება
“დიდი” (H,M).
ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის I ეტაპი შედარებით ხანგრძლივია (2 წელი),
მაგრამ ხმაურის ზემოქმედება ამ შემთხვევაში ნაკლები იქნება – დღის საათებში
(საამფეთქებლო სამუშაოების გარდა) ნორმის გადაჭარბება მოსალოდნელი არ არის
(ზემოქმედების მნიშვნელოვნების კატეგორია უახლოეს სამოსახლო ადგილთან იქნება
მცირე (L, M)).
ორივე შემთხვევაში გამოსაყენებელი იქნება შემარბილებელი ღონისძიებები, რომელთა
შორის მნიშვნელოვანია მაღალხმაურიანი სამუშაოების შესრულების საათების შეზღუდვა.
გზის ახალი მონაკვეთის მშენებლობის II ეტაპზე, რომელიც, სავარაუდოდ, დასრულდება
6 თვეში, აგრეთვე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის II ეტაპზე, რომელიც
გაგრძელდება 4 წელიწადს, ხმაურის ზენორმატიულ ზემოქმედებას დღის საათებში
უახლოეს საცხოვრებელ სახლებთან ადგილი არ ექნება. ზემოქმედების მნიშვნელოვნების
კატეგორია იქნება საშუალო (M, M).
მშენებლობის ეტაპზე ყველაზე საყურადღებო იქნება ქვის კარიერისა და ქვის დამუშავების
(მსხვრევის) საწარმოების მუშაობისას წარმოქმნილი ხმაურის უარყოფითი ზემოქმედება
ქვედა წვირმინდისა და ქვედა ვედის მოსახლეობაზე. მოსალოდნელია, რომ ამ სოფლების
მახლობლად (საკონტროლო წერტილებში) ბგერის ეკვივალენტური დონეები დღისა და
ღამის საათებში გადააჭარბებენ დასაშვებ მნიშვნელობას: ზემოქმედების მნიშვნელოვნების
კატეგორია იქნება ”დიდი” (H, M). ეს ზემოქმედება გაგრძელდება 5 წლის განმავლობაში,
ამიტომ

განსაკუთრებით

მდგომარეობის

მნიშვნელოვანია,

მიხედვით,

წარმოდგენილი

დამატებითი

და

შემარბილებელი

ფაქტობრივი
ღონისძიებების

განხორციელება.

მოსახლეობაზე

ხმაურისა

და

ვიბრაციის

ზემოქმედების

შეფასება

ხუდონის

ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში შეყვანის შემდეგ
ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის ძირითადი მანქანა-დანადგარები და დამხმარე
აღჭურვილობა განთავსდება კლდეში გამოკვეთილ სათავსებსა და გვირაბებში (ღერძული
ვენტილატორები). ცნობილია, რომ მთავარ სამანქანო დარბაზებში დამონტაჟდება სამი
ფრენსისის

ტურბინა

და

234

კვტ

სიმძლავრის

სამი

გენერატორი.

ძალოვანი

ტრანსფორმატორების განთავსება გათვალისწინებულია ცალკე დარბაზში. კიდევ ერთ
დიდ სათავსში მოწყობილი იქნება მართვის პულტი.
ჰიდროელექტროსადგურის

დარბაზებში

ხმაური

წარმოიქმნება

ძირითადი

დანადგარებისა (ტურბინების, გენერატორების, ტრანსფორმატორების) და სავენტილაციო
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სისტემის მუშაობის დროს. ხმაური წარმოიქმნება აგრეთვე წყლის ჩამოგდებისას (კერძოდ,
კავიტაციური და ტურბულენტური პროცესების გამო).
არსებობს მონაცემები, რომ ჰიდროელექტროსადგურების სამანქანო დარბაზებში ხმაურის
დონე

90-95

დბA-ს

ფარგლებშია.

ვინაიდან

ხუდონის

ჰიდროელექტროსადგური

განთავსებულია მიწისა და კლდის სქელი ფენის ქვეშ, ეს ხმაური არ გააღწევს გარეთ და არ
მოახდენს გავლენას გარემოზე. მუდმივ სამუშაო ადგილებზე სამრეწველო საწარმოებში
ხმაურის დასაშვები დონე არის 80 დბA. ვინაიდან მოსალოდნელია დასაშვები დონის
გადაჭარბება, მომსახურე პერსონალმა მანქანა-დანადგარების დათვალიერებისა და
შემოწმების დროს უნდა გამოიყენოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები (ხმაურის
საწინააღმდეგო

საყურისები),

ხოლო,

შესაძლებლობის

ფარგლებში

დაკვირვება

მოახდინოს ბგერათსაიზოლაციო სათვალთვალო კაბინებიდან ან მართვის პულტის
დარბაზიდან.
ხუდონჰესის მიმდებარე ტერიტორიაზე გავრცელებული ხმაურის ძირითადი წყაროები
იქნება ჩამოგდებული წყლის ნაკადები და დიდი წარმადობის (20 მ3/წმ) ჰაერის შემწოვი
ღერძული ვენტილატორი,

რომელიც განთავსებული

იქნება ერთ-ერთი გვირაბის

შესასვლელში (ორი ასეთი დამხმარე ვენტილატორი განთავსდება გვირაბების სისტემაში,
ჰაერის გაწოვის მიზნით).
ცნობილია, რომ ასეთი წარმადობის გერმანული ფირმის (Howden Turbowerke GMBH)
ღერძული ვენტილატორების (ბრუნვათა რიცხვი 950 ბრ/წმ) ბგერითი სიმძლავრის დონე
103-107 დბA-ის ფარგლებშია.
ამრიგად, ადგილი ექნება ინტენსიური ხმაურის წყაროს მოქმედებას. მიუხედავად ამისა,
თუ ყველა ვენტილატორი აღჭურვილი იქნება მწარმოებლის მიერ შემუშავებული ხმაურის
მაყუჩებით, ბგერის დონე უახლოეს სამოსახლო ადგილებთან არ გადააჭარბებს ღამის
საათებისთვის დასაშვებ სიდიდეს (40 დბA) და, როგორც გაანგარიშება გვიჩვენებს,
უახლოეს

დასახლებულ

პუნქტში

(სკორმეთი,

საკონტროლო

წერტილი

3)

ჰიდროელექტროსადგურის მუშაობისას წარმოქმნილი ხმაურის დონე იქნება 33 დბA,
ზემოქმედების მნიშვნელოვნების კატეგორია იქნება «უმნიშვნელო» (VL, M).
ხმაურის

გავრცელების

არეალი

თანაბარი

ბგერის

დონის

კონტურების

სახით

წარმოდგენილია რუკაზე #18.
ვინაიდან სხვა სამოსახლო ადგილები მდებარეობს შედარებით დიდ მანძილებზე,
წარმოქმნილი ხმაურის ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება.
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სურ. 7.19. დიზელ-გენერატორებისა და სახელოსნოების განსათავსებელი შენობები

სურ. 7.20. სამსხვრევი საწარმოდან უახლოესი საცხოვრებელი ადგილი ქვედა ვედში (საკონტროლო
წერტილი 5)

სურ. 7.21. სამსხვრევ საწარმოდან უახლოესი საცხოვრებელი ადგილი ქვედა წვირმინდში
(საკონტროლო წერტილი 6)
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ხმაურის

გავრცელების

არეალი

თანაბარი

ბგერის

დონის

კონტურების

სახით

წარმოდგენილია რუკაზე (იხ. რუკა #18).
თავისთავად ცხადია, რომ ისეთ სამოსახლო ადგილებში, როგორიცაა ქვედა ვედი და
ქვედა

წვირმინდი,

ექსპლუატაციაში

მყოფი

ჰიდროელექტროსადგურის

ხმაურის

ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება (იქნება მხოლოდ ბუნებრივი ფონი), ამ ადგილების
ჰესიდან დაშორებული მდებარეობის გამო.
ჰიდროელექტროსადგურის სამანქანო დარბაზებში ვიბრაცია წარმოიქმნება ძირითადი
დანადგარების მოქმედებისას. არსებობს მონაცემები, რომ ძირითადი დანადგარების
კორპუსებზე ვერტიკალური ვიბრაცია არ აჭარბებს 0.2 მმ-ს. ვიბრაციის დონე მკაცრად
რეგლამენტირებულია და ექსპლუატაციის პროცესში მუდმივი კონტროლის ქვეშ
იმყოფება, რადგან დანადგარების ნორმალურ რეჟიმში მუშაობა აუცილებელია საგანგებო
სიტუაციის (დაზიანების ან ავარიის) თავიდან ასაცილებლად.
ამრიგად, სამანქანო დარბაზებში წარმოქმნილი ვიბრაცია დაბალია, ვერ გააღწევს შენობის
გარეთ და ვერ მოახდენს გავლენას გარემოზე.

მოსახლეობაზე ხმაურის მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება გზის ახალი მონაკვეთის
ექსპლუატაციის ეტაპზე
სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით, საავტომობილო გზების დაპროექტებისას
აუცილებელია ბუნებრივი გარემოს დამცავი ღონისძიებების გათვალისწინება. როდესაც
საავტომობილო გზის გაყვანისას მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ დასახლებულ
ადგილებთან ხმაური აჭარბებს დასაშვებ სიდიდეებს, აუცილებელია ხმაურისაგან
დამცავი სპეციალური ღონისძიებების განხორციელება (მაგ., ხმაურისაგან დამცავი
ბარიერების მოწყობა, მწვანე ნარგავთა ფართო ზოლების გაშენება და სხვ.).
საავტომობილო ნაკადებით გამოწვეული ხმაურის დონეები საცხოვრებელ სახლებთან არ
უნდა აჭარბებდეს ბგერის ეკვივალენტური და მაქსიმალური დონეების დასაშვებ
სიდიდეებს.
არსებული ფონური ხმაურის დონეები სხვადასხვა სამოსახლო ადგილებში არ აღემატება
30დბA-ს (გამონაკლისია სკორმეთის ნაწილი დორარი, სადაც შედარებით მეტია ენგურის
კალაპოტში წყლის მოძრაობისას წარმოქმნილი ხმაურის გავლენა).
ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია

საავტომობილო

გზის

ახალი

მონაკვეთის

ხმაურის

მახასიათებლის გასაანგარიშებლად გამოყენებულ იქნა საპროექტო მონაცემები და
გაანგარიშების მეთოდები.
მოძრაობის პერსპექტიული ინტენსიურობის შესახებ საწყისი მოცემულობაა 1,600
ავტომობილი დღე-ღამეში. მოსალოდნელია, რომ მოძრაობის მაქსიმალურ ინტენსივობას
ადგილი ექნება, ძირითადად, ზაფხულის თვეებში. გაანგარიშების პროცესში დასაშვებად
არის მიჩნეული, რომ დღის საათებში საშუალო საათობრივი მოძრაობის ინტენსიურობის
საშუალო მნიშვნელობა ჩაითვალოს წლიური დღეღამური ინტენსიურობის 7%-ის
ტოლად. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ საქართველოს გზებსა და
576
Trans Electrica Ltd., 2013

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

მაგისტრალებზე ღამის საათებში მოძრაობის ინტენსიურობა 2-3-ჯერ ნაკლებია, ვიდრე
დღის საათებში.
რაც შეეხება მოძრაობის სიჩქარეს, უსაფრთხო მოძრაობის საანგარიშო სიჩქარე IV
კატეგორიის სამთო გზების მონაკვეთებზე შეადგენს 40კმ/სთ-ს. ასაშენებელი გზის
მონაკვეთზე მიზანშეწონილი იქნება ასეთი სიჩქარით მოძრაობა ღამის საათებში, დღისით
მოძრაობის

საშუალო

სიჩქარე

იქნება

50კმ/სთ-ში.

გაანგარიშების

პროცესში

გათვალისწინებული იყო გზის ქანობი, 8-10%-ის ფარგლებში (4 -6 ). ასეთი პირობების
0

0

გათვალისწინებით, გზის მონაკვეთზე მოძრავი საავტომობილო ნაკადების ხმაურის
მახასიათებლები იქნება 68დბA დღის, ხოლო 62დბA – ღამის საათებისთვის.
მიღებული შედეგების გამოყენებით გაანგარიშებულია ბგერის ეკვივალენტური დონეები
გზის ახალი მონაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე (იხ. რუკა #18). მოსალოდნელი ბგერის
ეკვივალენტური დონეები უახლოეს სამოსახლო ადგილებთან წარმოდგენილია ცხრილში
7.54.
ცხრილი 7.54. ბგერის

მოსალოდნელი

ეკვივალენტური

დონეები

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია

საავტომობილო გზის ახალი მონაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე განლაგებულ სამოსახლო
ადგილებთან (უახლოეს საცხოვრებელ სახლებთან)
სამოსახლო ადგილები

მანძილი გზის
კიდური
ზოლიდან, მ

იდლიანი
სკორმეთი (ნაკი, მე-2-მე-3კმ)
სკორმეთი (მე-3–მე-4კმ)
სკორმეთი (დაკარი,მე-6_მე-7კმ)
სკორმეთი (დორარი, მე-7–მე-8კმ)
ტობარი (ხიდის შემდეგ)
ლუხი
ლახანი

600
340
360
220
60
120
180
110

ბგერის ეკვივალენტური დონე, დბA
დღის საათებში
ღამის საათებში
(7სთ-დან 23სთ-მდე)
(23სთ-დან 7სთ-მდე)

49
47
48
49
59/4
54
-

43
45
44
47/2
53/8
48/3
-

შენიშვნა: წილადის სახით წარმოდგენილ მონაცემებში მნიშვნელში ნაჩვენებია ბგერის დასაშვები დონეების
მოსალოდნელი გადაჭარბება.

სოფლებში ლუხსა და ლახანში საავტომობილო ნაკადებს ადგილი არ ექნება (მოძრაობის
ინტენსიურობა ძალიან მცირეა) და ხმაურის ზემოქმედება შეიძლება შეფასებულ იქნეს
ბგერის მაქსიმალური დონეებით (60დბA ლუხში და 65 დბA ლახანში). ამრიგად, მხოლოდ
მძიმე

სატვირთო

ავტომანქანის

გავლის

შემთხვევაში

სოფ.

ლახანში

უახლოეს

საცხოვრებელ სახლებთან არის შესაძლებელი ღამის საათებისთვის დადგენილი ბგერის
მაქსიმალური დონეების დასაშვები დონის გადაჭარბება 5 დბA სიდიდით.
მიღებული შედეგების მიხედვით, მოსალოდნელია, რომ სოფ. სკორმეთის სამოსახლო
ადგილი დორარი დღისა და ღამის საათებში იქნება ზენორმატიული ხმაურის
ზემოქმედების

ქვეშ.

ამ

სოფელთან

აუცილებელი

იქნება

ხმაურისაგან

დამცავი

აკუსტიკური ეკრანების (ბარიერების) გამოყენება.
სოფ.

ტობარში

მიზანშეწონილია,

ნორმის
რომ

მცირე

გადაჭარბება

გადაწყვეტილება
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მოსალოდნელია

მოსახლეობის

ღამის

ხმაურისაგან

საათებში.
დამცავი

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

ღონისძიებების

განხორციელების

შესახებ

მიღებულ

იქნეს

გზის

მონაკვეთის

ექსპლუატაციაში შეყვანის შემდეგ ფაქტობრივი აკუსტიკური სიტუაციის შესახებ
მონაცემების საფუძველზე.
სხვა გზისპირა დასახლებულ პუნქტებში შემარბილებელი ღონისძიებების გამოყენება
გათვალისწინებული არ არის, რადგან მოსალოდნელი ზემოქმედების მნიშვნელოვნების
კატეგორიები იქნება: იდლიანში, სკორმეთსა (ნაკი) და სკორმეთში ღამის საათებში “საშუალო” (M,M), ხოლო დღის საათებში - “მცირე” (L,M).
ჰიდროელექტროსადგურისა
ექსპლუატაციაში

შეყვანის

და

საავტომობილო

შემდეგ

სოფლებში

გზის

იდლიანის,

ახალი

მონაკვეთის

სკორმეთის,

ტობარის

სამოსახლო ადგილების ბგერის ეკვივალენტური დონეები განპირობებული იქნება გზაზე
სატრანსპორტო ნაკადების მოძრაობის შედეგად წარმოქმნილი ხმაურით. სატრანსპორტო
ნაკადების გარეშე მარტო ჰიდროელექტროსადგურის სრული დატვირთვით მუშაობისას,
ზემოქმედების მნიშვნელოვნების კატეგორია იქნება “უმნიშვნელო” (VL,M). დასახლებულ
პუნქტებში ჰესის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვიბრაციის მავნე ზემოქმედებას ადგილი არ
ექნება.

ხმაურის ზემოქმედება ცხოველებზე
ცხოველებზე ხმაურის ზემოქმედების შეფასების ერთიანი მეთოდი არ არსებობს.
მეცნიერების ნაწილი თვლის, რომ შესაძლებელია ცხოველებზე ხმაურის ზემოქმედების
შესაფასებლად ადამიანზე ხმაურის ზეგავლენის შეფასების მეთოდის გამოყენება, კერძოდ,
ცხოველებზე

ხმაურის ზემოქმედების შეფასება

ეკვივალენტური დონეებით

LAეკვ.

ორგანიზმებისთვის შემცირებული სმენითი აღქმითა და ნერვული კავშირების დაბალი
განვითარების დონით, ბგერითი ზემოქმედების შედეგები უმნიშვნელოა. ფრინველები და
ძუძუმწოვრები კი, როგორც ცნობილია, მგრძნობიარენი არიან ხმაურის მიმართ.
ითვლება, რომ ფრინველები ბგერის აღქმის უნარით ემსგავსებიან ადამიანს. როდესაც
ხმაურის ეკვივალენტური დონე გადააჭარბებს 50 დბA-ს შესაძლოა, ადგილი ჰქონდეს
ზემოქმედებას ფრინველთა პოპულაციაზე, ხოლო როდესაც ხმაურის მაქსიმალური
მნიშვნელობა აღემატება 60 დბA-ს, ხმაური დანამდვილებით იქონიებს გავლენას
ფრინველებზე.
ცხოველების ნაწილი აღიქვამს დაბალი და მაღალი სიხშირეების ბგერით სიგნალებს
ადამიანის სმენითი დიაპაზონის ფარგლებს გარეთ. მცირე ძუძუმწოვრები (მღრღნელები,
კურდღლები და სხვ.) უკეთესად აღიქვამენ სუსტ ბგერებსა და რხევით სიგნალებს.
ითვლება, რომ ხმაური გავლენას ახდენს მცირე ძუძუმწოვართა გამრავლებაზეც.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებულია, რომ ნაკრძალებში და
ეროვნული პარკების მკაცრად დაცულ ტერიტორიებზე ხმაური არ აღემატებოდეს
ბუნებრივ

(ფონურ)

მნიშვნელობებს

(აქვე

უნდა

აღინიშნოს,

რომ

ხუდონჰესის

ზემოქმედების არეალში დაცული ტერიტორიების არც ერთი ტერიტორია არ შედის).
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ხუდონჰესის

ექსპლუატაციის

პროცესში

მიმდებარე

ტერიტორიაზე

ადამიანთა

მიმართებაში ხმაურის დასაშვები დონეებია 50/40 დბA, შესაბამისად, დღის/ღამის
საათებისათვის. ზემოქმედების ცვლილების შეფასება გათვალისწინებულია უკვე (N-10)41
მნიშვნელობებიდან, ანუ 40/30 დბA დონეებიდან დღის/ღამის საათებისათვის. ეს კი ისეთი
სიდიდეებია, რომლებიც ბევრად არ განსხვავდება ფონური ხმაურის დონეებისაგან
ბუნების წიაღში (წყნარ ამინდში, ადამიანის საქმიანობით გამოწვეული ხმაურის გარეშე).

41

ხმაურის დასაშვები დონეები საცხოვრებელ სახლებთან ან საზოგადოებრივ შენობებთან დღისა და ღამის საათებისთვის
(ცხრილი 5.1.10–1).
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ცხრილი 7.55.

ხმაურის ზემოქმედების შემაჯამებელი ცხრილი

დორარი
დაკარი
ქვედა წვირმინდი
ქვედა ვედი
დაკარი
დორარი

49
50
58
56
58
70

ნორმის
გადაჭარბება,
დბA
დღე
ღამე
–
4
–
5
3
13
1
13
3
13
15
25

ტობარი

56

1

11

დიდი, H,M

დიდი, H,M

დაკარი

43

–

–

საშუალო, M, M

საშუალო, M, M

დორარი

44

–

–

საშუალო, M, M

საშუალო, M, M

დაკარი
დორარი
სკორმეთი
ქვედა ვედი

84
82
79
84

14
12
9
14

24
22
19
24

დიდი, H,M
დიდი, H,M
დიდი, H,M
დიდი, H,M

დიდი, H,M
დიდი, H,M
დიდი, H,M
დიდი, H,M

ქვედა წვირმინდი

87

17

27

დიდი, H,M

დიდი, H,M

სკორმეთი

42

–

–

საშუალო, M, M

საშუალო, M, M

დასახლებული
პუნქტი

საქმიანობა

მიწის სამუშაოები
(ჰესი)

გზის ახალი
მონაკვეთის
მშენებლობა

კაშხლის
მშენებლობა

საამფეთქებლო
სამუშაოები
კაშხლის
მშენებლობის
პროცესში და
კარიერზე42

სამშენებლო

42

საორიენტაციო მონაცემები
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ხმაურის
დონე, დბA

მნიშნველოვნება
დღე
მცირე,L,M
მცირე, L,M
დიდი, H,M
დიდი, H,M
დიდი, H,M
დიდი, H,M

ღამე
დიდი, H,M
დიდი, H,M
დიდი, H,M
დიდი, H,M
დიდი, H,M
დიდი, H,M
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შემარბილებელი ღონისძიებები

ნაკლებად ხმაურიანი სამშენებლო მანქანებისა
და ტექნოლოგიების გამოყენება;
მიზანშეწონილია სამუშაოების განხორციელება
დღის საათებში;
ხმაურისაგან დამცავი გადასატანი ეკრანების
გამოყენება;
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები
მუშებისათვის.
ნაკლებად ხმაურიანი სამშენებლო მანქანებისა
და ტექნოლოგიების გამოყენება;
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები
მუშებისათვის.
მცირე მუხტის მქონე ფეთქებადი
ნივთიერებების გამოყენება;
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები
მუშებისათვის.
სოფლებთან ტობარსა და სკორმეთთან (დორარი)
მშენებლობის პროცესში მექანიკური
იმპულსების წარმოქმნის შესაძლებლობის
შემთხვევაში უახლოეს შენობა-ნაგებობებზე
უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან
ასაცილებლად საჭირო იქნება შესაბამისი
დასკვნისა და რეკომენდაციის მიღება
სეისმომედეგობის სამსახურებიდან.
ნაკლებად ხმაურიანი ავტოტრანსპოტის
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დაკარი

43

ნორმის
გადაჭარბება,
დბA
დღე
ღამე
–
–

დორარი

41

–

–

საშუალო, M, M

საშუალო, M, M

ქვედა წვირმინდი

58

3

13

დიდი, H,M

დიდი, H,M

56

1

11

დიდი, H,M

დიდი, H,M

დასახლებული
პუნქტი

საქმიანობა
ავტოტრანსპორტის
მოძრაობა

ქვის კარიერის
დამუშავება და
სამსხვრევი
საწარმო

ქვედა ვედი

ხმაურის
დონე, დბA

მნიშნველოვნება
დღე
საშუალო, M, M

ღამე
საშუალო, M, M

შემარბილებელი ღონისძიებები
გამოყენება;
შესაძლებლობის ფარგლებში,
ავტოსატრანსპორტო გადაზიდვების შესრულება
დღის საათებში.
ნაკლებად ხმაურიანი სამშენებლო მანქანებისა
და ტექნოლოგიების გამოყენება;
მიზანშეწონილია სამუშაოების განხორციელება
დღის საათებში;
ხმაურისაგან დამცავი გადასატანი ეკრანების
გამოყენება;
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები
მუშებისათვის.
სოფელ ქვედა წვირმინდის მოსახლეობაზე
ხმაურის უარყოფითი ზემოქმედების
შემცირების მიზნით კარიერის დამუშავება
განხორციელდეს მთის დასავლეთი ფერდობის
მხრიდან.

დორარი
გზის ახალი
მონაკვეთის
ექსპლუატაცია

ჰესის
ექსპლუატაცია

დღე 59,
ღამე 53

4

8

დიდი, H,M

დიდი, H,M

ნაკლებად ხმაურიანი სამშენებლო მანქანებისა
და ტექნოლოგიების გამოყენება;
მიზანშეწონილია სამუშაოების განხორციელება
დღის საათებში;

ტობარი

დღე 54,
ღამე 48

–

3

საშუალო, M, M

დიდი, H,M

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები
მუშებისათვის.

სკორმეთი

33

–

–

უმნიშვნელო VL, M

უმნიშვნელო VL, M

ნაკი

31

–

–

უმნიშვნელო VL, M

უმნიშვნელო VL, M
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შემარბილებელი ღონისძიებები

დაპროექტების ეტაპზე:


ხმაურის

შედარებით

დაბალი

მახასიათებლების

მქონე

მანქანებისა

და

მოწყობილობების გამოყენების და მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული ხმაურისა
და ვიბრაციის შესამცირებელი მოწყობილობების გამოყენების გათვალისწინება;


ხმაურიანი

დანადგარებისათვის

ისეთი

ღონისძიებების

გათვალისწინება,

როგორებიცაა ბგერათსაიზოლაციო თვისებების მქონე შენობები ან გარსაცავები,
რომელთა შიდა ზედაპირები მოპირკეთებული იქნება ბგერათმშთანმთქმელი
კონსტრუქციებით.

განსაკუთრებით

მნიშვნელოვანია

ასეთი

ღონისძიების

გამოყენება სამსხვრევლების და მახარისხებელი საცრის მუშაობისას წარმოქმნილი
ინტენსიური ხმაურის ლოკალიზაციის მიზნით;


ხმაურის შესაფერისი მაყუჩების გამოყენება გამაგრილებელი და სავენტილაციო
დანადგარებისათვის;



ელექტროსადგურში

არსებული

ხმაურიანი

მილსადენების

ხმაურჩამხშობი

მასალებით შეფუთვის გათვალისწინება;


ჰიდროელექტროსადგურის სამანქანო დარბაზებში მომსახურე პერსონალისათვის
სათვალთვალო

ბგერათსაიზოლაციო

კაბინების

გამოყენების

შემთხვევაში,

მათთვის ვიბრაციის საიზოლაციო მოწყობილობების გამოყენება ან შიგნით
«მოტივტივე» იატაკის მოწყობა.


გზის ახალი მონაკვეთის დაპროექტებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს
აკუსტიკური

ეკრანები

(7.7კმ-დან

8.5კმ-მდე)

სოფ.სკორმეთის

სამოსახლო

ადგილთან – დორარი. სოფ. ტობართან აკუსტიკური ეკრანების ან სხვა სახის
ხმაურისაგან დამცავი ღონისძიების განხორციელების შესახებ გადაწყვეტილების
მიღება მიზანშეწონილია გზის მონაკვეთის ექსპლუატაციაში შეყვანის შემდეგ
ფაქტობრივი მდგომარეობის მონაცემების საფუძველზე.

მშენებლობის ეტაპზე:


ნაკლებად ხმაურიანი სამშენებლო მანქანებისა და ტექნოლოგიების გამოყენება;



მშენებლობის

პროცესში

საამფეთქებლო

სამუშაოების

შესრულება

დაბალი

სიმძლავრის მქონე მუხტების გამოყენებით და მხოლოდ დღის საათებში.
ზოგადად, სასურველია, რომ მშენებლობის ეტაპზე მაღალხმაურიანი სამშენებლო
ოპერაციები სრულდებოდეს დღის საათებში (მაგ.: 09:00-დან 20:00 სთ-მდე);


შესაძლებლობის ფარგლებში, ავტოსატრანსპორტო გადაზიდვების შესრულება
დღის საათებში;



სოფელ ქვედა წვირმინდის მოსახლეობაზე ხმაურის უარყოფითი ზემოქმედების
შემცირების მიზნით კარიერის დამუშავება განხორციელდეს მთის დასავლეთი
ფერდობის მხრიდან;
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ხელის ინსტრუმენტებით (მაგ.: სანგრევი ჩაქუჩებით) მომუშავეთა აღჭურვა
ვიბრაციისა

და

ხმაურისაგან

დამცავი

ინდივიდუალური

საშუალებებით,

განსაკუთრებით, მიწისქვეშა სამუშაოების შესრულების დროს.


გზის ახალი მონაკვეთის მშენებლობისას:
o

მიზანშეწონილია სამუშაოების განხორციელება დღის საათებში;

o

იმ მონაკვეთზე, რომელიც 350 მ-ზე ნაკლები მანძილით არის დაშორებული
სამოსახლო

ადგილებიდან,

მიზანშეწონილი

იქნება

სამუშაო

განხორციელდეს ერთ ცვლაში, მაგალითად; 9-დან 18სთ-მდე პერიოდში.
o

განსაკუთრებით ხმაურიანი ოპერაციები (საამფეთქებლო სამუშაოები ან
სხვ.) შესასრულებელი იქნება დღის საათებში, მაგალითად, 10-დან 17სთმდე პერიოდში. სასურველია, რომ ასეთი სამუშაოების შესრულების
საათები შეთანხმებულ იქნეს მოსახლეობასთან;

o

ღამის საათებში მუშაობის აუცილებლობის შემთხვევაში დასაშვებია
დაბალხმაურიანი ოპერაციების შესრულება გზის ახალი მონაკვეთის
მხოლოდ იმ უბნებზე, რომლებიც 1.3კმ-ზე მეტი მანძილით იქნებიან
დაშორებული სამოსახლო ადგილებიდან;

o

გზის მონაკვეთის მშენებლობისას გამოსაყენებელია შედარებით დაბალი
ხმაურის წარმომქმნელი სამშენებლო მანქანები;

o

სოფლებთან ტობარსა და სკორმეთთან (დორარი) მშენებლობის პროცესში
მექანიკური
უახლოეს

იმპულსების

წარმოქმნის

შენობა-ნაგებობებზე

შესაძლებლობის

უარყოფითი

შემთხვევაში

ზემოქმედების

თავიდან

ასაცილებლად საჭირო იქნება შესაბამისი დასკვნისა და რეკომენდაციის
მიღება სეისმომედეგობის სამსახურებიდან.


ხმაურისაგან დამცავი დასახლებების ახლოს მყოფი ხეები უნდა მოიჭრას, რაც
შეიძლება, გვიან ეტაპზე.

ექსპლუატაციის ეტაპზე


ხმაურის მონიტორინგის შესრულება და საჭიროების შემთხვევაში ხმაურისგან
დამცავი დამატებითი ღონისძიებების განხორციელება;



ჰიდროელექტროსადგურის სამანქანო დარბაზებში მომსახურე პერსონალისათვის
სმენის დამცავი ინდივიდუალური საშუალებების (საყურისების) გამოყენება;



გზის

ახალი

მონაკვეთის

ექსპლუატაციის

პროცესში

გზის

მიმდებარე

ტერიტორიაზე საცხოვრებელ სახლებთან ხმაურის მონიტორინგის განხორციელება
(ექსპლუატაციაში შეყვანის შემდეგ და შემდეგ 5 წელიწადში ერთხელ); პირველ
რიგში მდგომარეობა შესამოწმებელი იქნება სოფ. ტობართან; მონიტორინგის
შედეგების საფუძველზე, საჭიროების შემთხვევაში, მისაღებია გადაწყვეტილება
ხმაურისაგან დამცავი დამატებითი ღონისძიებების განხორციელების შესახებ.
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7.1.12. ნარჩენების წარმოქმნა და მართვა

პროექტის მშენებლობის შედეგად მოსალოდნელია შემდეგი სახისა და რაოდენობის
ნარჩენების წარმოქმნა.
ცხრილი 7.5. ნარჩენების მოსალოდნელი სახეები და რაოდენობა

ნარჩენის სახე
საყოფაცხოვრებო ნარჩენები
საკანალიზაციო ნარჩენები43
სამედიცინო ნარჩენები (ეს არის
სამედიცინო პუნქტში წარმოქმნილი
წამლების შესაფუთი მასალები და
ვადაგასული წამლები, დაბინძურებული
ბინტი და ა.შ.; რაოდენობაში არ არის
გათვალისწინებული რაიმე ინციდენტის
შედეგად მიღებული ნარჩენები.)
ინერტული სამშენებლო ნარჩენები
არსებული ინფრასტრუქტურის
დემონტაჟის შედეგად მიღებული
სამშენებლო ნარჩენები
აზბესტი
არასახიფათო სამშენებლო ნარჩენები
სახიფათო სამშენებლო ნარჩენები
(რაოდენობაში არ არის
გათვალისწინებული რაიმე ინციდენტის
შედეგად მიღებული ნარჩენები)

კლასი,
საშიშროების
მიხედვით
არასახიფათო
სახიფათო

170,000 - 18, 000 მ3
657, 000, 000 ლ

სახიფათო

1.5-2 მ3

არასახიფათო

7,100,000 მ3

არასახიფათო

7,000-8,000 მ3

სახიფათო
არასახიფათო

400-500 მ3
1,000-1,500 მ3

სახიფათო

100-150 მ3

მოსალოდნელი
რაოდენობა

ძირითადი მიდგომები ნარჩენების მართვის სფეროში
პროექტის განხორცილების ფაზაში ნარჩენების მართვის გეგმა შემდეგი პრინციპების
შესაბამისად განხორციელდება:

43



იერარქიის პრინციპი ნარჩენების მართვაში;



მზრუნველობის ვალდებულება;



BATNEEC- ის პრინციპების გამოყენება;



პრინციპი “დამაბინძურებელი იხდის”.

გათვლების საფუძველია 250ლ/კაც.დღ.
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იერარქიის პრინციპი ნარჩენების მართვაში
იერარქიის პრინციპი ნარჩენების მართვაში (იხ. ნახაზი 7.7.) გულისხმობს ნარჩენების
მართვისას

სხვადასხვა

სახის

საქმიანობის

კლასიფიცირებას

პრიორიტეტულობის

თვალსაზრისით.
ზოგადი წესის სახით, აღიარებულია, რომ საუკეთესო ვარიანტი ყოველთვის ნარჩენების
თავიდან აცილებაა, რასაც მოსდევს ნარჩენების რაოდენობისა და მოსალოდნელი
საფრთხის მინიმუმამდე დაყვანა. შემდეგ მითითებულია, რომ ნარჩენების ხელმეორედ
გამოყენება, აღდგენა და რეციკლირება სჯობია დამუშავებას, ხოლო განთავსება
უკანასკნელი გამოსავალია.
ნარჩენების თითოეული ნაკადი მეთოდების ქვემოთ მოცემული იერარქიის შესაბამისად
უნდა

დამუშავდეს.

შერჩეული

მეთოდი

უსაფრთხოებისა

და

პრაქტიკულობის

თვალსაზრისით იერარქიაში საუკეთესო უნდა იყოს.

ნახ. 7.7. ნარჩენების მართვის იერარქია

მზრუნველობის ვალდებულება
პროექტის

განმახორციელებელი

უზრუნველყოფს
პრინციპი

„მზრუნველობის

გულისხმობს,

რომ

ყველა

სახის

ვალდებულების“
პირი,

ნარჩენებთან
პროგრამის

რომელიც

დაკავშირებით
განხორციელებას.

წარმოქმნის

ნარჩენებს

(სახიფათო/უვნებელი), ვალდებულია, გააკონტროლოს ნარჩენების სათანადო მართვა მას
შემდეგაც

კი,

როდესაც იგი

ამ

ნარჩენებს მესამე

პირს გადასცემს.

ნარჩენების

მწარმოებელმა სათანადო სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს მესამე პირის შერჩევისას,
რომელსაც უნდა გადასცეს ნარჩენები, შეაფასოს მისი შესაძლებლობები და კონტროლი
გაუწიოს მის საქმიანობას ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით.
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BATNEEC -ის პრინციპი
BATNEEC-ის პრინციპი გულისხმობს ნარჩენების მართვის განხორციელებას საუკეთესო
ტექნოლოგიის საფუძველზე, რომელიც არ იწვევს ზედმეტ ხარჯებს.

“დამაბინძურებელი იხდის” პრინციპი
ეს პრინციპი გულისხმობს, რომ მხარე, რომელმაც გამოიწვია გარემოს დაბინძურება,
ვალდებულია, აანაზღაუროს დაბინძურების შედეგების ლიკვიდაციის ხარჯები.

ნარჩენების კლასიფიკაცია
ნარჩენები წარმოიქმნება, როგორც ობიექტის მშენებლობის, ასევე ოპერირების ეტაპზე.
სამუშაოების მიმდინარეობისას წარმოიქმნება შემდეგი ტიპის ნარჩენები:
1. საყოფაცხოვრებო
2. სახიფათო საწარმოო
3. არასახიფათო საწარმოო
4. ინერტული სამშენებლო

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები:
პროექტის

ფარგლებში

მოსალოდნელია

როგორც

სახიფათო,

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმოქმნა, ასეთებია:


კვების პროდუქტების ნარჩენები (არასახიფათო);



საოფისე ნარჩენები ან ეზოს მონახვეტი (არასახიფათო);



მინის ან პლასტიკის ცარიელი ბოთლები (არასახიფათო);



საკანალიზაციო ნარჩენები (სახიფათო);



მწყობრიდან გამოსული ნათურები (სახიფათო);



პრინტერის კარტრიჯები (სახიფათო);



სამედიცინო ნარჩენები (სახიფათო).

არასახიფათო საწარმოო ნარჩენები:


შესაფუთი მასალები (ხე, ქაღალდი, მუყაო პლასტიკი);



ვადაგასული ან გამოუსადეგარი მეტალის დეტალები;



დაზიანებული ან ვადაგასული ინსტრუმენტები;



პირადი დაცვის საშუალებები და ტანსაცმელი;
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მოჭრილი ხეები და ბუჩქები.

სახიფათო საწარმოო ნარჩენები:


დაბინძურებული ნიადაგი;



დაბინძურებული ჩვრები და ზეთის შემწოვი ქსოვილები;



დაბინძურებული წყალი;



მწყობრიდან გამოსული დაბინძურებული საწარმოო საშუალებები;



საღებავის ქილები, ჯაგრისები;



შესაზეთი მასალები;



შესაფუთი მასალების ცარიელი ქილები;



პირადი დაცვის დაბინძურებული საშუალებები და ტანსაცმელი.

ინერტული სამშენებლო ნარჩენები:


გრუნტი და ქვა-ღორღი, კლდოვანი ნამსხვრევი მასალა;



ლითონის კონსტრუქციული ელემენტები, ნარჩენი ბეტონი.

სამშენებლო ზონასთან არსებული ნარჩენების მართვის ინფრასტრუქტურა

ნაგავსაყრელები
საპროექტო უბანი მდებარეობს სამეგრელო ზემო-სვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის
ტერიტორიაზე, სადაც საქართველოში არსებული 69 “ოფიციალური” ნაგავსაყრელიდან,
შვიდია განთავსებული (იხ. ნახ. 7.8.). აღნიშნული ნაგავსაყრელებიდან ორი - ზუგდიდის
და წალენჯიხის - განთავსებულია საპროექტო ზონასთან ყველაზე ახლოს. საპროექტო
ზონასთან დაახლოებით იმავე მანძილზეა განთავსებული სოფელი ცაიშის ტერიტორიაზე
2010 წელს გახსნილი ახალი ნაგავსაყრელი. აღნიშნული ნაგავსაყრელების მოკლე აღწერა
წარმოდგენილია ქვემოთ:

ზუგდიდის ნაგავსაყრელი: განთავსებულია სოფელ ჭითაწყაროს ტერიტორიაზე, რომლის
ფართობიც შეადგენს 6 ჰა-ს. იგი მდებარეობს ზუგდიდის ცენტრიდან 10 კმ-ში, ხოლო
უახლოესი დასახლებული პუნქტიდან - 2 კმ-ში. ამჟამად ნაგავსაყრელი გავსებულია, ვერ
ხორციელდება ნარჩენების დაპრესვა და დამარხვა. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ეს
ნაგავსაყრელი

ვერ

აკმაყოფილებს

თანამედროვე

უარყოფით ზეგავლენას ახდენს გარემოზე.
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მოთხოვნებს

და,

სავარაუდოდ,
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ნახ. 7.8. ოფიციალური და არაოფიციალური ნაგავსაყრელები საქართველოში, 2007 წლის აღწერის
შედეგების მიხედვით

წალენჯიხის ნაგავსაყრელი: მდებარეობს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
და უკავია, დაახლოებით, 2 ჰა ტერიტორია. ნაგავსაყრელი შემოღობილია და ჰყავს დაცვა,
თუმცა, არ ხორციელდება ნარჩენების დაპრესვა და ნიადაგით გადაფარვა.

ცაიშის ნაგავსაყრელი: 2010 წელს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ძალისხმევით სოფელ
ცაიშის ტერიტორიაზე გაიხსნა თანამედროვე დონეზე მოწყობილი ახალი ნაგავსაყრელი.
ნაგავსაყრელამდე მიყვანილია ახალი გზა. ნაგავსაყრელი განთავსებული 15 ჰა-ზე და
კაპიტალურად არის შემოღობილი. ობიექტს აქვს ავტოსადგომი, სამრეცხაო, საწვავისა და
სათადარიგო ნაწილების საწყობი და ადმინისტრაციული შენობა.
მიუხედავად იმისა, რომ ცაიშის ნაგავსაყრელი ყველაზე უფრო დიდი მანძილითაა
დაშორებული საპროექტო ტერიტორიიდან, გარემოს დაცვის კუთხით, აღნიშნული
ნაგავსაყრელის

გამოყენება

პროექტის

მშენებლობისა

და

ოპერირების

ეტაპზე

წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსებისთვის ყველაზე მიზანშეწონილია.

ნარჩენების გადამუშავებისა და მეორადი გამოყენების ინფრასტრუქტურა
ნარჩენების გადამუშავება საქართველოში ნელი ტემპით ვითარდება. დღეისათვის, ამ
სფეროში მომუშავე კომპანიებს სულ რამდენიმე ტიპის ნარჩენის გადამუშავებაზე და
განეიტრალებაზე აქვს ნებართვა აღებული (იხ. ცხრ. 7.57.).
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ცხრილი 7.57.

იმ ნარჩენების სია, რომელთა გადამუშავებასა და განთავსებაზეც გაცემულია

ნებართვა
ნარჩენის სახე

პოლიეთილენი
საყოფაცხოვრებო
ნარჩენი

გადამამუშავებელი საწარმოს
ადგილმდებარეობა

ნარჩენის გადამუშავების შემდეგ
მიღებული მასალა

ქ. თბილისი

დაქუცმაცებული და
ბრიკეტირებული პოლიეთილენი

ქ. ქუთაისი

კრამიტი

ქ. რუსთავი

ბრიკეტირებული ნარჩენი,
კომპოსტი

ქ. თბილისი
ავტომობილი,
ამორტიზებული
აკუმულატორი

ქ. რუსთავი

ტყვიის ბმულები

გარდაბნის სოფლები: აღთაქლია
და ლილო
ქ. თბილისი

ნახმარი სალტეები და
ელასტომელური
მასალები

ხობის რაიონი, სოფ. ოჯიხევი

ნამუშევარი ზეთები

ქ. თბილისი

აღდგენილი ტექნიკური ზეთები

სახიფათო ნარჩენები

ხობის რაიონი, სოფ. ყულევი

უსაფრთხოდ განთავსებული
სახიფათოი ნარჩენები

სახიფათო ნარჩენები

ქ. თბილისი

უსაფრთხოდ განთავსებული
სახიფათო ნარჩენები

სამედიცინო ნარჩენები

გარდაბნის რაიონი, სოფ.
გამარჯვება

სამედიცინო ნარჩენების
გაუვნებელყოფა

ვადაგასული
სამედიცინო
პრეპარატები,
პესტიციდებისა და
ნავთობშემცველი
ნარჩენები

ქ. თბილისი

გაუვნებელყოფილი და
უსაფრთხოდ განთავსებული
ვადაგასული სამედიცინო
პრეპარატები, პესტიციდების და
ნავთობშემცველი ნარჩენები

აზბესტი

ქ. თბილისი

აზბესტის ნარჩენის უსაფრთხო
განთავსება

პოლიეთილენი

ქ. რუსთავი

პლასტიკის ყუთები

მაზუთი

კასპის რაიონი ,სოფ. მეტეხი

ნარჩენების მოსალოდნელი რაოდენობა და მათი მართვის გზები
საყოფაცხოვრებო ნარჩენები

მშენებლობის ეტაპი
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმოქმნის ძირითადი წყაროა სამშენებლო ბანაკ(ებ)ი და
ოფის(ებ)ი.
პროექტის თანახმად, მშენებლობის ფაზაში იფუნქციონირებს 1 სამშენებლო ბანაკი, სადაც,
იცხოვრებს, დაახლოებით, 2,000 ადამიანი.
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ობიექტის სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისა და მისი მომსახურების პროცესში
წარმოიქმნება როგორც სახიფათო, ასევე არასახიფათო საყოფაცხოვრებო ნარჩენები.
მოსალოდნელია,

რომ

რაოდენობრივად

საყოფაცხოვრებო

სახიფათო

ნარჩენები

ნარჩენების მთლიანი მასის 0.1%-ზე ნაკლები იქნება. გამომდინარე აქედან, მათი
შეგროვება მოხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერებში (გამონაკლისი იქნება
სამედიცინო ნარჩენები) და შემდგომი მართვის მიზნით გადაეცემა ადგილობრივ
დასუფთავების სამსახურს, რომელიც აღნიშნულ ნარჩენებს განათავსებს მუნიციპალურ
ნაგავსაყრელზე.

ალტერნატიული

ვარიანტი:

საყოფაცხოვრებო

განხორციელდება

ნარჩენებიდან

ქაღალდის, პლასტიკის, მინისა და მეტალის გამოყოფა და, შემდგომი გამოყენების ან
გადამუშავების მიზნით, აღნიშნული კომპონენტები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორებს.
ნარჩენების

მართვის

იერარქიული

პრინციპი

უპირატესობას

ანიჭებს

აღნიშნულ

მიდგომას, თუმცა მეთოდი დაკავშირებულია ხარჯებთან. ამ ტიპის ნარჩენები ობიექტზე
მცირე რაოდენობით წარმოიქმნება და აუცილებელი გახდება დროებითი დასაწყობების
ადგილის მოწყობა და სეპარირებული ნარჩენების ხანგრძლივად დასაწყობება, რადგანაც
მცირე

რაოდენობის

პარტიების

ტრანსპორტირება

ქვეკონტრაქტორისათვის

ეკონომიკურად წამგებიანი იქნება.
საყოფაცხოვრებო

ნარჩენების

მოსალოდნელი

რაოდენობა

მშენებლობის

ეტაპზე

გამოითვლება პროექტის მშენებლობის ხანგრძლივობიდან და ბანაკში მცხოვრები
მომსახურე პერსონალის რაოდენობიდან. სამშენებლო ბანაკებში დაბინავებული და
სამშენებლო უბნებზე მომუშავე პერსონალის საშუალო რაოდენობა განისაზღვრება 2,000
(ორი ათასი) კაცის ოდენობით. გეგმით პროექტის ხანგრძლივობა 73 კალენდარული თვეა.
დღეში ერთ კაცზე წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენის რაოდენობა განისაზღვრა 0.8
კგ-ით.
ზემოთქმულიდან გამომდინარე, პროექტის მიერ მშენებლობის ფაზაში წარმოქმნილი
მყარი მუნიციპალური ნარჩენების რაოდენობა, დაახლოებით, 42,632 ტონა იქნება. რაც,
დაახლოებით, 170,000 მ3-ს შეადგენს. საყოფაცხოვრებო ნარჩენის რაოდენობა, რომელიც
სამშენებლო ბანაკში წარმოიქმნება ყოველდღიურად, საშუალოდ, 1.5-2 მ3 იქნება. იმ
შემთხვევაში, თუ განხორციელდება ბანაკიდან ნარჩენების გატანა ყოველდღიური
რეჟიმით, საკმარისია ტერიტორიაზე 1.1 მ3 მოცულობის ორი კონტეინერის განთავსება.

ოპერირების ეტაპი
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რაოდენობა ოპერირების ფაზაში მკვეთრად შემცირდება,
სულ მცირე, 10-ჯერ. ამ სახის ნარჩენების წარმოქმნის ადგილი ოპერირების ფაზაში იქნება
საოფისე ტერიტორია, სარემონტო საამქროები, სასაწყობო მეურნება, სასადილო და სხვა
მსგავსი

ინფრასტრუქტურული

ერთეულები.

გამომდინარე

იმ

თანამშრომელთა

რაოდენობიდან, რომლებიც დაკავებული იქნებიან ჰესის ოპერირებასა და სარემონტო
სამუშაოებზე,

საყოფაცხოვრებო

ნარჩენების
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რაოდენობა

იქნება

ძლიერ

მცირე.
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შესაბამისად,

აღნიშნული

ნარჩენები

ხელშეკრულების

საფუძველზე

გადაეცემა

ადგილობრივ, შესაბამისი ლიცენზიის მქონე, კომპანიებს ნაგავსაყრელზე განთავსების
მიზნით.
ამავდროულად, უნდა აღინიშნოს, რომ დღეისათვის ნარჩენების მართვა მსოფლიოში
წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად განვითარებად სფეროს. გამომდინარე იქიდან,
რომ აღნიშნული ობიექტის მშენებლობის დასრულება გათვალისწინებულია 2018
წლისათვის, შესაძლებელია, ამ დროისათვის შემუშავებულ იქნეს ნარჩენების მართვის
უფრო პროგრესული მეთოდები. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, საყოფაცხოვრებო
ნარჩენების მართვის წარმოდგენილი გზა არის დღეისათვის საუკეთესო ხელმისაწვდომი
პრაქტიკა.

ჩამდინარე წყლები
ჩამდინარე წყალი – ესაა მტკნარი წყალი, რომელიც საპროექტო საქმიანობის შედეგად
დაბინძურდა. ჩამდინარე წყლები წარმოიქმნება სამშენებლო ბანაკებში, სამშენებლო
უბნებზე და ოფისებში.

მშენებლობის ეტაპი
სამშენებლო ობიექტებზე: სამშენებლო ობიექტებზე უნდა განთავსდეს ბიოტუალეტები ან
სეპტიკური ავზები, საიდანაც მოხდება კანალიზაციის წყლების შეგროვება და შემდგომი
ჩაშვება უახლოეს საკანალიზაციო სისტემაში შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმების
შემდეგ.

სამშენებლო ბანაკებსა და ოფისებში: სამშენებლო ობიექტებზე უნდა განთავსდეს
ბიოტუალეტები ან სეპტიკური ავზები, საიდანაც მოხდება კანალიზაციისა და სხვა სახის
დაბინძურებული

წყლების

შეგროვება

და

შემდგომ

მათი

ჩაშვება

უახლოეს

საკანალიზაციო სისტემაში, შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ.
საკანალიზაციო

ნარჩენის

რაოდენობა

განისაზღვრა

დღეში

250

ლ/კაცზე,

რაც

მშენებლობის ფაზაში, დაახლოებით, 657, 000, 000 ლ-ის ტოლია44.

ოპერირების ეტაპი
ოპერირების ფაზაში ნარჩენი წყლების რაოდენობა მკვეთრად შემცირდება, სულ მცირე,
10-ჯერ. ამ სახის ნარჩენების წარმოქმნის ადგილი ოპერირების ფაზაში იქნება საოფისე
ტერიტორია, სარემონტო საამქროები, სასაწყობო მეურნეობა, სასადილო და სხვა მსგავსი
ინფრასტრუქტურული ერთეულები. ნარჩენების რაოდენობა დამოკიდებული იქნება იმ
44
მშენებლობის ეტაპზე გაანგარიშებულია წლიურად, საშუალოდ, 1,200 ადამიანისათვის, საშუალოდ, ერთ ადამიანზე 250
ლ/დღეში წარმოიქმნება ნარჩენი წყალი, მშენებლობის ხანგრძლივობაა 6 წელი – 2,190 დღე (ნაკიანი წელი არ არის
გათვალისწინებული).
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თანამშრომელთა რაოდენობაზე, რომლებიც დაკავებული იქნებიან ჰესის ოპერირებაზე და
სარემონტო სამუშაოებზე.

სამედიცინო ნარჩენები
აღნიშნული ტიპის ნარჩენები წარმოიქმნება სამედიცინო დახმარებისა და კონტროლის
პუნქტში და მიეკუთვნება სახიფათო ნარჩენთა კლასს. მათი შეგროვება ხდება პლასტმასის
სპეციალურ

ყუთებში

განეიტრალებისა

და

და

გადაეცემა

განთავსების

კონტრაქტორს

მიზნით.

შემდგომი

სასურველია,

ინსინირების

სამედიცინო

ან

ნარჩენები

შეგროვების ადგილიდან პირდაპირ გადაეცეს შესაბამის კონტრაქტორს.
სამედიცინო

ნარჩენების

შეგროვების

ადგილზე

უნდა

იქნეს

დაცული

შემდეგი

მოთხოვნები:
1. სამედიცინო ნარჩენები უნდა განთავსდეს პლასტმასის სპეციალურ ყუთებში,
რომლებიც ჰერმეტულად იხურება;
2. სამედიცინო ნარჩენები, ინსინირების ან განეიტრალებისა და განთავსების მიზნით,
უნდა გადაეცეს მხოლოდ ლიცენზირებულ კონტრაქტორებს.

ნარჩენების რაოდენობა. სამედიცინო ნარჩენების მოსალოდნელი რაოდენობა ძალიან
მცირეა.

საერთაშორისო

სტატისტიკით,

მუნიციპალურ

ნარჩენებში

სამედიცინო

ნარჩენების რაოდენობა 0.001 %-ზე მცირეა, რაც წარმოდგენილი პროექტის მშენებლობის
ეტაპზე, დაახლოებით, 1.5-2 მ3 იქნება.

ინერტული სამშენებლო ნარჩენები
ინერტული ნარჩენების შესაძლო წყაროები:


ბუნებრივი მასალა (გრუნტი და ქვა-ღორღი, კლდოვანი ნამსხვრევი მასალა).
მიუხედავად იმისა, რომ სამშენებლო უბანზე ჩატარებულია მიწის ძირითადი
სამუშაოები

(თაღოვანი

კაშხლის

ნაწილობრივი

გათხრა

და

საძირკვლის

დამუშავება, ასევე, მიწისქვეშა სამუშაოები – გათხრა და ბეტონით ნაწილობრივი
დამუშავება), იმის გამო, რომ არ განხორციელებულა აშენებული ობიექტების
დაკონსერვება სტანდარტების შესაბამისად, შესაძლებელია, საჭირო გახდეს მათი
დანგრევა და წარმოიქმნას დიდი რაოდენობის ინერტული ნარჩენი.


ხუდონჰესის მშენებლობის სპეციფიკაციიდან გამომდინარე, მოსალოდნელია
ნარჩენი გრუნტების (ქვა-ღორღის) დიდი რაოდენობით წარმოქმნა. მშენებლობის
განხორციელებისას შეიძლება საჭირო გახდეს გასული საუკუნის 80-იან წლებში
აშენებული ბეტონის სხვადასხვა კონსტრუქციის ახლით შეცვლა, რაც შექმნის
დიდი რაოდენობის ბეტონისა და ბეტონის კონსტრუქციის ნარჩენის განთავსების
პრობლემას. ნარჩენების განსათავსებლად უნდა შეირჩეს შესაბამისი ადგილები
(გამომუშავებული კარიერები, მშრალი ხევები და სხვ.), რომლებიც უნდა
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აკმაყოფილებდეს გარემოსდაცვით კანონმდებლობას და აღნიშნული საკითხი
შეთანხმებული უნდა იყოს ადგილობრივ თვითმმართველობასა და გარემოს
დაცვის

ადგილობრივ

ან

ცენტრალურ

სამსახურებთან.

ნარჩენი

გრუნტის

განთავსება უნდა განხორციელდეს პროექტის მიერ წარმოდგენილი გეგმის
მიხედვით, რომელიც შეთანხმებული უნდა იყოს გარემოსდაცვით სამსახურებთან.


ლითონის კონსტრუქციული ელემენტები, ნარჩენი ბეტონი – იმ შემთხვევაში, თუ
აუცილებელი გახდა არსებული ინფრასტრუქტურის ან მისი ფრაგმენტების დაშლა,
შესაძლებელია გარკვეული რაოდენობის შესაბამისი ნარჩენის წარმოქმნა. მცირე
რაოდენიბით აღნიშნული ნარჩენები წარმოიქმნება მშენებლობის ეტაპზედაც.



არასახიფათო ნივთიერებებით ან საგნებით დაბინძურებული ნიადაგი (მცირე
ალბათობა და მცირე რაოდენობები);



დატბორვის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის დაშლის შედეგად
წარმოქმნილი ნარჩენები.

ბუნებრივი ინერტული ნარჩენები
ბუნებრივი ინერტული მასალებია გრუნტი და ქვა-ღორღი, კლდოვანი ნამსხვრევი მასალა.
1989 წელს დასრულებული სამუშაოები მოიცავდა შემდეგ კომპონენტებს:


მშენებლობის ადგილამდე მისასვლელი დროებითი და მუდმივი გზები;



სამშენებლო ნაგებობები და ბანაკები;



მდინარის გადასაგდები სამუშაოები, მათ შორის, გვირაბისა და წყლის აღმა და
დაღმა მდებარე კოფერდამები;



თაღოვანი კაშხლის ნაწილობრივი გათხრა და საძირკვლის დამუშავება, მათ შორის,
84,000 მ ბეტონი კაშხლის ფუნდამენტის ცოკოლისათვის;



მიწისქვეშა სამუშაოების გათხრა და ბეტონით ნაწილობრივი დამუშავება.

უკვე განხორციელებული სამუშაობის შედეგად წარმოქმნილი ინერტული ნარჩენების
განთავსება განხორციელდა მდ. ენგურის მიმდებარე ფერდობებზე, იმ დროისათვის
დამტკიცებული პროექტის შესაბამისად (სურ. 7.22, 23.).
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სურ. 7.22. ინერტული ნარჩენების განთავსების ადგილები, 1989 წ.

სურ. 7.23. ინერტული ნარჩენების განთავსების ადგილები, 1989 წ.

როგორც სურათიდან ჩანს, 1989 წლამდე ინერტული ნარჩენების განთავსების ადგილები
დღეს აღდგენილია.

ინერტული ნარჩენების წარმომქმნელი ძირითადი ობიექტები
ზუგდიდი–ჯვარი–მესტიის საავტომობილო გზის ახალი მონაკვეთის მშენებლობა.
ხუდონჰესის პროექტი ითვალისწინებს აგრეთვე არსებული ზუგდიდი–ჯვარი–მესტიის
საავტომობილო გზის მონაკვეთის დატბორვას. აღნიშნულის გამო დაგეგმილია ახალი 15
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კმ სიგრძის გზის, მათ შორის, რვა ხიდისა და ორი გვირაბის მშენებლობა. აღნიშნული
აქტივობების შედეგად მოსალოდნელია 7,100,000 მ3 ინერტული ნარჩენის, მათ შორის,
5,200,000 მ3 კლდოვანი გრუნტის წარმოქმნა.
ნარჩენების მართვის იერარქიის მეორე და მესამე პრიორიტეტი განიხილავს ნარჩენის
მეორადი

გამოყენების

პრიორიტეტი)

და

შესაძლებლობას,

დამუშავების

შესაბამისად,

შემდეგ

(III

დამუშავების

პრიორიტეტი).

გარეშე

განხილული

(II
იყო

შესაძლებლობა, მომხდარიყო ახალი გზის მშენებლობის დროს წარმოქმნილი ინერტული
ნარჩენების, განსაკუთრებით, კლდოვანი ნარჩენის გამოყენება ჰესის მშენებლობის
პროცესში. თუმცა ტექნიკური დოკუმენტაციის გაცნობისა და შესაბამის ექსპერტებთან
საუბრის შემდეგ გამოირკვა, რომ ახალი გზის მშენებლობის დროს წარმოქმნილი
კლდოვანი

ინერტული

ნარჩენი,

ვერც

სიმაგრით

და

ვერც

სტრუქტურით

ვერ

აკმაყოფილებდა მშენებლობისათვის განსაზღვრულ მოთხოვნებს, კერძოდ:


ინერტულ მასალაზე ძირითადი მოთხოვნა მშენებლობის ეტაპზე იყო ბეტონის
აგრეგატებზე. აღნიშნული ქანების სიმაგრის კოეფიციენტები, პროტოდიაკონოვის
ქანების კლასიფიკაციის მიხედვით, უნდა იყოს 8 და 10, ხოლო იმ კლდოვანი ქანის
სიმაგრე, რომელიც წარმოიქმნება, როგორც ინერტული ნარჩენი, ახალი და
მისასვლელი გზების მშენებლობისას, მხოლოდ 7-8;



გზების

მიღებული

მშენებლობისას

კლდოვანი

ქანების

შემადგენლობაში

სტრუქტურულად შეიმჩნევა თიხის არსებობა, რაც მასალას გამოუსადეგარს ხდის,
როგორც ბეტონის აგრეგატს.
ზემოთქმულიდან გამომდინარე, გზების მშენებლობის დროს წარმოქმნილი ინერტული
მასალის

დიდი

შეუძლებელია.

რაოდენობით
რაც

შეეხება

მეორადი
ნარჩენი

გამოყენება

ინერტული

აღნიშნული

მასალის

პროექტისათვის

მცირე

რაოდენობით

გამოყენებას, შესაძლებელია; ამისათვის


ინერტული ნარჩენები უნდა გადაეცეს ადგილობრივ მოსახლეობას სხვადასხვა
პირადი მიზნებისათვის (მშენებლობა, სამეურნეო საქმიანობა და სხვ.);



განხორციელდეს მეორად გზებზე ორმოების შევსება;



განხორციელდეს ეროზიული ადგილების გამაგრება (შესაბამისი ნებართვის
მოპოვების შემდეგ) და სხვ.

იმ შემთხვევაშიც კი, თუ განხორციელდა ინერტული ნარჩენების მეორადი გამოყენება
ზემოთ ჩამოთვლილი მიზნებისათვის, მათი რაოდენობა იმდენად მცირე იქნება, რომ
წარმოქმნილი ინერტული ნარჩენების საერთო რაოდენობა თითქმის უცვლელი დარჩება.
შესაბამისად, არსებობს მშენებლობის პროცესში წარმოქმნილი ინერტული ნარჩენების
მართვის მხოლოდ ერთი გზა – მათი განთავსება სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში.
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ინერტული ნარჩენების წარმომქმნელი ძირითადი ობიექტები
ვედის კარიერთან მისასვლელი გზა
ხუდონჰესის

მშენებლობისათვის

საჭირო

ინერტული

მასალების

მოპოვება

გათვალისწინებულია ვედის კარიერიდან, რომელიც მდებარეობს მდ. ხაიშურის ხეობაში,
ცენტრალური გზიდან 4კმ-ის დაშორებით.
პროექტით, ინერტული მასალის გამოსატანად, რთული რელიეფური პირობებიდან
გამომდინარე, გათვალისწინებულია ახალი გზის მოწყობა მდ. ენგურის მარცხენა ფერდზე,
მთლიანი სიგრძით – 4კმ, მათ შორის გვირაბი – 2.6კმ.

სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი გზა
ხუდონის ჰესის მშენებლობით იტბორება ხაიში-ჭუბერის არსებული ს/გზის მონაკვეთი.
აქედან გამომდინარე, დგება საკითხი სოფ. ჭუბერთან დამაკავშირებელი 4 კმ სიგრძის
გზის მშენებლობისა მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირზე, ძირითადი გზის მე-11 კმ-დან.

განთავსების ადგილის შერჩევა
ფინანსური საკითხი
დიდი რაოდენობის ინერტული ნარჩენები წარმოიქმნება როგორც ზუგდიდი-ჯვარიმესტიის გზის ახალი მონაკვეთის მშენებლობის დროს, ისე ორი მისასვლელი (ქვის
კარიერთან და დასახლებასთან) გზის მშენებლობისას. შერჩეული ალტერნატივის
შემთხვევაში მოსალოდნელი ინერტული მასალის რაოდენობა იქნება, დაახლოებით, 7-7.5
მილიონი მ3.
ძირითადი ეკონომიკური მოთხოვნა მსგავსი რაოდენობის ინერტული ნარჩენების
მართვისას არის მათი საბოლოო განთავსების ადგილის, რაც შეიძლება, ახლოს
მდებარეობა ინერტული ნარჩენების წარმოქმნის ადგილიდან. მეორე მხრივ, ადგილის
შერჩევა და ნარჩენების განთავსება უნდა განხორციელდეს შესაბამისი გარემოსდაცვითი
მოთხოვნების სრული დაცვით.
10-ტონიანი მზიდავების გამოყენების შემთხვევაშიც კი 7 მლნ. მ3 ინერტული ნარჩენის
გადასაზიდად საჭირო გახდება 700 000 რეისის გაკეთება. საწვავის ხარჯი ამ ტიპის
ტვირთმზიდავებისათვის შეადგენს, მინიმუმ, 50 ლიტრს 100 კმ-ზე. რაც ყველაზე
მინიმალური გათვლებითაც კი თითოეულ დამატებით კილომეტრზე 10 მ3 გადაზიდვისას
მარტო საწვავის ღირებულებას 2 ლარით (ორი გზა) ზრდის. რაც 700 000 რეისის
შემთხვევაში 1 400 000 ლარს შეადგენს.
შესაბამისად,

ინერტული

ნარჩენების

ტრანსპორტირება

ღირებულებას, დაახლოებით, 15-18 მლნ. დოლარით გაზრდის.
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ასევე, ადგილის შერჩევის ერთ-ერთი კრიტერიუმია მისასვლელი გზის არსებობა, რათა
თავიდან იქნეს აცილებული ახალი გზის გაყვანა, რაც თავისთავად წარმოქმნის
დამატებით ინერტულ ნარჩენებს.

ადგილის შერჩევა
როგორც აღვნიშნეთ, პროექტი შეჩერდა 1989 წელს. ამ დროისათვის წარმოქმნილი
ინერტული ნარჩენის განთავსება განხორციელდა მდ. ენგურის კალაპოტის მიმდებარე
ფერდობებზე. დღეისათვის 20 წლის წინ განთავსებული და აღდგენილი ნარჩენები
დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია, მაგრამ აღნიშნულ ტერიტორიაზე ნარჩენების
შემდგომი განთავსებისათვის ადგილი აღარ არის.
ინერტული ნარჩენების განთავსების ადგილის შერჩევის მიზნით განხორციელდა
საპროექტო ტერიტორიაზე გასვლა რეგიონის ხელმძღვანელობასთან და შესაბამის
ექსპერტებთან ერთად. ასევე, მოხდა ძველი დოკუმენტაციის შესწავლა და გაანალიზება
ინერტული ნარჩენების განთავსების კუთხით.
ადგილის ვიზუალურმა დათვალიერებამ აჩვენა, რომ რეალურად მხოლოდ რამდენიმე
ადგილზე იყო შესაძლებელი აღნიშნული ნარჩენების განთავსება. აგრეთვე, თუ
გავითვალისწინებთ ერთ-ერთ ძირითად კრიტერიუმს – ნარჩენების წარმოქმნისა და
განთავსების ადგილების შეძლებისდაგვარად მინიმალურ დაშორებას, მხოლოდ ერთი
ტერიტორია იძლევა საშუალებას, გამოყენებულ იქნეს დასახული მიზნისათვის – 7 მლნ. მ3
ინერტული ნარჩენის მთლიანად განსათავსებლად.
აღნიშნული ტერიტორია მდებარეობს მდ. ხაიშურის ხეობაში. იწყება ცენტრალური
გზიდან 100-200 მეტრიდან და გრძელდება 4-5 კმ-ის სიგრძეზე (სურ. 7.24, 25).

სურ. 7.24, 25. ინერტული ნარჩენების განთავსების შესაძლებელი ტერიტორია მდ.
ხაიშურის აუზის მიმდებარე ტერიტორიაზე
ძირითადი ამოცანა ინერტული ნარჩენების ტრანსპორტირებისა და განთავსების ეტაპზე
იქნება ღირებული ლანდშაფტისა და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაცვა, ასევე
ეკოსისტემის დაზიანების პრევენცია.
მშენებელი კონტრაქტორი ვალდებულია:
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ადგილობრივი მმართველობის სამსახურებთან შეათანხმოს გამომუშავებული
გრუნტის განსათავსებელი ადგილები;



შეიმუშაოს

გამომუშავებული

გრუნტის

განთავსების

გეგმა

ადგილობრივი

მმართველობის სათანადო კომპეტენციის მქონე პირების მიერ წარმოდგენილი
პირობების შესაბამისად (განთავსების გეგმა, ადგილის აღდგენის გეგმა და ა.შ.);


შესაბამისად,

გამომუშავებული

გრუნტისა

და

ლოდების

განთავსებასთან

დაკავშირებული ხარჯთაღრიცხვა გათვალისწინებული უნდა იყოს კონტრაქტორის
საერთო ხარჯთაღრიცხვაში, რომელსაც მშენებელი კონტრაქტორი წარადგენს
სატენდერო წინადადების ფარგლებში.

როგორც აღვნიშნეთ, xudonis mSenebare hesis datborvis zonidan SemovliTi
gzis mSeneblobisaTvis saWiroa saorientaciod 7.0 mln. m3 kldovani
gruntis

moWra,

romelic

მხოლოდ

nawilobriv

gamoiyeneba

mosawyobad. წინასწარი შეფასებით განსათავსებელი იქნება 2.5-დან 5 მლნ

m3

yrilis

kldovani

grunti. ნარჩენი გრუნტის განთავსების პროცესის ოპტიმიზაცია შესაძლებელია
განთავსების რამდენიმე ადგილის გამოყენებით. პირველი ასეთი უბანი, რომელიც
თეორიულად მთელ ამ მასალას დაიტევდა, არის უკვე განხილული ადგილი მდ.ხაიშურას
ხეობაში.

გარდა

ამისა,

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის

ალტერნატიული

გზის

ზედა

მონაკვეთზე წარმოქმნილი ნარჩენი ლოდების ნაწილი შეიძლება განთავსდეს სხვა,
ტრანსპორტირებისათვის

უფრო

მოსახერხებელ

და

გარემოზე

ზემოქმედების

თვალსაზრისითაც გამართლებულ ადგილებზე. კერძოდ, ჟარბი გრუნტი და კლდოვანი
ნაშალი

მასალა

შეიძლება

გამოყენებულ

იქნეს

სოფ.

ჯორკვალის

და

მესტიის

მიმართულებით გზის გაყოლებით ეროზირებული და დამეწყრილი ფერდობების
გასამაგრებლად

და

მდინარე

ენგურის

მარჯვენა

კალაპოტის

ნაპირსამაგრი

სამუშაოებისათვის. ნარჩენი ლოდების გამოყენება შეიძლება აგრეთვე მდინარე ენგურის
ნაპირსამაგრი სამუშაოებისათვის ზედა-ეწერი, ფახულანის მონაკვეთებზე. ლოდების
განთავსება შესაძლებელია გამონამუშევარ კარიერებში მათი რეკულტივაციის მიზნით.
დღეისათვის არსებული წინასწარი გეგმით ზუგდიდი-მესტიის გზის მშენებლობისა
წარმოქმნილი კლდოვანი და რბილი გრუნტის ნაყარის gadaadgildeba მოხდება ასევე
trasis me-6 da me-11km-ze, Sesabamisad mSenebare gvirabis mimdebare

teritoriaze da md. neskrulas kalapotis gasamagreblad (იხ. სურ. 26).
ჭუბერი-მესტიის

ალტერნატიულ

მონაკვეთზე

დაგროვილი

ლოდები

შეიძლება

გამოყენებულ იქნეს სოფ. ჭუბერის მიდამოებში მდინარე ნენსკრას ნაპირსამაგრი
სამუშაოებისათვის.
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 2.5- დან 5 მილიონამდე მ3 ნაყარის განთავსება
საჭიროებს ცალკე პროექტის მომზადებას, რომელიც უნდა მოიცავდეს, როგორც
განთავსების დეტალურ პროექტს (ადგილის რუკების, გეგმის, ფრაქციების მიხედვით
დასაწყობების

სტრუქტურის,

სადრენაჟო

სისტემების,

გადაფარვის

მეთოდის

და

მასალების და ა.შ. აღწერით), ასევე ნაყარის ტრანსპორტირების და განთავსების
სამუშაოების

დეტალურ

აღწერას

და

შესაბამის
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ღონისძიებებს.

ამგვარი პროექტის

მომზადება

იქნება

მშენებელი

კონტრაქტორის

მოვალეობა და გეგმის მომზადებისა და განხორციელების ხარჟები აუცილებლად
გათვალისწინებული უნდა იყოს სატენდეროდ წარმოდგენის ფინანსურ წინადადებაში.
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სურ. 7.26. ჭარბი გრუნტის და კლდოვანი ჩამონაშალის განთავსების ადგილები
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ლითონის კონსტრუქციული ელემენტები, ნარჩენი ბეტონი
ამ ტიპის ნარჩენის წარმოქმნა მოსალოდნელია იმ შემთხვევაში, თუ აუცილებელი გახდა
არსებული ინფრასტრუქტურის ან მისი ფრაგმენტების დაშლა. აღნიშნული ნარჩენები
მცირე რაოდენობით წარმოიქმნება მშენებლობის ეტაპზედაც.
ნარჩენი ლითონის კონსტრუქციები, რომელთა მეორადი გამოყენება შეუძლებელია,
შეგროვდება და დროებით დასაწყობდება სამშენებლო ობიექტებზე ან სასაწყობო
მეურნეობისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე. შემდეგ მოხდება მათი ჩაბარება ჯართში.
ყურადრება უნდა მიექცეს, რომ:


არ

მოხდეს

შეგროვებული

მეტალის

დროებითი

განთავსება

გადაუხურავ

ტერიტორიაზე;


არ შეერიოს ჩასაბარებელ ჯართში ზეთით ან სხვა საშიში ნივთიერებით
დაბინძურებული მეტალი.

არსებული ინფრასტრუქტურის შესაძლებელი დაშლის შედეგად წარმოქმნილი ბეტონის
ნარჩენების მართვისას შესაძლებელია შემდეგი გზების გამოყენება:


ალტერნატივა

I:

განხორციელდეს

ბეტონის

ნარჩენების

დაქუცმაცება

და

მშენებლობაში მათი მეორადი გამოყენება;


ალტერნატივა II:

განხორციელდეს ბეტონის ნარჩენების შერევა ინერტულ

ნარჩენებში მათი შემდგომი განთავსების მიზნით.

დატბორვის

ტერიტორიაზე

არსებული

ინფრასტრუქტურის

დაშლის

შედეგად

წარმოქმნილი ნარჩენები
ხუდონის კაშხლის მშენებლობის გამო, რომელიც 80-იანი წლების ბოლოს დაიწყო,
აუცილებელი გახდა 275 ოჯახის განსახლება. ოჯახების განსახლება მოხდა 1992 წელს
სამუშაოების შეჩერებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე. პროექტის შეჩერების შემდეგ
ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი დაუბრუნდა ძველ საცხოვრებელს. დღეისათვის,
დაახლოებით, 30 ოჯახი იყენებს ძველ ქონებას, როგორც სააგარაკო სახლებს.
გარდა ზემოაღნიშნულისა, დასატბორ ტერიტორიაზე მდებარეობს ეკლესია და სასაფლაო.
საპროექტო ტერიტორიაზე უნდა განხორციელდეს, დაახლოებით, 239 შენობა–ნაგებობის
(აქედან 187 საცხოვრებელი სახლია, 52 – არასაცხოვრებელი შენობა–ნაგებობა. ამ 52–დან 9
ადმინისტრაციული შენობაა (მაღაზია, სასადილო), 7 სკოლა, საავადმყოფო, 7 სახერხი,
დანარჩენი დამხმარე ნაგებობებს განეკუთვნება)დემონტაჟი.
საპროექტო ტერიტორიაზე როგორც ადმინისტრაციული, ისე საცხოვრებელი შენობების
20-25%-ის გადახურვაში, შესაძლებელია, გამოყენებული იყოს აზბესტის შემცველი
მასალა, რომლის მართვა უნდა განხორციელდეს შენობების დემონტაჟის დაწყებამდე.
საპროექტო ტერიტორიის გაწმენდა შენობა-ნაგებობებისგან უნდა მოხდეს მართვის
შემდეგი ალტერნატიული გზების გამოყენებით, პრიორიტეტების მიხედვით:
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სურ. 7.27, 28. შენობები, რომელთა გადასახურავად, შესაძლოა, გამოყენებულია აზბესტშემცველი
მასალები

ალტერნატივა

I:

ადგილობრივმა

მცხოვრებლებმა,

როგორც

შენობების

კერძო

მესაკუთრეებმა, შესალებელია, დაშალონ თავიანთი საცხოვრებელი სახლები და დამხმარე
ნაგებობები ან მათი ნაწილი სამშენებლო მასალის მეორადი გამოყენების მიზნით ან
გასაყიდად. ამ ალტერნატივის, წახალისების მიზნით, მშენებელმა კონტრაქტორმა,
რომლის მოვალეობაშიც შევა არსებული ინფრასტრუქტურის დემონტაჟი, შესაძლებელია,
მოსახლეობას გამოუყოს ტექნიკა მიღებული მასალის გადასაზიდად.
ალტერნატივა II: შენობები გადაეცეს დაინტერესებულ კომპანიებს ან მიმდებარე
სოფლების მცხოვრებლებს, რომლებიც განახორციელებენ შენობების დემონტაჟს და
მიღებულ

სამშენებლო

მასალებს

გამოიყენებენ,

როგორც

მეორად

ნედლეულს.

დღეისათვის საქართველოში არსებობენ კომპანიები და კერძო პირები, რომლებიც
ახორციელებენ შენობების დემონტაჟს და მიღებული მეორადი სამშენებლო მასალების
გამოყენებას ან გაყიდვას.
ალტერნატივა III: მშენებელი კონტრაქტორი განახორციელებს შენობების დემონტაჟს (და
არა ნგრევას). მიღებული ნარჩენის მართვა განხორციელდება ნარჩენების მართვის
იერარქიული პრინციპის გამოყენებით, სადაც მიღებული ნარჩენის ნაგავსაყრელზე
განთავსება

იქნება

მართვის

ყველაზე

მიუღებელი

გზა,

რომელსაც

მშენებელი

კონტრაქტორი გამოიყენებს.

ნარჩენების რაოდენობა
საცხოვრებელი სახლები ძირითადად ერთ და ორსართულიანია, რომელთა ფართობები
ერთ სართულზე მერყეობს 50-100 მ2-ის ფარგლებში. საქართველოში არ არსებობს
სტატისტიკა იმის შესახებ, თუ რამდენი ნარჩენი წარმოიქმნება ერთი კვადრატული მეტრი
შენობის დემონტაჟის დროს. შენობების დემონტაჟის დროს წარმოქმნილი ნარჩენების
მიახლოებითი

რაოდენობის

გამოსათვლელად

გამოყენებულ

იქნა

ამერიკის

გარემოსდაცვითი სააგენტიოს (EPA) სტატისტიკური მონაცემები, რომლის მიხედვითაც,
ორსართულიანი 1 მ2 საცხოვრებელი ფართობის დემონტაჟის დროს წარმოიქმნება 210-220
კგ ნარჩენი. თითოეული შენობისა და მათი დამხმარე ნაგებობების საშუალო ფართად
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აღებულ იქნა 150 მ2, რამაც 239 სახლზე შეადგინა 35,850 მ2. შესაბამისად, დასატბორ
ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი სახლების დემონტაჟის შედეგად, დაახლოებით,
9,900 ტ სამშენებლო ნარჩენი წამოიქმნება.
იმავე სააგენტოს მონაცემებით, არასაცხოვრებელი შენობების დემონტაჟის შედეგად ერთი
კვადრატული მეტრიდან წარმოიქმნება 250 კგ ნარჩენი. ტერიტორიაზე არსებული
არასაცხოვრებელი შენობების ფართობები მერყეობს 4 მ2-დან (მცირე ზომის ჯიხურები)
რამდენიმე ასეულ კვადრატულ მეტრამდე (ადმინისტრაციული შენობები). საშუალო
ფართობად აღებულ იქნა 100 მ2, რამაც 50 შენობისათვის შეადგინა 5,000 მ2, რაც
დემონტაჟის შედეგად 1,250 ტ ნარჩენს წარმოქმნის.
საერთო ჯამში, საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული შენობების დემონტაჟის შედეგად
მიიღება 11,150 ტ ნარჩენი, რაც, დაახლოებით, 7,000 მ3–ის ტოლია.

არასახიფათო სამშენებლო ნარჩენები
პროექტის ფარგლებში მოსალოდნელია შემდეგი ტიპის არასახიფათო სამშენებლო
ნარჩენების წარმოქმნა:


მოჭრილი ხეები და ბუჩქები;



შესაფუთი მასალები;



ვადაგასული დაუბინძურებელი ინსტრუმენტები;



სპეცტანსაცმელი;



შესაფუთი მასალები და სხვ.

მოჭრილი ხეები და ბუჩქები, მეტალის ნარჩენები, შესაფუთი მასალები
მოჭრილი ხეები და ბუჩქები
აღნიშნული ტერიტორია ნარგავებისგან გაიწმინდა 20 წლის წინ, პროექტის შეჩერებამდე.
ამის შემდეგ ტერიტორიის განაშენიანება არ განხორციელებულა.
აუცილებელი იქნება დასატბორი ტერიტორიის სრული გაწმენდა მცენარეული მასისგან
(უნდა განხორციელდეს ხეებისა და

ბუჩქების მოჭრა და ფესვების ამოძირკვა).

შესაბამისად, მივიღებთ ნარჩენს მოჭრილი ხეებისა და ბუჩქების სახით, რომლის მეორადი
გამოყენება უნდა განხორციელდეს. აღნიშნული ნარჩენები გადაეცემა ადგილობრივ
ხელისუფლებას, რომელიც საკუთარი პრიორიტეტების შესაბამისად, გადასცემს აღნიშულ
ნარჩენს

გათბობის

მიზნით

გამოსაყენებლად

ადგილობრივ

მოსახლეობას

ან

ორგანიზაციებს (საბავშვო ბაღი, სკოლა ან სხვ.)
რაც შეეხება წვრილ ტოტებს და ბუჩქებს უნდა მოხდეს მათი დაწვა სამშენებლო უბანზე, ,
ხოლო ის ხეები, რომლებიც ექვემდებარებიან ტრანსპორტირებას, უნდა დამუშვდეს
შესაბამისი ტექნოლოგიის გამოყენებით მცენარეთა დაავადების გავრცელების თავიდან
ასაცილებლად.
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შესაფუთი მასალები
შესაფუთი მასალების (ხე, ქაღალდი, მუყაო, პლასტიკი) მართვა მოხდება შემდეგი
პრიორიტეტების შესაბამისად:
1. კონტრაქტორი შესყიდვების პროცესში პრიორიტეტს მიანიჭებს იმ საქონელს,
რომელიც შეფუთული იქნება ნაკლები მოცულობის მასალაში, რაც საშუალებას
მისცემს მას, თავიდან აიცილოს ზედმეტი ნარჩენის წარმოქმნა;
2. ხელშეკრულების საფუძველზე, შესაფუთ მასალებს დაუბრუნებს მომწოდებელს
მეორადი გამოყენების ან გადამუშავების მიზნით;
3. მოხდება

შესაფუთი

მასალების

სეპარაცია

და

მათი,

როგორც

მეორადი

ნედლეულის, გადაცემა ლიცენზირებული კონტრაქტორისათვის;
4. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული ტიპის ნარჩენების რაოდენობა ძალზედ მცირე
იქნება, ის განთავსდება ადგილობრივ მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე.

სახიფათო სამშენებლო ნარჩენები
პროექტის

განხორციელებისას

წარმოიქმნება

სახიფათო

ნარჩენების

გარკვეული

რაოდენობა, ძირითადად, საღებავებისა და ბიტუმის ნარჩენი და სატრანსპორტო
საშუალებების ტექნიკური მომსახურების შედეგად დაგროვილი მასალა. სახიფათო
სამშენებლო ნარჩენებს განეკუთვნებიან:


შესაღებად გამოყენებული საღებავების ნარჩენები;



ბიტუმი;



აზბესტი;



მინა;



თხევადი საწვავის ნარჩენი;



საზეთ-საპოხი მასალები, ჰიდრავლიკური სისტემებისთვის განკუთვნილი საპოხი
ზეთები;



ქიმიური ნივთიერებები, როგორიცაა, ანტიფრიზი;



დაბინძურებული ნიადაგი;



გაჟონვაზე რეაგირების ოპერაციებში გამოყენებული დაღვრილი ნავთობისა და
ქიმიური ნივთიერებების შემწოვი მასალები (აბსორბენტები);



მანქანების/ძრავების მფილტრავი ელემენტი (ვაზნა);



ზეთიანი ჩვრები, ნახმარი ფილტრები, დაბინძურებული ნიადაგი და სხვ.

მშენებლობის

პროცესში,

თუ

წარმოიქმნება

განსაკუთრებით

არ

ჩავთვლით

ტოქსიკური

აზბესტის
ან

დიდი

შემცველ

ნარჩენებს,

რაოდენობით

არ

სახიფათო

ნარჩენები.მიუხედავად ამისა, აუცილებელია შესაბამისი ზომების მიღება, რათა თავიდან
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იქნეს აცილებული ან მინიმუმამდე შემცირებული გარემოზე უარყოფითი ზეგავლენა.
სახიფათო ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების ან დროებითი განთავსების დროს.
რეკომენდებული ზომებია:


არ შეიძლება სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების ერთმანეთში არევა. თუ
მსგავსი

ქმედება

უნებლიედ

განხორციელდა,

აუცილებელია

ნარჩენების

განცალკევება. იმ შემთხვევაში, თუ მათი განცალკევება შეუძლებელია, ან ითხოვს
დიდ რესურსს, მაშინ ნარჩენების მთელი მასა უნდა ჩაითვალოს სახიფათო
ნარჩენად და, შესაბამისად, მოხდეს მისი მართვა;


კონტრაქტორები

ვალდებული

იქნებიან,

უზრუნველყონ

ნარჩენების

კონტეინერების განთავსება წყალსატევებიდან, ჭიდან და მდინარის კალაპოტიდან
ან ხევებიდან 50 მ-ის დაშორებით;


სტაციონარული კონტეინერის არსებობის შემთხვევაში, ყველა კონტეინერი უნდა
მოთავსდეს

ბეტონის

რეზერვუარში),

საძირკველზე

რომლის

მოცულობა

(ბეტონით
(ტევადობა)

ნაშენ

ან

ცისტერნის

შემოზღუდულ
მაქსიმალური

ტევადობის, მინიმუმ, 110%-ია. თუ დამცავ რეზერვუარში მოთავსებულია ერთ
ცისტერნაზე მეტი, სისტემის ტევადობა უნდა იყოს ყველაზე დიდი ცისტერნის
ტევადობის 110% ან მათი სრული ტევადობის 25%, იმის მიხედვით,თუ რომელი
მეტია. დამცავი რეზერვუარი უნდა იყოს წყალგაუმტარი და არ უნდა ჰქონდეს
სადრენაჟო მილები ან დეფექტები, რომლებიც მის ჰერმეტულობას არღვევს;


საწვავის

დოზირების

(ჩამოსასხმელი)

მოწყობილობის

ყველა

საცმი

უნდა

მოწმდებოდეს გაჟონვაზე და უნდა იყოს მუდმივად კონტროლის ქვეშ. მათი
დიზაინი უნდა ითვალისწინებდეს ჩაკეტვის შესაძლებლობას, როდესაც მათ არ
იყენებენ;


ყველა

ტიპის

ნარჩენი

უნდა

განთავსდეს

შესაბამის

კონტეინერში

(მაგ.:

დაუშვებელია აკუმულატორების განთავსება მეტალის კონტეინერებში);


სამშენებლო უბანზე ნარჩენების დაწვა დაუშვებელია გარდა ხეების/ბუჩქების
წვრილი ტოტებისა, რომელთა დაწვაც რეკომენდებულია.

ნარჩენების წარმოქმნის თავიდან აცილების მიზნით უნდა განხორციელდეს შემდეგი
პრევენციული ღონისძიებები:


უნდა აიკრძალოს წყალსატევიდან, მდინარეებიდან, არხებიდან, ჭებიდან 50 მ-ზე
ნაკლებ რადიუსში და დაჭაობებულ ან ჭარბტენიან ტერიტორიაზე საწვავის შენახვა
ან სატრანსპორტო საშუალებისა თუ აღჭურვილობის საწვავით შევსება.



საწვავით შევსებისას დაუშვებელია სატრანსპორტო საშუალების უყურადღებოდ
დატოვება.



სამშენებლო უბანზე სატრანსპორტო საშუალების თუ აღჭურვილობის საწვავით
შევსებისას აუცილებელია აბსორბციული (შემწოვი) საფენების და/ან ჩალის
გამოყენება, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს მიწაზე ნავთობის დაღვრა. ასეთი
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საფენები და/ან ჩალა დაეფინება მიწაზე სატრანსპორტო საშუალების, თუ
აღჭურვილობის საწვავით შევსებამდე.


დაბინძურებული მიწის ფენის დაუყოვნებლივ მოცილება შეამცირებს ან თავიდან
აგვაცილებს გრუნტის წყლებისა და ზედაპირული წყლების დაბინძურების რისკს.
საჭიროა, დაბინძურებული მიწის ფენისა და სორბენტების, როგორც სახიფათო
ნარჩენების, გატანა, შენახვა და დამუშავება.



მნიშვნელოვანი მასშტაბის დაღვრის (გაჟონვის) შემთხვევაში, აუცილებელი ხდება
უფლებამოსილი და პასუხისმგებელი პირის ინფორმირება მომხდარის შესახებ და
სამუშაოების შეწყვეტა დაბინძურების რისკის აღმოფხვრამდე.



სატრანსპორტო

საშუალებებისა

და

აღჭურვილობის

საწვავით

შევსებისას

სავალდებულოა სათანადო, ამ მიზნისათვის გათვალისწინებული, მოწყობილობის
გამოყენება (მაგ.: შესაფერისი ზომის საცმები).


აღნიშნული სამუშაო მხოლოდ გამოცდილი და შესაბამისად გაწვრთნილი
პერსონალის (ოპერატორების) მიერ უნდა შესრულდეს. აუცილებელია საწვავის
მიწოდების აღჭურვილობის სისტემატური შემოწმება, რათა თავიდან იქნეს
აცილებული საწვავის შევსების აღჭურვილობის გაუმართაობით გამოწვეული
გაჟონვა.



ყველა მოძრავი აღჭურვილობა, რაშიც იგულისხმება, მაგ.: ამწეები, კომპრესორები,
გენერატორები, ბულდოზერები, ექსკავატორები და სხვ. და შესანახი ცისტერნები,
უნდა გამოყენებულ იქნეს მუშაობისას და გარემონტდეს, საჭიროების შემთხვევაში
იმგვარად, რომ მასალების დაღვრა-გაჟონვის ალბათობა მინიმუმამდე იქნეს
დაყვანილი.



აღჭურვილობის

ყოველდღიური

შემოწმება

(სატრანსპორტო

საშუალებების

ტექნიკური მომსახურების პროცედურა) აუცილებელია, რათა თავიდან იქნეს
აცილებული დაღვრა-გაჟონვის საფრთხე.


სატრანსპორტო

საშუალებების

რემონტი,

წმენდა,

საზეთ-საპოხი

მასალის

მოცილება და ტექნიკური მომსახურების სხვა სამუშაოები უნდა ტარდებოდეს მყარ
(მდგრად) გრუნტზე და არა მიწაყრილზე.



დაუშვებელია სატრანსპორტო საშუალებებისა თუ აღჭურვილობის სარემონტო
პუნქტის მოწყობა წყალსატევიდან, ჭიდან, დაჭაობებულ იდა ჭარბტენიანი
ტერიტორიიდან ან ხევიდან 50 მ–ის რადიუსში.

აზბესტის შემცველი ნარჩენების მართვა
პროექტი მოიცავს, როგორც ახალი ობიექტების აშენებას, ისე არსებული ნაგებობების
რეაბილიტაციას და, შესაბამისად, ექსპლუატაციისათვის გამოუსადეგარი ობიექტების
დემონტაჟს. ხაიშის თემის სოფლების სახლებისა და დამხმარე ნაგებობების გარკვეული
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ნაწილის

გადასახურად,

შესაძლოა,

გამოყენებულია

აზბესტშემცველი

მასალები.

აზბესტშემცველი მასალა (მასალა ითვლება აზბესტის შემცველად იმ შემთხვევაში, თუ
აღნიშნულ მასალაში აზბესტის რაოდენობა 1%-ზე მეტია) როგორც საქართველოს, ასევე
საერთაშორისო კანონმდებლობით, განეკუთვნება სახიფათო მასალებს და, კანონის
თანახმად, აუცილებელია მისი დემონტაჟი და უსაფრთხოდ განთავსება, რადგანაც
აზბესტის მაღალი კონცენტრაციების ხანგრძლივი ზემოქმედების შედეგად შეიძლება
განვითარდეს პნევმოკონიოზის სპეციფიკური ფორმა (აზბესტოზი) და ავთვისებიანი
სიმსივნური წარმონაქმნები (ფილტვების კიბო, კუჭის კიბო, პლევრის მეზოტელიომა და
სხვ.).
ზემოთქმულიდან

გამომდინარე,

აუცილებელია,

შემუშავდეს

აზბესტის

შემცველი

ნარჩენის მართვის გეგმა, რათა მოხდეს აზბესტშემცველი მასალების აღმოჩენა, შეგროვება,
შეფუთვა, ტრანსპორტირება და განთავსება, საკანონმდებლო მოთხოვნების სრული
დაცვითა და საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით.

აზბესტსა და აზბესტშემცველ მასალებთან დაკავშირებული სანიტარიული წესები და
ნორმები
საქართველოს ტერიტორიაზე აზბესტსა და აზბესტშემცველ მასალებთან დაკავშირებული
სანიტარიული

წესები

და

ნორმები

რეგულირდება

საქართველოს

შრომის,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2004 წლის №76/ნ ბრძანების –
“ჰიგიენური მოთხოვნები აზბესტსა და აზბესტშემცველ მასალებთან მუშაობისადმი
სანიტარიული წესები და ნორმები” – საფუძველზე.
აღნიშნული
დასაწყობებასა

ბრძანება
და

არეგულირებს

გადატვირთვას,

აზბესტშემცველი

ასევე,

აზბესტის

მასალების

შემცველი

შეფუთვას,

სამრეწველო

და

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებას, შენახვასა და უტილიზაციის პროცესებს.
სამუშაო ზონის ჰაერში ფიბროგენული, შერეული ტიპის მოქმედების აეროზოლების და
ლითონების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები რეგულირდება საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2002 წლის 18 სექტემბრის
№262/ნ ბრძანების – „სამუშაო ზონის ჰაერში ფიბროგენური, შერეული, შერეული ტიპის
მოქმედების აეროზოლებისა და ლითონების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების
დამტკიცების შესახებ” – საფუძველზე.
აზბესტშემცველი მასალები მიეკუთვნება ძლიერი სახიფათო ნივთიერებების კლასს.
აზბესტის შემცველი მასალების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები მოცემულია
ცხრილში 7.58.

აზბესტშემცველი მასალების აღმოჩენა
აზბესტის შემცველი მასალების აღმოჩენის მიზნით, უნდა მოხდეს დასანგრევი შენობა–
ნაგებობების ვიზუალური ინსპექცია და აღწერა შესაბამისი სპეციალსიტის მიერ. ეჭვის
შემთხვევაში, უნდა მოხდეს ნიმუშების ანალიზი თანამედროვე მეთოდებით.
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ცხრილი 7.58. აზბესტის შემცველი მასალების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები (ზდკ)

ნივთიერების დასახელება

ზდკ-ის
სიდიდე
მგ/მ3

წარმოების
პირობებში
უპირატესად
აგრეგატული
მდგომარეობა

საშიშროების
კლასი45

2/0.5

აეროზოლი

3

სილიკატშემცველი მტვერი, სილიკატები,
ალუმოსილიკატები:
ა)

ბუნებრივი აზბესტი (ქრიზოლიტი,
ანტოფილიტი, აქტინოლიტი, ტრემოლიტი,
მაგნეზიარფვედსონიტი) და სინთეზური
აზბესტი, ასევე შერეული აზბესტიანი ქანის
მტვერი, მათში 20%-ზე მეტი აზბესტის
შემცველობით

ბ)

აზბესტიანი ქანის მტვერი, მასში აზბესტის
10%-დან 20%-მდე შემცველობით

2/1

აეროზოლი

3

გ)

აზბესტიანი ქანის მტვერი, მასში აზბესტის
10%-ზე ნაკლები შემცველობით

4/2

აეროზოლი

3

დ) შეუღებავი და ფერადი აზბესტცემენტი მასში
მანგანუმის დიოქსიდის არანაკლებ 5%-ის,
ქრომის ოქსიდის არანაკლებ 7%-ის, რკინის
ოქსიდის არანაკლებ 10%-ის შემცველობით

6/4

აეროზოლი

4

ე)

10/4

აეროზოლი

3

აზბესტბაკელიტი, აზბესტრეზინი

აზბესტშემცველი მასალების დაშლა
ნაგებობის დანგრევა უნდა მოხდეს აზბესტშემცველი მასალების განატანისა და ნაგებობის
გაუნებელყოფის შემდეგ.
გაუნებელყოფის სამუშაოები უნდა ჩატარდეს აზბესტშემცველი მასალების მართვის
თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად.
ასეთ მასალებთან უსაფრთხო მოპყრობის ძირითადი პრინციპებია:


აზბესტშემცველი ადგილების იდენტიფიცირება და რისკის შეფასება;



სამუშაოებში მონაწილე პერსონალის სათანადო ინფორმირება რისკისა და მისი
მართვის შესახებ;



აზბესტშემცველი მასალების ერთიანობის მაქსიმალური დაცვა (დაშლისაგან,
შეხებისაგან და ა.შ.)



დანამვა, რათა არ მოხდეს ატმოსფეროდან აზბესტის მცირე ნაწილაკების შესუნქვა;

45

მავნე ნივთიერებები იყოფა ადამიანის ორგანიზმზე ზემოქმედების ხარისხის მიხედვით საშიშროების 4
კლასად: ა) განსაკუთრებით საშიში ნივთიერებები; ბ) ძლიერ საშიში ნივთიერებები; გ) ზომიერად საშიში
ნივთიერებები; დ) მცირედ საშიში ნივთიერებები, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის ბრძანება №262/ნ, 2002 წლის 18 სექტემბერი.
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აზბესტშემცველ მასალებთან პერსონალის კონტაქტის განხრძლივობის შემცირება;



აზბესტშემცველი მასალების სხვა ნარჩენებისაგან გამოყოფის, უსაფრთხოდ
შენახვისა და შესაბამისი ეტიკეტების უზრუნველყოფა განთავსებამდე.

აზბესტშემცველი მასალების განთავსება


ეს მასალები უნდა განათავსოს პერსონალმა, რომელსაც გავილილი ექნება
შესაბამისი ტრენინგი;



აზბესტშემცველი ნარჩნები განტანილი უნდა იყოს ერთიანად.
ტრანსპორტირებისას კონტეინერი უნდა იყოს დალუქული, რომ არ მოხდეს
მტვრისა და ბოჭკოების გაფანტვა;



არ უნდა მოხდეს აზბესტშემცველი ნარჩნების სხვა ნარჩენებთან შერევა;



აზბესტშემცველი ნარჩნები უნდა განთავდეს სპეციალურ ნაგავსაყრელზე საიდანაც
არ მოხდება აზბესტის გაფანტვა. მას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი საგები და გაჟონვის
კოლექტორი სისტემა, ასევე სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ნარჩენის
მყისიერ გადაფარვას შესაბამისი ინერტული მასალით.



აზბესტშემცველი ნარჩენების ნაგავსაყრელი არ უნდა მდებარეობდეს ისეთ
ადგილას სადაც მომავალში მოსალოდნელია მშენებლობა ან ჭების გაყვანა;



თუ არ არსებობს აზბესტშემცველი ნარჩენების ნაგავსაყრელი, ამ მოხდა მისი
დაზიანება მიწისძვრის შედეგად, უნდა მოხდეს აზბესტშემცველი ნარჩენების
დროებითი შენახვის ადგილების იდენტიფიცირება და მომზადება;



ჩანაწერები, ადგილის ზუსტი გეოგრაფიული კოორდინატების ჩათვლით, უნდა
გაკეთდეს აზბესტშემცველი ნარჩენების განთავსების ადგილმდებარეობის
დასაფიქსირებლად.

ქმედებები მუშათა დაცვისათვის


პერსონალს, რომელიც მონაწილეობს ნარჩენების გატანის პროცესში, გასაგები
ფორმით, უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა არის აზბესტი, სად
შეიძლება მისი ნახვა, რა საფრთხეს შეიცავს იგი, როგორ უნდა მასთან მოპყრობა და
მისი უსაფრთხო განთავსება.



შესაბამისი ცოდნის მქონე პერსონალმა უნდა შეამოწმოს ის ადგილები, სადაც
მოსალოდნელია აზბესტის არსებობა, მოახდინოს მათი იდენტიფიცირება და
ყველაზე უსაფრთხო ქმედებების დასახვა (მაგ. ადგილის დალუქვა თუ გატანა).
დაპრესილ– შეკუმშული ფორმის აზბესტემცველი მასალა ყველაზე დიდ საფრთხეს
წარმოადგნეს და მისი გატანა უნდა მოხდეს სპეცილური ცოდნის მქონე
პერსონალის მიერ შესაბამისი პროცედურებისა და პერსონალის უსაფრთხოების
დაცვით.
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აუცილებელია, რომ მუშებს ჰქონდეთ ხელთათმანები, სათვალეები, ერთჯერადი
და გამოსაცვლელი ტანსაცმელი (რომ სახლში არ წაიღონ დაბინძურებული
ტანსაცმელი) და მტვერსაწინააღმდეგო მიღბები. დაბინძურებული ტანსაცმელი და
დამცავი მოწყობილობები უნდა განთავსდეს ისევე, როგორ აზბესტშემცველი
მასალები;



აუცილებელია, წყლისა და დასაბანი ადგილის უზრუნველყოფა. მუშებმა უნდა
იცოდნენ, რომ უნდა დაიბანონ საჭმლის მიღებამდე, დალევამდე ან სახლში
დაბრუნებამდე, რათა შეამცირონ აზბესტის ბოჭკოების გაფრქვევის რისკის
სამუშაო ობიექტის ფარგლებს გარეთ.

დაცვის ზოგადი ღონისძიებები


ნაშალ მასალასთან, შენობების ნანგრევებთან და ნაჩენებთან მისასვლელი გზი უნდა
აიკრძალოს;



ნებისმიერი მანიპულაციები აზბესტშემცველი მასალებით დაყვანილ უნდა იყოს
მინიმუმამდე. აზბესტიანი სტუქტურები უნდა დაიშალოს რაც შეიძლება უფრო
ფრთხილად. თუ საჭიროა გახდება ასეთი მასალების გადატანა ან დანაწევრება,
მანამდე უნდა მოხდეს მათი დასველება, რომ ჰაერში არ მოხვდეს ბოჭკოები და
მტვერი;



აზბესტშემცველი მასალის ზედაპირის გაწმენდა უნდა მოხდეს სველი მეთოდებით.
მტვრის გადაწმენდა ან საყოფაცხოვრებო მტვერსასრუტის გამოყენება
დაუშევებელია, ეს გამოიწვევს ბოჭკოებისა და მტვერის ჰაერში გაფრქვევას;



უსაფრთხო შენახვა ან განთავსებამდე, აზბესტშემცველი მასალების გროვები უნდა
იყოს გადაფარული ბრეზენტით ან პლასტმასის სახურავით. მასალების დასველება
გატანამდე უნდა მოხდეს სათანადოდ;



უსაფრთხო განთავსებამდე აზტბესტშემცველი ნარჩენი მასალები უნდა დაილუქოს
კონტეინერებში. კონტეინერები შეიძლება იყოს მეტალის, პლასტმასის, ბოჭკოს ან
სქელი პოლიეთილენის პარკები. პოლიეთილენის პარკების გამოყენებისას, ერთი
პარკი უნდა ჩაიდოს მეორეში, თითოეული მათგანი კი უნდა დაილუქოს.
ეტიკეტები უნდა იყოს ადგილობრივ ენაზე და შეიცავდეს გაფრთხილებას, მაგ.,
„საშიშია! შეიცავს აზბესტის ბოჭკოებს. მავნებელია. შესაძლოა გაოიწვიოს კიბო.
შეინახეთ დალუქული. არ აამტვეროთ.“

ყველა ამწე-სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც გამოყენებულ იქნება აზბესტის
დატვირთვისა და გადატანისათვის, აგრეთვე ტერიტორია საიდანაც მოხდება ნარჩენების
დემონტაჟი, გულდასმით უნდა გაიწმინდოს მტვერდამჭერებით. ასევე დასაშვებია სველი
ხერხით გაწმენდა. სველი გაწმენდა აზბესტშემცველი მტვრისაგან უნდა განხორციელდეს
სასმელი ხარისხის წყლით, რაც წარმოადგენს კანონის მოთხოვნას (№76/ნ ბრძანების №1
დანართი

“ჰიგიენური

მოთხოვნები

აზბესტსა

და

აზბესტშემცველ

მასალებთან

მუშაობისადმი სანიტარიული წესები და ნორმები” მუხლი 3. მოთხოვნები ძირითადი და
610
Trans Electrica Ltd., 2013

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

დამხმარე საწარმოო შენობების, სათავსების და ნაგებობებისადმი პუნქტი 11 “საწარმოო და
დამხმარე სათავსების, მოწყობილობების სველი გაწმენდა აზბესტშემცველი მტვრისაგან
უნდა ხორციელდებოდეს სასმელი ხარისხის წყლით”).

აზბესტშემცველი ნარჩენების ტრანსპორტირება
ტრანსპორტირების დაწყებამდე აზბესტშემცველი გაბნეული ნარჩენები უნდა მთლიანად
დასველდეს და მოთავსდეს პოლიეთილენის პარკში, რომლის სისქე 0.22 მმ-ზე მეტია,
რომელიც, თავის მხრივ, მოთავსდება მეორე (იმავე სისქის) პოლიეთილენის პარკში.
აზბესტშემცველი

ნარჩენის

ტრანსპორტირება

უნდა

მოხდეს

დახურული

ან

წყალგაუმტარი მასალით გადაფარული სატრანსპორტო საშუალებით, ტრანსპორტირების
დროს ნარჩენის ჰაერში გაბნევის პრევენციის მიზნით.
ტრანსპორტირების
ითვალისწინებდეს

მარშრუტი

წინასწარ

აზბესტშემცველი

უნდა

ნარჩენების

შემუშავდეს.

მარშრუტი

ტრანსპორტირების

უნდა

ტრაექტორიის

მაქსიმალურ შემცირებას.
გადატვირთვის სამუშაოებისას დაუშვებულია კაკვებისა და სხვა მახვილი, წაწვეტებული
სამარჯვების გამოყენება.
ტრანსპორტირებისას,

ნარჩენების

გაუთვალისწინებელი

გაბნევის

შემთხვევაში,

დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს მიღებული შესაბამისი ზომები; კერძოდ, გაბნეული მასალა
დასველდეს და დაიფაროს დადგენილი წესით.

აზბესტშემცველი ნარჩენების განთავსება
აზბესტისშემცველი ნარჩენი განეკუთვნება სახიფათო ნარჩენებს და უნდა განთავსდეს
შესაბამის

სტრუქტურებთან

წინასწარ

წერილობით

შეთახმებულ

ადგილას,

საკანონმდებლო მოთხოვნების მიხედვით. განთავსების ადგილი უნდა ამოითხაროს და
მმხადდეს წინასწარ.
ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ნარჩენების გადმოტვირთვის შემდეგ აუცილებელია მათი
დამარხვა არანაკლებ 25 სმ სისქის მიწის ფენით. დაუშვებელია აზბესტშემცველი
ნარჩენების ღიად დატოვება პოლიგონზე.
ტრანშეის კონსერვაციისას ბოლო ფენის სისქე, რომელიც ფარავს აზბესტის შემცველ
ნარჩენებს, უნდა იყოს არანაკლებ 2 მეტრისა.
აზბესტშემცველი

ნარჩენების

განთავსების

ადგილი

ნათლად

უნდა

იყოს

შემოსაზღვრული. ადგილობრივ ხელისუფლებას უნდა ჰქონდეს განთავსების ადგილის
რუკა, რათა მომავალში არ მოხდეს ამ ადგილის სხვა მიზნებისათვის გამოყენება.
აზბესტშემცველი მასალების დემონტაჟი, შეფუთვა, ტრანსპორტირება და განთავსება
მოითხოვს როგორც ადამიანური, ისე ინფრასტრუქტურული რესურსების არსებობას.
კვალიფიციური კადრების მომზადება და შესაბამისი აღჭურვილობის შეძენა, ერთი მხრივ,
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საკმაოდ ძვირად ღირებული, ხოლო, მეორე მხრივ, დროში გაწელილი პროცესია.
ამავდროულად, განსახორციელებელი ქმედება ერთჯერადია და პროექტის შემდგომი
ოპერირებისას არც მომზადებული კადრების და არც შეძენილი აღჭურვილობის დიდი
ნაწილის გამოყენება არ იქნება შესაძლებლი.
ზემოაღნიშნულიდან

გამომდინარე,

ალბათ,

უფრო

მიზანშეწონილია,

მოხდეს

კონტრაქტორის დაქირავება აღნიშნული აზბესტშემცველი ნარჩენების მართვის მიზნით.

პერსონალის უნარ-ჩვევები
სამუშაო უბნიდან ნარჩენების გატანა უნდა მოხდეს ეროვნული გარემოსდაცვითი
კანონმდებლობის

შესაბამისად,

ადგილობრივი

მმართველობის

გარემოს

დაცვის

სამსახურების მიერ მითითებულ ადგილებზე.
პერსონალი, რომელიც დაკავდება სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების ოპერაციებით
(მათი განთავსების ჩათვლით), ვალდებულია, გაიაროს ტრენინგი შემდეგ საკითხებთან
დაკავშირებით:


ნარჩენების მართვა (ნარჩენებზე ჩასატარებელი სამუშაოები);



ნარჩენების (გა)დამუშავება, და



ნარჩენების დროებითი განთავსება.

ნარჩენების მარკირება
კონტრაქტორი (გარემოს დაცვაზე პასუხისმგებელი პირის დახმარებით) ვალდებულია,
უზრუნველყოს ნარჩენების კონტეინერების მარკირება, რათა შესაძლებელი გახდეს მათი
შიგთავსის განსაზღვრა და ზუსტად აღწერა. ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ
ნარჩენებთან მოპყრობისას ობიექტზე მომუშავე და გარეშე პერსონალმა დაიცვას
უსაფრთხოების წესები. ნარჩენები, რომელთა ტიპი არ არის მითითებული, სახიფათო
ნარჩენებად მიიჩნევა.

ნარჩენების ტრანსპორტირება
ნარჩენების წარმოქმნის ან დროებითი განთავსების ადგილებიდან ნარჩენების გადატანის
მიზნით

გამოყენებულ

იქნება

სატრანსპორტო

ქვეკონტრაქტორების

მომსახურება.

საამისოდ გამოიყენება კონტრაქტორის ტრანსპორტის მართვის გეგმა.

ნარჩენების გადაცემის პროცესი
ნარჩენების კონტრაქტორისთვის და/ან მესამე პირისთვის გადაცემა სათანადო წესით
უნდა იქნეს გაფორმებული - ნარჩენების გადაცემის ფორმის შევსების გზით. ყოველ
ცალკეულ შემთხვევაში ფორმაში შეტანილ უნდა იქნეს შემდეგი ინფორმაცია:
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გადაცემის თარიღი და დრო;



ნარჩენების აღწერა რაოდენობის მითითებით;



ინფორმაცია ნარჩენების მწარმოებლის შესახებ;



ინფორმაცია ნარჩენების გადამზიდის შესახებ;



ინფორმაცია მიმღები პირების შესახებ;



მწარმოებლის, გადამზიდისა და მიმღების წარმომადგენლების ხელმოწერა.

აღნიშნული ნარჩენების მართვის ფორმის შევსება არ განხორციელდება საყოფაცხოვრებო
და არასახიფათო საწარმოო ნარჩენების გადაცემისას.
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7.1.13. ზემოქმედება ლანდშაფტის ვიზუალურ მხარეზე
ხუდონჰესის

მშენებლობის

ვიზუალური

გავლენა

მისი

ზემოქმედების

არეალის

ლანდშაფტებზე მნიშვნელოვანი იქნება, როგორც მშენებლობის, ისე ექსპლუატაციის
ეტაპზე.
მშენებლობის

ეტაპზე

ლანდშაფტური

ცვლილება

განპირობებული

იქნება

ჰესის

ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოებითა და მშენებლობისათვის საჭირო კარიერებისა და
გზების ოპერირებით.
ექსპლუატაციის ეტაპზე ვიზუალურ ზეგვალენას განაპირობებენ ჰესის ნაგებობები –
კაშხალი, წყალსაცავი და მესტიის დამაკავშირებელი გზის ახალი მონაკვეთი.

გავლენები ლანდშაფტურ-ვიზუალურ მხარეზე მშენებლობის ეტაპზე
ვიზუალური ღირებულების თვასაზრისით, საკვანძო საკითხებს ხუდონჰესის პროექტის
მშენებლობის პროცესში წარმოადგენს: სამშენებლო ტექნიკა; გაფუჭებული, გადაყრილი
სამშენებლო

მასალები;

ნავთობპროდუქტების

შესაძლო

დაღვრა

სატრანსპორტო

საშუალებებიდან და სამშენებლო საქმიანობები.


სამშენებლო ტექნიკა
სამიზნე

ტერიტორია

მდებარეობს

უშუალოდ

ცენტრალურ

გზაზე,

რომელიც

აკავშირებს მესტიის მუნიციპალიტეტს დანარჩენ საქართველოსთან. სამშენებლო
ტექნიკის

მოძრაობა,

რომელსაც

გადააქვს

სამშენებლო

მასალები

კარიერიდან

სამშენებლო მოედანზე, უდავოდ წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ასპექტს,
რომელიც

გავლენას

მნიშვნელოვნად

მოახდენს

დამძიმდება

გარემოს

სამშენებლო

ვიზუალურ
ტექნიკის

მხარეზე.

არასწორ,

სიტუაცია

ექსპლუატაციის

შემთხვევაში (ბინძური სამშენებლო ტექნიკა, საწვავ-საპოხი მასალის დაღვრა,
სამშენებლო მასალების ნარჩენები გზებზე).
სატრანსპორტო მანქანებიდან გზებზე დაყრილი ნარჩენები კი წვიმიან და ნესტიან
ამინდში აუცილებლად წარმოქმნის ტალახსა და ჭუჭყს, რის შედეგადაც, შესაძლოა,
ამგვარ ამინდში გზა გაუვალიც კი გახდეს.
როგორც

შემარბილებელი

ღონისძიება,

შემოთავაზებულია

გზის

სამშენებლო

მონაკვეთის რეგულარული გაწმენდა სპეციალური ჯგუფის მიერ მშენებლობის ეტაპის
მთელ მანძილზე.


გაფუჭებული/გადაყრილი სამშენებლო მასალები
გაფუჭებული,
უსისტემო

დაწუნებული,
დასაწყობებამ

აგრეთვე
შესაძლოა,

გამოყენებული
მოგვცეს

მასალების

საპროექტო

ნარჩენების
ტერიტორიის

არაესტეთიკური სურათი.
როგორც შემარბილებელი ღონისძიება, შესაძლებელია, განხილულ იქნეს მიწის
სამუშაოების წინასწარი, გონივრული დაგეგმარება – ნარჩენი მასალების განთავსების
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ადგილების წინასწარი განსაზღვრა და შემდგომში მათი გეგმის მიხედვით განთავსება
(რაც უნდა წარმოადგენდეს მშენებლობის ორგანიზების პროექტის ნაწილს).


სამშენებლო აქტივობების გავლენა ვიზუალურ მხარეზე
უშუალოდ

ჰესის

სამშენებლო

ტერიტორიაზე

(განსაკუთრებით,

კაშხლის

მშენებლობისას) ცხადია, შეუძლებელი იქნება სამშენებლო სამუშაოების ვიზუალურ
მხარეზე გავლენის თავიდან აცილება. ამ შემთხვევაში გავლენა განპირობებული იქნება
სხვადასხვა

მასალის

გროვების,

სატვირთო

მანქანებისა

და

აღჭურვილობის

განლაგების ადგილების, სხვადასხვა საწარმოს (მაგ.: ქვის სამტეხლო), ბეტონის
შემრევებისა და ა.შ. არსებობით.
მშენებლობის წინსვალსთან ერთად სამშენებლო აქტივობები უფრო შესამჩნევი იქნება.
ამასთან,

ამ

შემთხვევაში

ზემოთ

ჩამოთვლილს

დაემატება

მშენებარე

შენობა/ნაგებობებისა და კონსტურქციების ხედები.
ამგვარი

გავლენების

შერბილება

შესაძლებელია

დროებითი

სამშენებლო

ინფრასტურქტურის გარემოს მიმართ ადეკვატური დიზაინის შერჩევით.


გავლენები ლანდშაფტურ-ვიზუალურ მხარეზე ექსპლუატაციის ეტაპზე
პროექტის ექსპლუატაციის ეტაპის ვიზუალური ასპექტები მშენებლობის ეტაპთან
შედარებით უფრო მეტად გასათვალისწინებელი და აქტუალური იქნება. ჰესის
ფუნქციონირების

ეტაპზე

ლანდშაფტურ-ვიზუალურ

გარემოზე

ზეგავლენის

თვასაზრისით საკვანძო საკითხებს წარმოადგენს:


საკუთრივ კაშხალი, რომელიც წარმოადგენს 200 მ სიმაღლის ბეტონის
სტრუქტურას;



წყალსაცავი, რომელიც დატბორავს ჰესის ზემოთ მდ. ენგურის კალაპოტის
ნაწილს;





ჰესის კომპლექსის სხვა ნაგებობები; და



მესტიის დამაკავშირებელი გზის ახალი მონაკვეთი.

კაშხლის ვიზუალურ მხარეზე გავლენა
ვიზუალურ მხარეზე გავლენის თვალსაზრისით საკვანძო საკითხია 200-მეტრიანი
კაშხლის კედლის არსებობა. კაშხალი ადგილობრივ ვიზუალურ მახასიათებლებს
შეუქცევადად შეცვლის. ახალი ხედი თვისობრივად განსხვავებული იქნება არსებული
ბუნებრივი ხედებისაგან.
ის, თუ რა სახის გავლენა იქნება, მეტ-ნაკლები სიზუსტით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ
უკვე არსებული ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის მიხედვით.
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სურ. 7.29, 30, 31, 32, 33, 34. ენგურჰესის კაშხალი
წარმოდგენილი სურათები საშუალებას გვაძლევს, დაახლოებითი წარმოდგენა შევიქმნათ
ხუდონის კაშხლის მოსალოდნელ გავლენაზე. ამასთან, გასათვალისწინებელია ის, რომ
მდ. ენგურის კაშხლის ქვედა დინებას გაშლილი ლანდშაფტი ახასიათებს, რაც ზრდის მისი
შემჩნევადობის არეალს. ენგურისგან განსხვავებით, ხუდონის საპროექტო კაშხალი ხეობის
შედარებით
პირობებში

ვიწრო

ადგილას

საპროექტო

განლაგდება.

კაშხალი

უფრო

მეტად

შეზღუდული იქნება მისი შემჩნევის არეალი.
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შესაბამისად,

დახურული

შეერწყმება

გარემოს

რელიეფის
და

უფრო
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რეზერვუარის ვიზუალურ მხარეზე გავლენა
ხუდონის

წყალსაცავი

დაიკავებს

მდ.

ენგურის

კალაპოტის

გარკვეულ

ნაწილს.

წყალსაცავის ვიზუალურ მხარეზე გავლენის შესახებ წარმოდგენას შეგვიქმნის უკვე
არსებული ჯვარის წყალსაცავი.

სურ. 7.35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. ჯვარის წყალსაცავი
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სურ. 7.42 ჯვარის წყალსაცავი

გასათვალისწინებელია, რომ ჯვარის წყალსაცავთან შედარებით, ხუდონის საპროექტო
წყალსაცავი გაცილებით მცირე მოცულობისაა და, შესაბამისად, მისი სარკის ზედაპირი
მნიშვნელოვნად მცირე იქნება ჯვარის წყალსაცავთან შედარებით.
მნიშვნელოვან საკითხს ვიზუალურ მხარეზე გავლენასთან დაკავშირებით წყალსაცავის
შემთხვევაში, წარმოადგენს წყლის დონეთა პერიოდული ცვალებადობა. კერძოდ,
წყალსაცავში წყლის დონის პერიოდული დაკლება გამოიწვევს მცენარეულობისაგან
თავისუფალი ზოლის გაშიშვლებას, რომელიც უარყოფითად იმოქმედებს არეალის
ლანდშაფტურ-ვიზუალურ მახასიათებლებზე. აღნიშნული გავლენის შესახებ ასევე
ჯვარის წყალსაცავის მაგალითით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ.

სურ. 7.43,44. ჯვარის წყალსაცავი.
წარმოდგენილ სურათზე წყლის დონე ჯვარის წყალსაცავში დაწეულია. შესაბამისად,
კარგად

ჩანს

მცენარეულობისაგან

ზედაპირი,

თავისუფალი

რომელიც

მთელი

წყალსაცავის პერიმეტრს მიუყვება.
წყალსაცავის

ზედაპირის

მნიშვნელოვანია

ესთეთიური

წყალსაცავის

დაცვა

მახასიათებლების
ნებისმიერი

ტიპის

შენარჩუნებისათვის
მყარი

ნარჩენებით

დაბინძურებისაგან.

ჰიდროელექტროსადგურის კომპლექსის სხვა ნაგებობები
ლანდშაფტურ-ვიზუალური გარემოს ცვლილების კიდევ ერთ ფაქტორად ჰესის შენობანაგებობები

გვევლინება.

მათ

მიერ

გამოწვეული

ვიზუალურ

მხარეზე

შესაძლო

უარყოფითი გავლენის თავიდან ასაცილებლად მნიშვნელოვანია, შენარჩუნდეს მათი
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სისუფთავე, და ვიზუალური გამართულობა, ნაგებობების დიზაინის, მასალების, ფერისა
და ფორმების გარემოსთან გონივრული და ჰარმონიული შერჩევით.
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7.2.

ზემოქმედება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე და შემარბილებელი

ღონისძიებები
ზოგადი მიმოხილვა
სოციალური

და

ეკონომიკური ზემოქმედების

შეფასების

მიზანი

იყო

ხუდონის

ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის დროებითი და მუდმივი გავლენების შეფასება
სამიზნე

ტერიტორიის

ეკონომიკური

სოციალურ-ეკონომიკურ

ზემოქმედების

შეფასება

პირობებზე.

მოიცავდა

სოციალური

პროექტის

და

წინასწარ

გათვალისწინებული და გაუთვალისწინებელი როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი
შედეგებისა და მის მიერ გამოწვეული სოციალური ხასიათის ცვლილებების ანალიზს.
მნიშვნელოვანი გავლენების შემთხვევაში Trans Electrica Ltd. განახორციელებს რიგ
შემარბილებელ ღონისძიებებს, რომლებიც აღწერილია ქვემოთ. პროექტის ფიზიკურ და
ეკონომიკურ

განსახლებასთან

დეტალურადაა

განხილული

დაკავშირებული
ხუდონის

შემარბილებელი

ღონისძიებები

ჰიდროელექტროსადგურის

პროექტის

განსახლების სამოქმედო გეგმაში.
ხუდონჰესის მშენებლობასა და ექსპლუატაციასთან დაკავშირებულია ადგილობრივ
სოციალურ გარემოზე როგორც მოკლევადიანი, ისე გრძელვადიანი ზემოქმედება. ამ
ზეგავლენას შეიძლება ჰქონდეს როგორც უარყოფითი, ასევე დადებითი მხარეები.
ხუდონჰესის სოციო-ეკონომიკური ზემოქმედება იქნება საკმაოდ გრძელვადიანი და იგი
უნდა იყოს განხილული ფართო კონტექსტში - კერძოდ, ელექტროენერგიაზე ქვეყნის
მოთხოვნილების და ენერგოდამოუკიდებლობის

(ენერგოუსაფრთხოების)

გაზრდის

თვალსაზრისით.

7.2.1. არანებაყოფლობითი განსახლება
მიწის

დაკავების

აუცილებლობასთან

დაკავშირებული

სოციალური

ზემოქმედება

(„ფიზიკური და ეკონომიკური ადგილმონაცვლეობა“)
ხუდონჰესის წყალსაცავისა და ინფრასტრუქტურის მშენებლობა გამოიწვევს მწვავე
სოციალურ ზემოქმედებას ადგილობრივ მოსახლეობაზე: მიწის კერძო ნაკვეთების, მათზე
განლაგებული უძრავი ქონების, ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურების და
შემოსავლის წყაროს კარგვას. პროექტის არეალში მოქცეული კერძო მიწის ნაკვეთების და
მათი მფლობელების იდენტიფიკაცია, მოსალოდნელი ზემოქმედების ხასიათი და
მასშტაბი, მიწის, სახვა უძრავი ქონების, მოსავლის, შემოსავლის წყაროების დაკარგვით
გამოწვეული ზიანის შეფასება განხორციელდა ორ ეტაპად: ტექნიკურ-ეკონომიკური
დასაბუთების ეტაპზე და პროექტირების მე-2 ეტაპზე. პროექტირების მე-2 ეტაპზე
წინასწარი შესწავლა და განსახლების სამოქმედო გეგმა მოამზადა მიწის მესაკუთრეთა
უფლებების დამცველთა ასოციაციამ (მაისი 2012). თავიდანვე უნდა ითქვას, რომ
ხსენებული

გსგ

არ

არის

საბოლოო:

მასში

ჯერ

სრული

მასშტაბით

არ

არის

ჩამოყალიბებული დაზარალებული მოსახლეობის სოციო-ეკონომიკური რეაბილიტაციის
დეტალები. მიუხედავად ამისა, წარმოდგენილი დოკუმენტი იძლევა მოსალოდნელი
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ზემოქმედებების და ზარალის საკმაო სიზუსტით აღწერას, რომ შეგვიქმნას წარმოდგენა
ზარალის ხასიათზე, ოდენობაზე და საკომპენსაციო ხარჯების მასშტაბზე. ქვემოთ
მოცემულია მოსალოდნელი ზემოქმედების რეზიუმე.
პროექტთან დაკავშირებული სოციალური ზეგავლენების შესწავლამ და ანალიზმა აჩვენა,
რომ ხუდონჰესის კომპლექსის გავლენის დაქვემდებარებული ტერიტორიების არეალში
ხვდება შემდეგი სოფლები: ხაიშის თემიდან - ხაიში, იდლიანი, სკორმეთი, ლალხორალი,
ტობარი, ლუხი, ქვედა წვირმინდი, ნაკი, დაკარი, შგედი, ლაჯრა, გაღმა ხაიში და
ციცხვარი.). გარდა ამისა, საპროექტო არეალში ექცევა სოფ. ლახანი, ჭუბერის თემიდან.
ხაიშის, გაღმა ხაიშის, დაკარისა და ტობარის განსახლება იგეგმება სრულად. დანარჩენი
დასახლებებიდან მოხდება რამდენიმე სახლის განსახლება.


ფიზიკური განსახლება - საპროექტო არეალში მოქცეული 184 შინამეურნეობა (769
პირი) პროექტის უშუალო ზემოქმედებას განიცდის. პროექტის არეალში ხვდება 14
დასახლება რომელთაგან ზემოქმედება ვრელდება 224 საცხოვრებელ სახლზე და
მიმდებარე დამხმარე შენობა-ნაგებობეზე.



გამოკითხვის შედეგად გაირკვა, რომ ჯამში საპროექტო არეალში ხვდება 584
საფლავი. აქედან 316 - სოფ. ხაიშის სასაფლაოზე; 174 - სხვა სოფლების
სასაფლაოებზე და დანარჩენი -სახლების მახლობლად/ეზოებში.

ნახ. 7.9. საპროექტო არეალი
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ცხრილი 7.59. საპროექტო არეალის დახასიათება46
მესტიის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტები,
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი, საქართველო

საპროექტო არეალის მდებარეობა

საპროექტო არეალის საერთო ფართობი
აქედან:

1,538 ჰა

დატბორვის ფართობი

528 ჰა.

კაშხლის სამშენებლო ტერიტორიის
ფართობი

645 ჰა.

ინერტული მასალების მოპოვებისთვის
საჭირო ტერიტორიის ფართობი

136 ჰა.

სამშენებლო ბანაკებისთვის საჭირო
ტერიტორიის ფართობი

115 ჰა

ბუფერული ზონის ფართობი

114 ჰა

საპროექტო არეალში არსებული მიწა:
კერძო

154.1 ჰა (416 ნაკვეთი)

რეგისტრირებული

12.64 ჰა.

დაურეგისტრირებელი

141.46 ჰა

სახელმწიფო/მუნიციპალური

1381. 98 ჰა.

აქედან:
გზა

65.87 ჰა

მდინარე

127.93 ჰა

ტყე

1,109.93 ჰა

ხიდებზე მიმაგრებული მიწა

0.39 ჰა

ელექტროგადამცემ ანძებზე
მიმაგრებული მიწა

0.37 ჰა

სხვა/არასასოფლო-სამეურნეო

77.09 ჰა

სოფლის სასაფლაოების მიერ
დაკავებული ფართობი

1.86 ჰა

საეკლესიო მიწა

0.05 ჰა

საპროექტო არეალში მოქცეული
დასახლებები

14

საპროექტო არეალში მცხოვრები
შინამეურნეობები

184

საპროექტო არეალში მოქცეული
საცხოვრებელი სახლები

224

ადგილობრივი მოსახლეობის საარსებო წყარო საკმაოდ მოწყვლადია, რადგან ამჟამად
ხაიშის თემის მოსახლეობა ძირითადად თვითდასაქმებულია საკუთარ სასოფლოსამეურნეო მიწის ნაკვეთებზე. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების მხოლოდ მცირე

46

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტის განსახლების სამოქმედო გეგმა (პროექტი), მიწის
მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია, 2012.
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ნაწილია განკუთვნილი გასაყიდად, მოსავლის დიდი ნაწილი გამიზნულია შიდა
მოხმარებისათვის;
ახალ ადგილზე განსახლების შედეგად საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებული
სოციალური და კულტურული ურთიერთობების სისტემის მოშლა იმ ოჯახებისთვის,
რომლებიც განსახლებას ექვემდებარებიან;

სალოცავი/წმინდა ადგილების დატბორვა და/ან მათთან მისასვლელი გზების მოშლა
აღნიშნული

ნეგატიური

ზემოქმედების

შერბილების

მიზნით

უნდა

ჩატარდეს

კონსულტაციები ადგილობრივი თემის წარმომადგენლებთან, მესტიასა და სოფ. ხაიშში
საპატრიარქოსა

და

ადგილობრივი

მთავრობის

წარმომადგენლებთან.

პროექტის

განმახორციელებელმა უნდა უზრუნველყოს სალოცავ/წმინდა ადგილებთან ახალი
მისასვლელი გზების მშენებლობა.
ახალ

ტერიტორიაზე

განსახლებული

მოსახლეობის

სოციალურ-კულტურული

ადაპტაციის პრობლემა (განსაკუთრებით, იმ შემთხვევაში, თუ ახალი დასახლების
ადგილი ურბანული არე იქნება, დასაქმებასა და ახალი უნარების შეძენასთან
დაკავშირებული სირთულეები)
ზემოქმედება იმ თემ(ებ)ზე, სადაც მოხდება ამ ტერიტორიებიდან განსახლებული
მოსახლეობის ჩასახლება
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ნახ. 7.10. საპროექტო არეალში მოქცეული სასაფლაოები47

47

განსახლების სამოქმედო გეგმა (პროექტი), მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია, 2012.

624

Trans Electrica Ltd., 2013

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

ნახ. 7.11. ინფრასტრუქტურული ობიექტები საპროექტი არეალში48

48

განსახლების სამოქმედო გეგმა (პროექტი), მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია, 2012.
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ნახ. 7.12. ზუგდიდი–ჯვარის–მესტიის ს/გზის ახალი მონაკვეთი49

49

განსახლების სამოქმედო გეგმა (პროექტი), მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია, 2012.
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ნახ. 7.13. კერძო საკუთრების უძრავი ქონება საპროექტო არეალში50

50

განსახლების სამოქმედო გეგმა (პროექტი), მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია, 2012.
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ნახ. 7.14. საზოგადოებრივი ობიექტები საპროექტო არეალში51

51

განსახლების სამოქმედო გეგმა (პროექტი), მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია, 2012.
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ნახ. 7.15. საპროექტო ტერიტორია52

52

განსახლების სამოქმედო გეგმა (პროექტი), მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია, 2012.
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არანებაყოფლობითი განსახლების („ფიზიკური და ეკონომიკური ადგილმონაცვლეობის“)
შერბილების სტრატეგია:

პროექტის

განხორციელება

მოხდება

საქართველოს

კანონის

„აუცილებელი

საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესაზებ“ (1999)
შესაბამისად. შესაბამისად, აქ ჩვენ არა გვაქვს მხარეთა ნებაყოფლობითი შეთანხმებით
ყიდვა გაყიდვის შემთხვევასთან და არანებაყოფლობითი განსახლების ეს პროცესი
მოითხოვს კარგ დაგეგმვას, რათა არ მოხდეს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების
საყოფაცხოვრებო პირობების გაუარესება.
მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაციის მიერ მომზადებულ განსახლების
სამოქმედო გეგმაში (გსგ, მაისი 2012), ზემოქმედებათა შეფასების გარდა, განხილულია
არანებაყოფლობითი
კანონმდებლობა,

განსახლების

საერთაშორისო

სამართლებრივი
საფინანსო

საფუძვლები,

ინსტიტუტების

მიერ

საქართველოს
საერთაშორისო

პრაქტიკაში დანერგილი პრინციპები და ამ პრინციპების განსხვავება საქართველოს
კანონმდებლობის მოთხოვნათაგან. კერძოდ, განმარტებულია, რომ საერთაშორისო
მიდგომები (მაგ, მსოფლიო ბანკის ან ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის
პოლიტიკა

არანებაყოფლობითი

კმაყოფილდებიან

ზარალის

განსახლების

კომპენსაციით

საკითხებთან
და

დაკავშირებით)

მოითხოვენ

არ

არანებაყოფლობით

განსახლებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების და საარსებო წყაროების სრულ
რეაბილიტაციას.
კომპლექსური

ამ

მიზნის

მისაღწევად

სოციო-ეკონომიკური

აუცილებელია

ანალიზის

დაზარალებული

განხორციელება

და

თემის

კომპენსაცია-

რეაბილიტაციის ადექვატური პროგრამის შემუშავება.
აღსანიშნავია,
არაფორმალურ

რომ
და

2012

წლის

გსგ-ში

არასავალდებულო

საერთაშორისო

ხასიათს

პრაქტიკაზე

ატარებდა

და

მითითება

გარკვეულწილად,

ინვესტორის კეთილ ნებას ასახავდა. 2013 წლის აპრილში საქართველოს მთავრობასა და
ინვესტორს შორის განხორციელებული მოლაპარაკებების შედეგად, ხელშეკრულებაში
რიგი ცვლილებები იქნა შეტანილი. ამ ცვლილების თანახმად განსახლების სამოქმედო
გეგმის

საბოლოო

ვარიანტი

დასრულდება

და

ზემოქმედების

ქვეშ

მოქცეული

ოჯახებისათვის კომპენსაციების გაცემა, ახალ საცხოვრებელ ადგილზე საყოფაცხოვრებო
პირობების და განვითარების პერსპექტივის შექმნა განხორციელდება მსოფლიო ბანკის
მოთხოვნების, კერძოდ - არანებაყოფლობითი განსახლების პოლიტიკის OP 4.12-ის
შესაბამისად; ამჯერად, ხელშეკრულების ეს პუნქტი აფიქსირებს ინვესტორის მიერ
სახელმწიფოს წინაშე ოფიციალურად აღებულ ვალდებულებას, რაც იძლევა მეტ
გარანტიას, რომ განსახლების პროცესი უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისად განხორციელდება.
ქვემოთ ცხრილში მოკლე რეზიუმეს სახით ასახულია 2012 წლის გსგ-ს ფარგლებში
განსაზღვრული

მიდგომები

ეკონომიკურ

დაქვემდებარებულ ოჯახებისათვის.
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და/ან

ფიზიკურ

ადგილმონაცვლეობას
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აქ კი მოკლე რეზიუმეში ჩამოვაყალიბებთ შემდეგ რეკომენდაციას გსგ-ს საბოლოო
ვარიანტის მომამზადებელი ექსპერტთა ჯგუფისათვის:
2012 წლის გსგ-ში წარმოდგენილი მიწის, უძრავი ქონების და მოსავლის კომპენსაციის
პრინციპები სწორად ასახავს მსოფლიო ბანკის პოლიტიკას და მიდგომებს. ამავე დროს
გასათვალისწინებელია

პროექტთან

(საქართველოსათვის უპრეცედენტო)

დაკავშირებული
და

სპეციფიური

განსახლების
ხასიათი:

მასშტაბები

იგეგმება

მთელი

სოფლების ახალ საცხოვრებელ ადგილზე განსახლება, რაც მნიშვნელოვან და კომპლექსურ
სოციალურ-ეკონომიკურ გავლენას იქონიებს, როგორც გადასახლებულ თემზე, ასევე იმ
რეციპიენტ თემზე, რომელმაც უნდა მიიღოს განსახლებულ მოსახლეთა მნიშვნელოვანი
რაოდენობა. ამ გარემოებათა გათვალისწინებით, არასაკმარისად მიგვაჩნია 2012 წლის გსგში

შემოსავლის

შემოთავაზებული

წყაროს

დაკარგვასთან

სარეაბილიტაციო

დაკავშირებული

ღონისძიებები.

კომპენსაციები

კომპლექსური

და

სოციალური

ზემოქმედების შერბილება მოითხოვს ასევე კომპლექსურ სარეაბილიტაციო ღონისძიებათა
დაგეგმვას, რომელთა მიზანი უნდა იყოს (მოსახლეობის მწვავე ნეგატიური რეაქციის
გათვალისწინებით) არა არსებული სოციო-ეკონომიკური სტატუსის შენარჩუნება, არამედ
განსახლების ზემოქმედებას დაქვემდებარებული მოსახლეობის საარსებო პირობების და
ეკონომიკური

პირობების

საგრძნობი

გაუმჯობესება.

სათანადო

შესწავლების,

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ თემებთან და ოჯახებთან განუწყვეტელი კონსულტაციების
და საერთაშორისო გამოცდილების გამოყენებით, სავსებით შესაძლებელი არის პროექტის
მნიშვნელოვნად გაძვირების გარეშე ამ საკითხების გადაწყვეტა და ზემოქმედების ქვეშ
მოქცეული ოჯახების სრულად დაკმაყოფილება.
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7.2.2

. ზემოქმედება მშენებლობის ფაზაზე

გავლენა სასოფლო-სამეურნეო და ფერმერულ საქმიანობაზე:


არსებული ინფრასტრუქტურის მოშლა (გზები, სარწყავი არხები და სასმელი წყლის
მილები და ა.შ.);



საძოვრებსა და მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე ხელმისაწვდომობის (მისასვლელი გზების
მოშლა) შეზღუდვა;



საძოვრისა და სავარგულების ხარისხის (დაბინძურება მტვრით, საშენი მასალებით,
სამშენებლო ნარჩენებით) დაქვეითება.

სამშენებლო მოძრაობა, რაც გამოიწვევს ადგილობრივი მოძრაობის შეფერხებას და
მოწყვლად

ჯგუფებს

(ფეხით

მოსიარულეები,

მოწაფეები,

არაავტოტრანსპორტით

მოსარგებლეები, კომუნალური მომსახურების შეფერხება) რისკის ქვეშ დააყენებს;
სავარაუდო დაწოლა ადგილობრივ რესურსებზე, წყლის მოწოდებაზე, კონკურენცია
პროდუქტსა და სერვისზე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ადგილობრივი ფასების ზრდა,
მაღალი მოთხოვნიდან გამომდინარე, რაც რისკის ქვეშ დააყენებს მოსახლეობის
მოწყვლად, ღარიბ ჯგუფებს;
დიდი მშენებლობა მოიზიდავს შემთხვევითი სარგებლობის მაძიებლებს, რაც გაზრდის
დაძაბულობის/კონფლიქტების და კრიმინალის დონეს.
ხუდონჰესის კომპლექსს ექნება დადებითი ზემოქმედება ზემო-სვანეთის სოციალურეკონომიკურ განვითარებაზე, რადგან იგი ხელს შეუწყობს ბიზნესისა და ტურიზმის
განვითარებას. ჰესის მშენებლობით მოსალოდნელია შემდეგი დადებითი ცვლილებები:
 მშენებლობის პერიოდში (დაახლოებით, 5 წლის პერიოდში) ახალი სამუშაო
ადგილების შექმნა მომსახურების, ბიზნესისა და ტურიზმის სფეროში;
 მშენებლობის პერიოდში (დაახლოებით, 5 წლის პერიოდში) სასოფლო-სამეურნეო
პროდუქტზე მოთხოვნის გაზრდა რეგიონში, რაც უფრო მომგებიანს გახდის
სოფლის მეურნეობას;
 მშენებლობის

დასრულებისა

და

ჰესის

ოპერირების

შემდეგ

ტურიზმის

განვითარების ხელშეწყობა (ენგურის კაშხლის გამოცდილებაზე დაყრდნობით,
რომელიც ყოველთვის ტურისტებისთვის მიმზიდველ ადგილს წარმოადგენს:
მესტიაში მიმავალი ტურისტები ჩერდებიან ენგურის კაშხალთან ადგილის
დათვალიერების მიზნით);
 ტურიზმის განვითარება სტიმულირებას გაუწევს ადგილობრივი კომერციული
სექტორისა და წვრილი და საშუალო ბიზნესის (სასტუმროები, მაღაზიები,
რესტორნები,

საცხობები

და

ა.შ.)

განვითარებას

მშენებლობის

პერიოდში

მშენებლობაზე დასაქმებული მუშახელის, ხოლო მშენელობის დასრულების შემდეგ
და ჰესის ოპერირებისას – ტურისტების დაკმაყოფილების თვალსაზრისით.
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7.2.2.1 დასაქმების შესაძლებლობა
პროექტის განმახორციელებლის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, მშენებლობის დროს
პიკურ ფაზაზე, სავარაუდოდ, მთლიანად, 3,000 მუშახელი იქნება დასაქმებული,
რომელთაგანაც 60-70% საქართველოს მოქალაქეები იქნებიან (დასაქმდება როგორც ხაიშის
და

მისი

შემოგარენის

მკვიდრნი,

ასევე

მოსახლეობა

საქართველოს

სხვადასხვა

რეგიონებიდან).
ადგილობრივი შრომისუნარიანი მოსახლეობის დიდ ნაწილს აქვს სურვილი, დასაქმდეს
მშენებლობის პროცესში. პროექტის განმახორციელებელი გეგმავს ტრენინგ ცენტრების
დაფუძნებას

რეგიონში,

სადაც

ადგილობრივი

მოსახლეობა

შეძლებს

დაეუფლოს

სხვადასხვა ხელობას და შეიძინოს შესაბამისი უნარ–ჩვებები, რაც ხელს შეუწყობს მათ
დასაქმებას მშენებლობის პროცესში და მომავალში მათ უფრო კონკურენტუნარიანს
გახდის სამუშაო ბაზარზე. ეს ტრენინგცენტრები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ
საკითხის გათვალისწინებით, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის გარკვეულმა ნაწილმა
იცის, თუ რა სახის მუშახელი იქნება საჭირო ჰესის მშენებლობის პროცესში. დასაქმების
მზადყოფნას გამოთქვამს სოფ. ხაიშსა და მის შემოგარენში მცხოვრები მუშა-ხელი:
შემდუღებელი, მძღოლი, ბეტონის ჩამსხმელი, ამწის მემანქანე, მუშები, ელექტრიკოსი,
შიდა სარემონტო სამუშაოების სპეციალისტი, მზარეული, მცხობელი, გზებზე სარემონტო
სამუშაოების მუშები და სხვ.
აღსანიშნავია, აგრეთვე, რომ დასაქმებული პირებისათვის მომსახურების (საკვებით,
ტრანსპორტით, დროებითი საცხოვრებელითდა სხვ.) უზრუნველყოფა, თავის მხრივ,
დასაქმების ირიბი ფორმაა და ზრდის მოსახლეობის შემოსავალს.
აქვე აღსანიშნავია, რომ პროექტის განმახორციელებელმაც სკოპინგის შეხვედრის დროს
გამოთქვა ინტერესი და მზადყოფნა, რომ მაქსიმალურად დაასაქმოს ადგილობრივი
მოსახლეობა.

მშენებლობის

პროცესში

ადგილობრივი მოსახლეობის

მაქსიმალური

დასაქმების მიზნით, პროექტის განმახორციელებელი სატენდერო დოკუმენტაციაში
შეიტანს შესაბამის მოთხოვნას სამშენებლო კომპანიის მიმართ, კერძოდ, უზრუნველყოს
მშენებლობის პროცესისათვის დაქირავებული მუშახელიდან 60–70% ადგილობრივი
მუშახელის დასაქმება.

7.2.2.2 ადგილობრივი პროდუქციის შესყიდვა
ხუდონჰესის მშენებლობის პროცესში გაიზრდება მოთხოვნა ადგილობრივ პროდუქციაზე
(მაგ.: სხვადასხვა სასოფლო–სამეურნეო პროდუქტი და სხვ.), რაც, თავის მხრივ, გაზრდის
ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავალს.
შემუშავდება ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა (საკვები პროდუქტები, სამშენებლო
მასალები),

რათა

მაქსიმალურად

უზრუნველყოფილი

იყოს

ადგილობრივი

კომპანიების/კონტრაქტორების დაქირავება მშენებლობის პროცესში საჭირო სხვადასხვა
სერვისის მოწოდების დროს.
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7.2.2.3. ცხოვრების ხარისხის დაქვეითება დასახლებულ პუნქტებთან მსხვილმასშტაბიანი
სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის შედეგად
მშენებლობის დროს წარმოიქმნება ხმაური, ვიბრაცია და მტვერი, რაც ძირითადად
გამოწვეული იქნება მძიმე ტექნიკის მოძრაობითა და ქვის კარიერში და სამსხვრევ
საწარმოში მიმდინარე სამუშოებით. ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით უარყოფითად
იმოქმედებს ქვედა წვირმინდისა და ქვედა ვედის მოსახლეობაზე, რადგან აღნიშნული
საწარმოების (კარიერი და სამსხვრევი საწარმო) განთავსება გათვალისწინებულია მდ.
ხაიშურის კალაპოტში ამ სოფლებიდან 500 და 700 მ-ის მანძილზე.
ადგილობრივი

მოსახლეობის

გადაადგილების

შეზღუდვა

და

უსაფრთხოებასთან

დაკავშირებული რისკები – სამშენებლო მოძრაობა გამოიწვევს ადგილობრივი მოძრაობის
შეფერხებას

და

მოწყვლად

ჯგუფებს

(ფეხით

მოსიარულეები,

მოწაფეები,

არაავტოტრანსპორტით მოსარგებლეები, კომუნალური მომსახურების შეფერხება) რისკის
ქვეშ დააყენებს;

7.2.2.4 ზეგავლენა ხაიშის თემის შიდა გზებზე
მშენებლობის დროს მძიმე ტექნიკის მოძრაობისას ხაიშის თემის შიდა გზების დაზიანება
და/ან მათი მდგომარეობის გაუარესება.
თემის შიგა გზები რეაბილიტაციისა და უარყოფითი ზეგავლენის მინიმუმამდება
დაყვანისათვის,

პროექტის

განამხორციელებელი

მშენებლობის

სატენდერო

დოკუმენტაციაში შეიტანს მოთხოვნას სამშენებლო კომპანიის მიმართ – უზრუნველყოს
მშენებლობის დროს დაზიანებული შიგა გზების რეაბილიტაცია.

7.2.2.5. მუშახელის დაბანაკებითა და გადაადგილებით გამოწვეული შესაძლო ზეგავლენა


გაზრდილი ზეწოლა სოციალურ და სანიტარიულ ინფრასტრუქტურაზე;



არაადგილობრივი მუშახელის შემოსვლის შემთხვევაში გადამდებ დაავადებათა
შესაძლო ზრდა.

აღნიშნული

უარყოფითი

ზეგავლენის

შერბილების

მიზნით

პროექტის

განმახორციელებელმა უნდა უზრუნველყოს:


პრევენციული აცრების ჩატარება53, როგორც შემოსული მუშახელისათვის, ასევე
ადგილობრივი

მცხოვრებლებისათვის.

ამბულატორიული

მომსახურეობის

მოცულობის გაზრდა, დამატებითი აღჭურვა, პერსონალის ტრენინგი.

მნიშვნელოვანია აცრების სახლმწიფო კალენდრით განსაზღვრული ვაქცინაციის პროცესის უფრო მეტად გააქტიურების
კამპანია, ამასთან, დამატებით, მოსახლეობისა და დასაქმებულთა სეზონურად აცრა გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინით,
აგრეთვე აუცრელი კონტინგენტის იმუნიზაცია ჰეპატიტების საწინააღმდეგო ვაქცინით. მნიშვნელოვანია დასაქმებულ
კონტინგენტში ტეტანუსის საწინააღმდეგო და, ზოგ შემთხვევაში, ციმბირის წყლულის საწინააღმდეგო
იმუნოპროფილაქტიკის ჩატარება.
53
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იმ დაავადებათა გამოვლენა, რომლებიც შეიძლება გავრცელდეს სამუშაო ძალის



მიერ. საჭიროებისამებრ, უნდა შემუშავდეს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
სამოქმედო გეგმა დაავადებების შესაძლო გავრცელების თავიდან აცილების ან
შემცირების მიზნით;


მუშა პერსონალის სამედიცინო შემოწმების განხორციელების ვალდებულება;



ადგილობრივი მუშახელის მაქსიმალური დასაქმების წახალისება.

7.2.2.6. არაადგილობრივი მუშახელის შემოსვლის
მოსახლეობასთან კონფლიქტების შესაძლო რისკი

შემთხვევაში,

ადგილობრივ

ამ უარყოფითი ზეგავლენის შერბილების მიზნით პროექტის განმახორციელებელი
უზრუნველყოფს

მუშათა

ქცევის

კოდექსის

შემუშავებასა

და

განხორციელებას

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრის მეშვეობით (კოდექსი უნდა მოიცავდეს
ადგილობრივ თემებთან ურთიერთობის ძირითად წესებს, ქცევის წესებს კონფლიქტურ
სიტუაციებში,

ადგილობრივი

თემების

კულტურული

თავისებურებებისაგან

განსხვავებული კულტურის მქონე ტერიტორიებიდან მოსული მუშების შემთხვევაში).

7.2.2.7.

ადგილობრივი

მოსახლეობის

გადაჭარბებული

მოლოდინების

შედეგად

წარმოქმენილი შესაძლო იმედგაცრუება


ხუდონჰესის მშენებლობისა და/ან ექსპლუატაციის პროცესში, შესაძლოა, დასაქმდეს
ადგილობრივი მოსახლეობის მოლოდინთან შედარებით მცირე რაოდენობა.

აღნიშნული

უარყოფითი

ზეგავლენის

შემცირების

მიზნით

პროექტის

განმახორციელებელმა უნდა უზრუნველყოს ადგილობრივი მოსახლეობის დროული და
სათანადო

ინფორმირება

(შესაბამისი

საკონსულტაციო

შეხვედრების

ჩატარება,

საინფორმაციო ბროშურების მომზადება და გავრცელება, საინფორმაციო სტენდების
მოწყობა და სხვ.) ადგილობრივი მოსახლეობის იმ შესაძლო სარგებლის შესახებ,
რომელსაც პროექტის განხორცილების პროცესში და ჰესის ექსპლუატაციის ეტაპზე
მიიღებს ადგილობრივი მოსახლეობა.

მშენებლობასთან დაკავშირებული ზოგიერთი სახის სოციალური ზემოქმედება და მათი
შერბილების ღონისძიებები
ზემოქმედება: მშენებლობით შეწუხებასთან (მტვერი, ემისიები, ხმაური) გამოწვეული
უარყოფითი

ზემოქმედება

არის

დროებითი,

უმნიშვნელო

და

მართვადი

კარგი

სამშენებლო პრაქტიკების გამოყენებით.
შერბილების ზომა: მტვერის კონტროლი წყლით მორწყვის სშუალებით. სულ მცირე 2
ცისტერნის გამოყენება; ხმაურის კონტროლი, საყუჩების დამონტაჯება აღჭურვილობაზე,
მუშაობა დღის საათებში.
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ზემოქმედება: დაავადებათა ვექტორების შექმნა, ე.ი. კოღოების დროებითი გამრავლების
ჰაბიტატების შექმნა დამდგარი წყლის გუბეებით, დამდგარი წყლის ობეიქტებით ღია
კარიერებსა და კარიერებში და სხვ. რაც ხელსაყრელ პირობებს შექმნის კოღოების
გამრავლებისა და დაავადებათა სხვა ვექტორებისათვის.
შერბილების ზომა: საჭიროა გუბეების ამოშრობა. ყველა ხელოვნური გუბე უნდა მოისპოს
გაზაფხულის დადგომამდე. უნდა განხორციელდეს რელიეფისა და ლანდშაფტის
აღდგენა.

ზემოქმედება: მეორადი ბიოლოგიური დაბინძურება (მაგ. ჯილეხი) გამოწვეული
ნიადაგური ინფექციის არსებულ კერებთან ახლოს მიწის სამუშაოების განხორციელებით
(მაგ. ჯილეხის არარეგისტრირებული სამარხები).
შერბილების ზომა: მიწის გაწმენდისა და გათხრის სამუშაოების დროს მუდმივი
მონიტორინგი. სამშენებლო საქმიანობის შეწყვეტა და შეჩერება სამარხის აღმოჩენის
შემთხვევაში. ვეტერინარული დეპარტამენტის ადგილობრივი სამსახურის შეტყობინება
და სამუშაოების განახლებამდე ვეტერინარული გაუვნებელყოფის უზრუნველყოფა.

ზემოქმედება:

საავტომობილო

მშენებლობასთან

მოძრაობის

დაკავშირებული

საშიში

სატრანსპორტო

პირობები,

ნაკადების

სადაც

ზედდება

ხდება
არსებულ

ტრადიციულ სატრანსპორტო ნაკადებთან
შერბილების ზომა: პროექტში სათანადო პრევენციის ზომების და უსაფრთხოების
ნიშნების გათვალისწინება გზებზე, მათ შორის - განათება, მძღოლების ინსტრუქტაჟი.

ზემოქმედება: ინფრასტრუქტურა. კომუნალური ინფრასტრუქტურის ის ძირითადი
ელემენტები, რომლებიც შეიძლება მოექცეს ზემოქმედების ქვეშ, გახლავთ გადამცემი
ხაზები, წყალმომარაგების სისტემები და სარწყავი მილები და არხები.
შერბილების ზომა: ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ინფრასტრუქტურული ელემენტების
გადატანა და რეაბილიტაცია. მშენებლობის დროს მუდმივი მონიტორინგი. ზიანიას
მიყენების შემთხვევაში სრული აღდგენა.

ზემოქმედება:

ადგილობრივ

მოსახლეობასთან

პოტენციური

კონფლიქტი

წყალმომარაგების ან ელექტრომომარაგების წყაროებზე ზემოქმედების გამო, ასევე სხვა
ინფრასტრუქტურაზე, მიწის ან ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობაზე ზემოქმედების,
ხმაურით გამოწვეული შეწუხების, მუშებთან კონფლიქტისა და სხვ. გამო.
შერბილების

ზომა:

სამშენებლო

კონტრაქტორმა

უნდა

გამოყოს

ადგილობრივ

მოსახლეობასთან ურთიერთობის ოფიცერი და შეიმუშავოს ურთიერთობის გეგმა. ყველა
კონფლიქტური

სიტუაცია

უნდა

გადაწყდეს

კომპრომისის მეშვეობით.
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მოლაპარაკებისა

და

გონივრული
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7.2.3. სოციო-ეკონომიკური ეფქტები მშენებლობის დასრულების შემდეგ
უფრო დეტალურად, ეს საკითხები განხილულია გზშ-ს 1 თავში, პარაგრაფში 1.3.6
„პროექტის სოციო-ეკონომიკური მიზანშეწონილობა“.

7.2.3.1. ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების გაზრდა
საქართველოში ბოლო წლებში იზრდება ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა, მაგ.: 2010 წელს
წინა წელთან შედარებით ელექტროენერგიის მოხმარება გაიზარდა, დაახლოებით, 10%-ით
და იმავე რაოდენობით მოხდა ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდა 2011 წელს წინა
წელთან შედარებით.
ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა შეამცირებს ქვეყნის ენერგოდეფიციტს
და ენერგოუსაფრთხოებას, რადგანაც შემცირდება საქართველოს დამოკიდებულება სხვა
ქვეყნებიდან გაზის მოწოდებაზე.
დამატებით,

ხუდონჰესის

ჰიდროელექტროსადგურის

მშენებლობა

ექსპლუატაციის

ენგურის

გაახანგრძლივებს

პერიოდს

(სედიმენტაციის

შემცირების

თვალსაზრისით).
ხუდონჰესის მშენებლობის შემთხვევაში ენგურჰესი აღარ დაღვრის ზედმეტ წყალს და
მიიღებს ზუსტად იმდენს, რამდენიც სჭირდება მაქსიმალური ეფექტიანობისთვის,
შესაბამისად გაიზრდება ენგურჰესიდან სახელწიფოს შემოსავლები.
ხუდონჰესის მშენებლობის შემთხვევაში ენგურჰესის ექსპლუატაციის ვადა იზრდება
მინიმუმ 20 წლით, სახელმწიფო კი ყოველგვარი დანახარჯების გარეშე, ყველაფრის
გათვალისწინებით, სუფთა მოგების სახით წელიურად საკმაოდ დიდ შემოსავალს
მიიღებს.
ელექტროენერგიის შიგა მოხმარების პიკის დროს ხუდონჰესის მიერ გამომუშავებულ
ენერგიას მიიღებს ქვეყანა საკუთარი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, ხოლო სხვა
სეზონებზე მოხდება ნამატის ექსპორტი.

7.2.3.2. საქართველოს ენერგეტიკის მარაგის გაზრდა და მისი ადგილის დამკვიდრება
რეგიონულ (აღმოსავლეთ ევროპის) მასშტაბში, როგორც ენერგოექსპორტიორის
ჰიდროენერგეტიკის განვითარება არა მარტო უზრუნველყოფს ქვეყნის ენერგეტიკულ
უსაფრთხოებას,

არამედ

იძლევა

მეზობელ

ქვეყნებში

(თურქეთი,

ირანი

ერაყი,

აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები) ჰიდროენერგიის ექსპორტის შესაძლებლობას (იხ. თავი
1.3).

7.2.3.3. განსახლებასთან დაკავშირებული კომპენსაცია და იმ პირების საცხოვრებელი
პირობების გაუმჯობესება, რომლებიც ფიზიკურ განსახლებას ექვემდებარებიან.
როგორც ზემოთ აღინიშნა, ადგილობრივი მოსახლეობის დიდ ნაწილს (დაახლოებით,
80%-ს) არ ჩაუტარებია საცხოვრებელი სახლებისა და სხვა დამხმარე ნაგებობების
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სარემონტო სამუშაოები ბოლო 30 წლის განმავლობაში. 2008-2011 წწ-ში ხაიშის თემში
მხოლოდ 6 ახალი სახლი აშენდა.
შესაბამისად, კომპენსაციის მიღების შემდეგ გაუმჯობესდება ხაიშის თემის განსახლებას
დაქვემდებარებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობები, რადგანაც ისინი შეძლებენ
ააშენონ უკეთესი სახლები.

7.2.3.4 რეგიონში ელექტროენერგიის მიწოდების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
ელექტროენერგიის მიწოდების მოძველებული ინფრასტრუქტურა და ელექტროენერგიის
დაბალი სიმძლავრე (რომელიც მოსახლეობას არ აძლევს საშუალებას, ერთდროულად
გამოიყენოს ელექტროენერგია დიდი დატვირთვით სხვადასხვა მიზნისათვის; მაგ.:
გათბობა, საკვების მომზადება და ა.შ.) საკმარისი არ არის ზამთრის სეზონში გათბობისა
და ინფრასტრუქტურის მზარდი განვითარებისათვის. ელექტროენერგიის მიწოდების
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება საშუალებას მისცემს მოსახლეობას, გამოიყენოს იგი,
როგორც გათბობის, ასევე საკვების მომზადების და/ან სხვა მომსახურებითი საქმიანობის
განვითარებისათვის.

7.2.3.5. ტურისტებისათვის დამატებითი ინტერესის ადგილის გაჩენა
ზემო სვანეთის რეგიონის ტურისტული პოტენციალს საქართველოს ღირშესანიშნაობათა
შორის წამყვანი ადგილი უკავია. სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში დაგეგმილი
ტურისტული მარშრუტები, უმთავრესად აქ არსებული უდიდესი ინფრასტრუქტურული
ნაგებობის-ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის დათვალიერებით იწყება. ქართველ და
უცხოელ ტურისტებს აცნობენ ინფორმაციას კაშხლის და ჰესის მშენებლობის და
ოპერირების შესახებ. ვიზიტორებს ასევე მიეწოდება ინფორმაცია ადგილის შემოგარენის
ბუნებრივი, სოციალური და კულტურული გარემოს (ლანდშაფტი, ბიომრავალფეროვნება,
ჰიდროლოგია, კლიმატი, გეომორფოლოგია, კულტურა და ა.შ.) უნიკალური თვისებების
შესახებ54.
როგორც ცნობილია, სოფელი ხაიში, ზემო სვანეთის ერთგვარ კარიბჭეს წარმოადგენს, აქ
მესტიისაკენ მიმავალი ტურისტები ისვენებენ-სოფლის შემოგარენში და ცენტრში არის
რამოდენიმე კაფე, რესტორანი, მაღაზია, ასევე ფუნქციონირებს ოჯახური სასტუმროებიც.
შესაბამისად, შეგვიძლია, ვივარაუდოთ, რომ ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურიც
(კაშხალი და წყალსაცავი) ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტებისათვის საინტერესო
ადგილი გახდება. ტურისტების ზრდა ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ეკონომიკის
54

მაგალითად, ჰუვერის კაშხალი, რომელიც მდებარეობს აშშ-ში მდ. კოლორადოზე, არიზონისა და ნევადის შტატების
საზღვარზე, მრავალ ადგილობრივ და უცხოელ ტურისტს იზიდავს. კაშხალზე შექმნილია ვიზიტორთა სპეციალური
საინფორმაციო ცენტრი და ეწყობა ტურები ვიზიტორებისათვის. წელიწადში, დაახლოებით, 1 მილიონამდე ტურისტი
სტუმრობს კაშხალს და ტურის საშუალებით ათვალიერებს ადგილს (იხ.: http://hooverdamtourcompany.com/
www.lasvegastourism.com/hoover_dam.htm და ა.შ.). ამ მხრივ, ასევე, აღსანიშნავია კაშხლები: Grand Coulee Dam, (აშშ),
Grande Dixence Dam (შვეიცარია, იხ. www.grande-dixence.ch/energie/hydraulic.html), Aswan Dam (ეგვიპტე) და სხვ.,
რომლებიც იზიდავენ დიდი რაოდენობით ტურსიტებს.
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განვითარებას მცირე რესტორნების, მაღაზიებისა და სხვ. ინფრასტრუქტურის შექმნიდან
გამომდინარე, ტურისტების საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით.
აქედან

გამომდინარე,

ტურისტების

რაოდენობის

ზრდის

ხელშეწყობის

მიზნით

მნიშვნელოვანია შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის აშენება. მნიშვნელოვანია,
ხუდონის კაშხალთან მოეწყოს ვიზიტორთა საინფორმაციო ცენტრი, სადაც მოხდება
მოკლე ინფორმაციის მიწოდება ვიზიტორებისათვის (საინფორმაციო ბუკლეტების,
ვიზუალური, ფოტო და ვიდეომასალის საშუალებით) ჰესის ინჟინერინგის, მშენებლობისა
(აშენების ისტორია, გარემოზე ზეგავლენის შეფასება, დაზოგილი სათბურის აირების
გამოთვლა და სხვ.) და ოპერირების შესახებ (ჰესის მიერ გამომუშავებულ ენერგია,
მნიშვნელობა და ა.შ.). კარგი იქნება, თუ მომზადდება მოკლე ვიდეორგოლი ჰესის შესახებ
და მისი ჩვენება ტურისტებისათვის. ასევე რეკომენდებულია, ვიზიტორებს მიეწოდოს
ინფორმაცია ზემო სვანეთის ბუნებრივი, სოციალური და კულტურული გარემოს
(ლანდშაფტი,

ბიომრავალფეროვნება,

ჰიდროლოგია,

კლიმატი,

გეომორფოლოგია,

კულტურა და ა.შ.) უნიკალური თვისებების შესახებ.

7.2.3.6. დასაქმება
ჰესის ფუნქციონირების დროს 200–მდე პირი დასაქმდება, საიდანაც, შეძლებისდაგვარად,
მაქსიმალური რაოდენობა იქნება ადგილობრივი მუშახელი.

7.2.3.7 ადგილობრივი

მოსახლეობის

გადაჭარბებული

მოლოდინების

შედეგად

წარმოქმენილი შესაძლო იმედგაცრუება:


ხუდონჰესის მშენებლობისა და/ან ექსპლუატაციის პროცესში, შესაძლოა, დასაქმდეს
ადგილობრივი მოსახლეობის მოლოდინთან შედარებით მცირე რაოდენობა.

აღნიშნული

უარყოფითი

ზეგავლენის

შემცირების

მიზნით

პროექტის

განმახორციელებელმა უნდა უზრუნველყოს ადგილობრივი მოსახლეობის დროული და
სათანადო

ინფორმირება

(შესაბამისი

საკონსულტაციო

შეხვედრების

ჩატარება,

საინფორმაციო ბროშურების მომზადება და გავრცელება, საინფორმაციო სტენდების
მოწყობა და სხვ.) ადგილობრივი მოსახლეობის იმ შესაძლო სარგებლის შესახებ,
რომელსაც პროექტის განხორცილების პროცესში და ჰესის ექსპლუატაციის ეტაპზე
მიიღებს ადგილობრივი მოსახლეობა.
ცხრილი 7.60.

სოციალურ–ეკონომიკური ზეგავლენები და შემარბილებელი ღონისძიებები

მოსალოდნელი უარყოფითი
ზეგავლენა

საცხოვრებლის დაკარგვა /
ფიზიკური ადგილმონაცვლეობა

შემარბილებელი ღონისძიებები
 კონსულტაციების განხორციელება გავლენის ქვეშ მყოფ
პირებთან (ადგილმონაცვლე და მასპინძელი თემების
წევრები) და მათი ინფორმირებული მონაწილეობა
განსახლებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების
მიღების პროცესში;
 გავლენის ქვეშ მყოფი თემების წარმომადგენლები უნდა
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მოსალოდნელი უარყოფითი
ზეგავლენა

შემარბილებელი ღონისძიებები
იღებდნენ მონაწილეობას განსახლების პროცესთან
დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში შემდეგ
საკითხებზე: საკომპენსაციო პაკეტები, დახმარება,
შემოთავაზებული ახალი საცხოვრებელი ადგილისა და
გადასახლების გრაფიკის ხელსაყრელობა;
 გასაჩივრების მექანიზმის შექმნის უზრუნველყოფა, რაც
შეიძლება, ადრეულ ეტაპზე განსახლების პროცესში
წარმოქმნილი პრობლემების დროულად გადაჭრის მიზნით;
 განსახლების დეტალური სამოქმედო გეგმის შემუშავება.
ფიზიკური ადგილმონაცვლეობა უნდა დაიგეგმოს და
განხორციელდეს განსახლების სამოქმედო გეგმის
შესაბამისად, რომელიც უნდა პასუხობდეს EBRD-ის
გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკის შესრულების
მოთხოვნას (PR) 5: მიწის შესყიდვა, არანებაყოფლობითი
გადასახლება და ეკონომიკური ადგილმონაცვლეობა;
 კონსულტაციების განხორციელება გავლენის ქვეშ მყოფ
პირებთან უნდა გაგრძელდეს განსახლების სამოქმედო
გეგმის განხორციელების ყველა ეტაპზე: მონიტორინგის,
კომპენსაციების გაცემისა და განსახლების პროცესის
შეფასების დროსაც.
დეტალური შემარბილებელი ღონისძიებები იხ. ხუდონის
ჰიდროელექტროსადგურის განსახლების სამოქმედო გეგმაში.
 კონსულტაციების უზრუნველყოფა გავლენის ქვეშ მყოფ
პირებთან და მათი ინფორმირებული მონაწილეობა
გადასახლებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების
მიღების პროცესში;

მიწისა და შემოსავლის წყაროს
დაკარგვა

 EBRD-ის გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკის
შესრულების (PR)5 და მსოფლიო ბანკის OP 4.12
არანებაყოფლობითი განსახლების პოლიტიკის მოთხოვნების
გამოყენების უზრუნველყოფა. ეკონომიკური (და არა
ფიზიკური) ადგილმონაცვლეობის შემთხვევაში უნდა
შემუშავდეს გავლენის ქვეშ მოქცეული პირებისა და
თემებისათვის კომპენსაციებისა და სხვა დახმარებების
შეთავაზების სპეციალური პროცედურები, რომლებიც
შეესაბამება EBRD-ის გარემოსდაცვითი და სოციალური
პოლიტიკის შესრულების მოთხოვნა (PR)5-ს: მიწის შესყიდვა,
არანებაყოფლობითი გადასახლება და ეკონომიკური
ადგილმონაცვლეობა. პროცედურები უნდა ჩამოყალიბდეს
ცხოვრების საშუალებების აღდგენის ჩარჩოს სახით;
 კონსულტაციები უნდა გაგრძელდეს განსახლების სამოქმედო
გეგმის განხორციელების ყველა ეტაპზე: მონიტორინგის,
კომპენსაციების გაცემისა და განსახლების პროცესის
შეფასების დროსაც;
დეტალური ინფორმაცია შესაძლო შემარბილებელი
ღონისძიებების შესახებ მოცემულია ხუდონჰესის პროექტის
განსახლების სამოქმედო გეგმაში.

 მიწის ნაკვეთების /
სავარგულების / საძოვრების
დაზიანება /

პროექტის განმახორციელებელმა უნდა უზრუნველყოს შემდეგი
ღონისძიებების გატარება:
 მშენებლობის დაწყებამდე მიწის ნაკვეთებთან მისასვლელი
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მოსალოდნელი უარყოფითი
ზეგავლენა
ხელმისაწვდომობის
შემცირება

შემარბილებელი ღონისძიებები
გზების შესწავლა და მონიშვნა რუკაზე;
 შესაძლებლობის ფარგლებში მიწის ნაკვეთების /
სავარგულების და ამ ნაკვეთებამდე მისასვლელი გზების
დაზიანების მინიმუმამდე დაყვანა;
 იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხდება მიწის ნაკვეთების
ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს ზარალის
ადეკვატური ანაზღაურება.

 განსახლების შედეგად
სოციალურ-კულტურული
ურთიერთობების სისტემის
მოშლა

 აღნიშნული კავშირების შენარჩუნების გზების მოძიების
უზრუნველყოფა, განსახლების ისეთი ალტერნატივის
შემუშავების გზით, რომელიც მინიმუმამდე დაიყვანს ამ
სახის უარყოფით ზეგავლენას.

 სასაფლაოს / სალოცავი
ტერიტორიის დატბორვა /
მისასვლელი გზების მოშლა

 განსახლების სამოქმედო გეგმაში ასეთი ტერიტორიების
დეტალური აღწერა და გადატანის ისეთი ფორმის
შემუშავება, რომელიც მისაღები იქნება როგორც
მოსახლეობისთვის, ადგილობრივი მთავრობისა და
საპატრიარქოსთვის, ასევე საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთვის.

 გადასახლებული
მოსახლეობის ადაპტაციასთან
დაკავშირებული
სირთულეები

 სირთულეების შესწავლა ადაპტაციის მექანიზმების
შემუშავების კუთხით (მაგ.: სპეციალური საკონსულტაციო
შეხვედრების ჩატარება, საჭირო საინფორმაციო
უზრუნველყოფა, დასაქმების ალტერნატივების შემუშავება,
პილოტური პროექტების განხორციელება და ა.შ.).

 მოსახლეობის
გადაჭარბებული
მოლოდინები

 პროექტის განმახორციელებელი უზრუნველყოფს
საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავებასა და რეგულარული
ორმხრივი კომუნიკაციის წარმოებას ადგილობრივ
მოსახლეობასა და პროექტის განმახორციელებელს შორის.
პროექტის მიმდინარეობის დროს უზრუნველყოფილი უნდა
იყოს ადგილობრივი მოსახლეობის დროული ინფორმირება.
 პროექტის განმახორციელებელს ევა;ება შემდეგი
საქმიანობების უზრუნველყოფა:
 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების
დაცვის გეგმის შემუშავება და განხორციელება;
 მშენებლობის დროს ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების
დაცვის გეგმის შემუშავება და განხორციელება:
 დასახლებული პუნქტებისაგან სამშენებლო უბნის იზოლაცია
სპეციალური ღობეებით;

 მძიმე ტექნიკის მოძრაობის
შედეგად წარმოქმნილი
მტვერი, ვიბრაცია და ხმაური

 დაცლის წერტილამდე სატვირთო მანქანების მოძრაობა
დახურულ მდგომარეობაში;
 მშრალი ამინდის დროს უბნებზე მისასვლელი გზების
დასველება ან გზის მექანიკური სარწყავების გამოყენება;
 მტვრის ფილტრების გამოყენება სტაციონარულ ქარხნებსა და
აღჭურვილობაზე;
 მუშების მიერ სპეციალური ნიღბების გამოყენება;
 სამშენებლო უბნებზე აღჭურვილობის განთავსება, რაც
შეიძლება, უფრო შორს ხმაურისადმი მგრძნობიარე
ტერიტორიებისგან;
 ხმაურწარმომქმნელი საქმიანობების განხორციელების
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მოსალოდნელი უარყოფითი
ზეგავლენა

შემარბილებელი ღონისძიებები
ადგილსა და ხმაურისადმი მგრძნობიარე ობიექტებს შორის
უნდა მოეწყოს ხმაურდამცავი ზღუდეები ისეთები
როგორებიცაა: დროებითი კედლები ან ამოღებული გრუნტის
გროვები;
 ხმაურწარმომქმნელი საქმიანობების წარმოების და
ხმაურწარმომქნელი ტექნიკის კონცენტრაციის ადგილის
გარშემო უნდა მოეწყოს კედლები;
 ხმაურწარმომქნელი საქმიანობების განხორციელება
ერთდროულად. ერთობლივი მუშაობით წარმოქმნილი
ხმაურის დონე ბევრად არ გადააჭარბებს ხმაურის დონეს,
წარმოქმნილს ამ სამუშაოების ცალ-ცალკე განხორციელების
შემთხვევაში;
 სამშენებლო სამუშაოების დროს გამოყენებული უნდა იქნეს
სპეციალური უხმაურო ტექნიკის გამოყენება;
 დემონტაჟისათვის, შესაძლებლობის ფარგლებში,
გამოყენებულ უნდა იქნეს ნაკლებად ხმაურიანი მეთოდები;
 სამშენებლო სამუშაოების შეწყვეტა ღამის საათებში,
ვინაიდან ადამიანების მგრძნობიარობა ხმაურის მიმართ
განსაკუთრებით იმატებს ღამის საათებში. სამშენებლო
სამუშაოების წარმოება დღის საათებში (09:00 –
18:00);მშენებლობის დროს სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობის
სამოქმედო გეგმის შემუშავება და განხორციელება;
 მძიმე ტექნიკის მოძრაობის მარშრუტის შეცვლა და,
შეძლებისდაგვარად, მათი არიდება შედარებით მჭიდროდ
დასახლებული უბნებისაგან;
 სხვა ალტერნატივების არარსებობის შემთხვევაში ნაკლებად
დასახლებული ადგილებში გამავალი გზების გამოყენება;
 გასაჩივრების მექანიზმის შემუშავება და ამოქმედება.

 საძოვრის ხარისხის
დაქვეითება

 გაზრდილი ზეწოლა
სოციალურ და სანიტარიულ
ინფრასტრუქტურაზე55

 გაზრდილი ზეწოლა
ადგილობრივ რესურსებზე
(მათ შორის, საკვებ
პროდუქტებზე)

55

 სამშენებლო ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშვება და
განხორციელება.
 კონსულტაციების განხორციელება ზეგავლენის ქვეშ მყოფ
პირებთან /თემებთან და ადგ. ხელისუფლებასთან და მათი
ინფორმირებული მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში;
 პროექტის განმახორციელებელმა მშენებლობის დაწყებამდე
უდნა უზრუნველყოს არსებული სოციალური და
სანიტარიული ინფრასტრუქტურის მოცულობის შესწავლა
და, საჭიროების შემთხვევაში, მისი გაზრდა.
 პროექტის განმახორციელებელმა მშენებლობის დაწყებამდე
უდნა უზრუნველყოს არსებული რესურსების შესწავლა და,
საჭიროების შემთხვევასა და შესაძლებლობის ფარგლებში,
რეგიონის სხვა სოფლების რესურსების გამოყენება;
 კონსულტაციების განხორციელება ზეგავლენის ქვეშ მყოფ
პირებთან /თემებთან და ადგ. ხელისუფლებასთან და მათი
ინფორმირებული მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების

მაგ., სასმელი წყლის მოხმარების ზრდა მუშახელის ხარჯზე, ადგილობრივი ტრანსპორტის გაზრდილი მოძრაობა.
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მოსალოდნელი უარყოფითი
ზეგავლენა

შემარბილებელი ღონისძიებები
პროცესში;
აღნიშნული უარყოფითი ზემოქმედების შერბილების მიზნით
პროექტის განმახორციელებელმა უნდა უზრუნველყოს შემდეგი
საქმიანობების განხორციელება:

 ტერიტორიაზე დროებითი
სამუშაო ძალის შესვლასთან
დაკავშირებული გადამდებ
დაავადებათა შესაძლო ზრდა

 პრევენციული აცრების ჩატარება56, როგორც შემოსული
მუშახელისათვის, ასევე ადგილობრივი
მცხოვრებლებისათვის. ამბულატორიული მომსახურეობის
მოცულობის გაზრდა, დამატებითი აღჭურვა, პერსონალის
ტრენინგი;
 იმ დაავადებათა გამოვლენა, რომლებიც შეიძლება
გავრცელდეს შემოსული სამუშაო ძალის მიერ.
საჭიროებისამებრ, უნდა შემუშავდეს საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის სამოქმედო გეგმა დაავადებების შესაძლო
გავრცელების თავიდან აცილების ან შემცირების მიზნით;
 მუშა პერსონალის სამედიცინო შემოწმების განხორციელების
ვალდებულება;
 ადგილობრივი მუშახელის მაქსიმალური დასაქმების
წახალისება.
აღნიშნული უარყოფითი ზემოქმედების შერბილების მიზნით
პროექტის განმახორციელებელმა უნდა უზრუნველყოს შემდეგი
საქმიანობების განხორციელება:

 ადგილობრივი მოსახლეობის
გადაადგილების შეზღუდვა
და უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული რისკები

 სამშენებლო ტრანსპორტის მოძრაობის გეგმის შემუშავება და
გატარება, რაც ასევე მოიცავს უსაფრთხოების სპეციალური
ნიშნების დაყენებასა და ტრენინგების ჩატარებას ჰესის
მიმდებარე სოფლების, როგორც სკოლებში, ისე
მოსახლეობაში;
 მოსახლეობის გადაადგილების შესწავლა, ტექნიკის
მოძრაობის საათებისა და სიჩქარის შეზღუდვების დაწესება.

 მუშათა არასათანადო ქცევა /
სოციალურ-კულტურული
განსხვავება / მიგრანტი
მუშების შესაძლო
კონფლიქტი ადგილობრივ
მოსახლეობასთან

 ამ უარყოფითი ზეგავლენის შერბილების მიზნით პროექტის
განმახორციელებელი უზრუნველყოფს მუშათა ქცევის
კოდექსის შემუშავებასა და განხორციელებას
საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრის მეშვეობით
(კოდექსი უნდა მოიცავდეს ადგილობრივ თემებთან
ურთიერთობის ძირითად წესებს, ქცევის წესებს
კონფლიქტურ სიტუაციებში, ადგილობრივი თემების
კულტურული თავისებურებებისაგან განსხვავებული
კულტურის მქონე ტერიტორიებიდან მოსული მუშების
შემთხვევაში).

მნიშვნელოვანია აცრების სახლმწიფო კალენდრით განსაზღვრული ვაქცინაციის პროცესის უფრო მეტად გააქტიურების
კამპანია; ამასთან, დამატებით, მოსახლეობისა და დასაქმებულთა აცრა სეზონურად გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინით,
აგრეთვე აუცრელი კონტინგენტის იმუნიზაცია ჰეპატიტების საწინააღმდეგო ვაქცინით. მნიშვნელოვანია დასაქმებულ
კონტინგენტში ტეტანუსის საწინააღმდეგო და, ზოგ შემთხვევაში, ციმბირის წყლულის საწინააღმდეგო
იმუნოპროფილაქტიკის ჩატარება.
56
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7.2.4. ზეგავლენა ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე
ხუდონჰესის

მშენებლობის

გავლენის

შეფასება

მოსახლეობის

ჯანმრთელობაზე

განხორციელდა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული კლიმატის
ცვლილებებისადმი ადამიანის ჯანმრთელობის სენსიტიურობისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ადაპტაციის მეთოდური რეკომენდაციებისა (Methods of assessing human

health vulnerability and public health adaptation to climate change) და პრინციპების
შესაბამისად, შემდეგი გეგმის მიხედვით:
1. ხუდონჰესის ზემოქმედების არეალის მოსახლეობის მოწყვლადობის შეფასება
არსებული სიტუაციის ანალიზის საფუძველზე:
ა)

სტატისტიკური ინფორმაციის მოძიება და ანალიზი, როგორც რეგიონულ
(სამეგრელო–ზემო სვანეთი), ისე მუნიციპალურ (მესტია) ჭრილში;

ბ)

დაავადებიანობის მაჩვენებლების (100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით)
გამოთვლა და შედარება საერთო რეგიონულ და ქვეყნის მონაცემებთან;

გ)

ავადმყოფობათა იმ ჯგუფების გამოვლენა, რომელთა გავრცელების მხრივ
მესტიის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაავადებიანობის მაჩვენებელი
აღემატება რეგიონულ და ქვეყნის მაჩვენებლებს;

დ) მუნიციპალიტეტში არსებული დემოგრაფიული და სოციალური სიტუაციის
დახასიათება

ოფიციალური

სტატისტიკური

ინფორმაციის

ანალიზის

საფუძველზე;
ე)

ჯანმრთელობის

დაცვის

რესურსების

ანალიზი

მუნიციპალიტეტში:

ინფორმაცია სამედიცინო დაწესებულებებისა და პერსონალის, აგრეთვე
ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების შესახებ.
2. ხუდონჰესის მშენებლობის ჯანმრთელობაზე ზეგავლენის მოსალოდნელი რისკების
განსაზღვრა;
3. რისკების შერბილებისა და მინიმიზაციის ღონისძიებების განსაზღვრა.
მოსალოდნელი

უარყოფითი

ზეგავლენების

შესარბილებლად

საჭიროა

შესაბამისი

შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავება, რომელიც შეამცირებს არახელსაყრელ
ზემოქმედებასა

და

მის

შესაძლო

გავლენას

ადგილობრივი

მოსახლეობის

ჯანმრთელობაზე. ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით, პრევენციული ღონისძიებები,
რომელთა საშუალებითაც, შესაძლებელია, შევამციროთ გარემო ფაქტორების ადამიანზე
უარყოფითი ზეგავლენა, შესაძლოა, დავყოთ პირველად, მეორეულ და მესამეულ
პრევენციად. პირველადი პრევენციის მიზანია გარემოს ობიექტების ხარისხობრივი
მდგომარეობის მონიტორინგის წარმოება და ადამიანთა ამა თუ იმ ჯანმრთელ ჯგუფში
დაავადებათა წარმოშობის თავიდან აცილება (მაგ.:სასმელი წყლის დეზინფექცია, კვების
პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, გადამდები დაავადებების აღმოცენების
წინააღმდეგ

ბრძოლა).მეორეული

პრევენცია

გულისხმობს

გამაფრთხილებელი

ღონისძიებების გატარებას ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების პირველივე
ნიშნების გაჩენისთანავე (სკრინინგისა და ეპიდზედამხედველობის გაძლიერება შესაბამის
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გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებებზე, ადეკვატური და კომპლექსური ღონისძიებების
გატარება ეპიდაფეთქებათა თავიდან ასაცილებლად). მესამეული პრევენცია მდგომარეობს
არსებული დაავადებით გამოწვეული ჩივილების მინიმიზაციაში.

ხუდონჰესის კომპლექსის მოსალოდნელი გავლენა საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე
ხუდონის სბგზშ-ის პროცესში ჩატარებული კვლევის საფუძველზე ადგილობრივი
კლიმატის შესაძლო ცვლილებება ხუდონჰესის წყალსაცავის მშენებლობის შედეგად
მოსალოდნელია ხუდონჰესის წყალსაცავის ნაპირიდან 0.5–1.5 კმ-ის არეალში, რამაც,
შესაძლოა, გარკვეული გავლენა იქონიოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე
ზემოთ აღნიშნულ არეალში. ამ ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ წყალსაცავის ზემოქმედება
ადგილობრივ

კლიმატზე

იქნება

იმდენად

უმნიშვნელო,

რომ

მოსახლეობის

ჯანმრთელობაზე მას ზეგავლენა არ ექნება (იხ. თავი 7.1.6. წყალსაცავის შესაძლო
ზემოქმედება ადგილობრივ კლიმატზე).
სვანეთის

მოსახელობაში

გავრცელებულია აზრი,

რომ

ენგურჰესის

ზეგავლენით

მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი ძვალ-სახსროვანი სისტემის ავადმყოფობანი. სამედიცინო
სტატისტიკური ინფორმაციის ანალიზით ირკვევა, რომ მესტიის მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობაში მართლაც მნიშვნელოვნად მაღალია (საერთო რეგიონულ მონაცემებთან
შედარებით) ძვალ-სახსროვანი სისტემისა და შემაერთებელ ქსოვილთა დაავადებების
შემთხვევები (მათ შორის რევმატოიდული არტრიტები, ართროპათიები და. ა.შ.). ამ
ჯგუფის ავადმყოფობებით განპირობებული დაავადებიანობის მაჩვენებლი (100,000
მოსახლეზე გადაანგარიშებით) 2.6-ჯერ აღემატება საერთო რეგიონულ მაჩვენებლებს.
თუმცა

აგრეთვე

აღსანიშნავია

ენდოკრინული,

გულ-სისხლძარღვთა,

სასუნთქი

ორგანოების დაავადებებით, აგრეთვე სიმსივნეებით დაავადებიანობის მაღალი დონე
საერთო

რეგიონულ

ჭრილში.

ცერებროვასკულარული

ავადმყოფობებით

დაავადებიანობის მხრივ, მესტიის მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მთელ რეგიონში და
დაავადებიანობა 2.4-ჯერ აღემატება რეგიონის საერთო მაჩვენებელს. აღნიშნული
გარემოება განპირობებულია, რამოდენიმე ფაქტორით, კერძოდ:


ოფიციალურ სტატისტიკაში დაავადებათა შემთხვევების დაფიქსირება ხდება
მხოლოდ სამედიცინო დაწესებულებაში პაციენტის ვიზიტის შემდეგ. ხოლო,
მესტიის რაიონის მოსახლეობას, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის სხვა
რაიონების მოსახლეობისგან განსხვავებით, ჰქონდა უფასო ამბულატორიულ
სამედიცინო მომსახურებაზე უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა მაღალმთიანი
რეგიონებისთვის სპეციალური სახელმწიფო პროგრამების არსებობის გამო.



ავადობისა

(ინციდენტობა57)

და

დაავადებიანობის

(პრევალენტობა58)

მაჩვენებლების გამოსათვლელი ფორმულა. აღნიშნული უპირველეს ყოვლისა

57 ავადობის მაჩვენებელი (ინციდენტობა) – დაავადების ახლად დიაგნოსტირებული შემთხვევების რაოდენობა
/(მოსახლეობის რაოდენობა)*100,000.
58 დაავადებიანობის მაჩვენებელი (პრევალენტობა) – საანგარიშო წლის ბოლოს მეთვალყურეობაზე მყოფ ავადმყოფთა
რაოდენობა / (მოსახლეობის რაოდენობა) * 100,000.
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განპირობებულია მოსახლეობის რაოდენობის სიმცირით, რაც დაავადებათა
ერთეული

შემთხვევების

დაფიქსირებისასაც

კი

მნიშვნელოვნად

ზრდის

დაავადებიანობის მაჩვენებელს.
იმ შემთხვევაში, თუ არ მოხდა სწორი მენეჯმენტი, სამშენებლო ტერიტორიებიდან
ჩამდინარე,

სანიაღვრე

დაბინძურდეს

და

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო

სხვადასხვა

პათოგენური

წყლები,

მიკროორგანიზმით,

შესაძლებელია,

ნავთობპროდუქტით,

ორგანული და არაორგანული ნივთიერებით. საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დაბინძურება
მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს,
საკანალიზაციო სისტემა არსებობს მხოლოდ დაბა მესტიაში და საერთოდ არ არსებობს
სოფლებში. ფეკალური ნარჩენები, ძირითადად, მდინარეში ჩაედინება, რაც სერიოზულ
პრობლემებს შექმნის დატბორვისა და წყალდიდობის შემდეგ. ეს, უპირველესად,
შეიძლება აისახოს სასმელი წყლის ხარისხზე59, აღნიშნული კი უშუალო კავშირშია
დიარეების მატებასთან. საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო ნარჩენების შეგროვების,
ტრანსპორტირებისა

და

განთავსების

ინფრასტრუქტურის

არარსებობა

დამატებით

რისკებს ქმნის ფონური დაბინძურების მატებისა და შესაბამისი გადამდები და
არაგადამდები დაავადებების აღმოცენება-გავრცელებისათვის. ეს საკითხი და შესაბამისი
შემარბილებელი ღონისძიებები განხილულია თავში 7.1.13 – ნარჩენების წარმოქმნა და
მართვა.
ტერიტორიაზე დროებითი სამუშაო ძალის შესვლასთან დაკავშირებულ გადამდებ
დაავადებათა შესაძლო გავრცელება და ზემოქმედება დაკავშირებულია მშენებლობის და
ექსპლუატაციის პროცესში მუშებისა და მომსახურე პერსონალის მიგრაციასთან. თუმცა
აქვე

გასათვალისწინებელია,

რომ

პროექტის

განმახორციელებლის

ინფორმაციით,

სამშენებლო სამუშაოებზე ადგილობრივი მუშახელი დასაქმებულთა დაახლოებით 60%
იქნება, შესაბამისად ინფექციური დაავადებების გავრცელების რისკი დაბალია. თუმცა ამ
უარყოფითი

ზეგავლენის

შემცირების

მიზნით

საჭიროა

ისეთ

შემარბილებელი

ღონისძიებების გატარება: დაქირავებამდე მუშახელის სამედიცინო შემოწმება, მუშათა

ქცევის კოდექსის შემუშვება და განხორციელება.
მესტიის მუნიციპალიტეტში გადამდები დაავადებებით დაავადებიანობის მაჩვენებლები
2.6-ჯერ აჭარბებს რეგიონის საერთო მაჩვენებლებს. თუმცა აღნიშნული ჯგუფის
პათოლოგიათა უდიდესი წილი მოდის ზემო სასუნთქი გზების ინფექციებსა და
გრიპისმაგვარ დაავადებებზე. რაც შეეხება ნაწლავურ ინფექციებსა და, ზოგადად,
დიარეებს,

აღნიშნული

პათოლოგიის

გავრცელების

მხრივ,

მუნიციპალიტეტის

მოსახლეობაში ბევრად უფრო კეთილსაიმედო მდგომარეობაა, ვიდრე რეგიონში და

59

ზედაპირული წყლები (მდინარეები, ტბები, წყალსატევები და ა.შ.) წარმოადგენს ძირითად წყაროს სასმელი
დანიშულების წყალმომარაგებისთვის. ამდენად, სასმელი წყლის ხარისხი მნიშვნელოვნად განპირობებულია
იმ ზედაპირულ, წყლების ხარისხობრივი მდგომარეობით, საიდანაც ხდება სასმელი წყლის წყალაღება.
დაბინძურება გავლენას ახდენს აგრეთვე მიწისქვეშა წყლების ხარისხზე, რომლებიც წარმოადგენს ძირითად
წყაროს არაცენტრალიზებული წყალმომარაგებისათვის, რაც გულისხმობს დასახლებულ ადგილებში,
მიწისქვეშა წყაროების სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენებას სპეციალური წყალასაღები
მოწყობილობისა და დანადგარების საშუალებით (შახტები და მილისებრი ჭები, წყაროების კაპტაჟი).

658
Trans Electrica Ltd., 2013

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

მთლიანად

ქვეყანაში.

ექსპლუატაციისას
შეიძლება,

თუმცა

ხუდონჰესის

წარმოშობილმა

გარკვეულწილად

მშენებლობის

სანიტარიასთან

შეცვალოს

პროცესში

დაკავშირებულმა

აღნიშნული

და

შემდეგ

პრობლემებმა

პათოლოგიებით

ავადობის

სტრუქტურა რაიონში. აღნიშნული გარემოებიდან გამიმდინარე, უნდა დაიგეგმოს:


საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა;



სანიტარიულ-ტექნიკური ნაგებობების მოწყობა (ტუალეტი, აბანო და ა.შ.);



სასმელი წყლის ხარისხის რუტინული მონიტორინგი.

ადგილობრივი თემების წარმომადგენლებთან დაკავშირებული უბედური შემთხვევები
მშენებლობის პროცესში


საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა დაცვის გეგმის შემუშავება და განხორციელება;



სამშენებლო უბანი იზოლირებული უნდა იყოს დასახლებული ტერიტორიებისგან
სპეციალური ღობეებით;



სამშენებლო უბნის შესასვლელთან უნდა განთავსდეს გამაფრთხილებელი ნიშნები.

დასატბორი ტერიტორიის სანიტარიულ მომზადებასთან დაკავშირებული
ჯანმრთელობის რისკები
 იმ დასახლებული პუნქტების, საწარმოების, შენობებისა და ნაგებობების
ტერიტორიების სანიტარიული დასუფთავება, რომლებიც დემონტაჟს ექვემდებარება;
 სასაფლაოს ტერიტორიაზე სანიტარიული დასუფთავება და სხვა ღონისძიებების
გატარება;
 წყალსაცავის სანაპირო მონაკვეთების მომზადება (სანიტარიული ზონების მომზადება)
დატოვებული და გადატანილი დასახლებული პუნქტების სიახლოვეს;
 ტერიტორიის დასუფთავება სამშენებლო ნარჩენებისაგან;
 საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისა და ტუალეტების შიგთავსის გატანა;
 მეცხოველეობის ობიექტების ტერიტორიების სანიტარიული დასუფთავება;
 სამრეწველო ობიექტების ტერიტორიების დასუფთავება;
 ჭაბურღილების დატამპონება და ხელოვნური ჩაღრმავებების ამოვსება;


ფსკერის გასუფთავება ბუჩქებისა და ხეებისაგან (მერქნისაგან).

სანიტარიული საკითხების არცოდნის გამო მოსალოდნელი რისკები ადამიანის
ჯანმრთელობაზე
საგანმანათლებლო კამპანიის წარმოემა ადგილობრივი მოსახლეობისა და მუშამოსამსახურეებისათვის შემდეგ საკითხებზე:
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 ადამიანის ჯანმრთელობაზე შესაძლო რისკებისა და ზეგავლენის საკითხები და ამ
რისკების თავიდან აცილების შესაბამისი რეკომენდაციები;
 პირადი, საცხოვრებელი გარემოს, საკვებისა და წყლის ჰიგიენის საკითხები;
 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის ჰიგიენური ასპექტები;
 ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ჩვევები;
 წყლითა და საკვებით გადაცემადი ინფექციები და პრევენციის რეკომენდაციები.

მოსახლეობაში დაავადებების მატებისა და ჯგუფური გამოვლენის შემთხვევები
მოცემული

ზეგავლენის

უარყოფითი

შერბილების

მიზნით

პროექტის

განმახორციელებელი უზრუნველყოფს შემდეგი საქმიანობების განხორციელებას:


მოსახლეობის მოწყვლადი (მაგ.: ქრონიკული დაავადებების მქონე) ჯგუფების
გამოვლენა და მკურნალობის უზრუნველყოფა:
o მშენებლობის დაწყებამდე სამიზნე ტერიტორიის (წყალსაცავიდან 0.5–1 კმის მანძილზე მდებარე) მოსახლეობის სამედიცინო-პროფილაქტიკური
გასინჯვების ორგანიზება;
o მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროცესში სკრინინგული პროგრამების
რუტინული

განხორციელება

(წყალსაცავიდან

0.5–1-ის

კმ

მანძილზე

მდებარე დასახლებების მცხოვრებთათვის). სკრინინგის პროგრამამ უნდა
მოიცვას მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფები:


ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანები;



მშენებლობაზე დასაქმებულებულები;



პროფილაქტიკური გასინჯვების დროს გამოვლენილი პათოლოგიის
მქონე ადამიანები;



ბავშვები;



ორსულები;



მოხუცები.

რეკომენდებული სკრინინგული პროგრამებია:


კარდიოვასკულარულ და რევმატულ დაავადებათა ადრეული გამოვლენა;



სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების დიაგნოსტიკა (დასაქმებულები
და ახალგაზრდები).

ტერიტორიაზე დროებითი სამუშაო ძალის შესვლასთან დაკავშირებული დაავადებები
 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის გეგმის შემუშავება და
განხორციელება;
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 გამოვლენილ უნდა იქნეს ის დაავადებები, რომლებიც შეიძლება გავრცელდეს სამუშაო
ძალის მიერ და, საჭიროებისამებრ, შემუშავდეს სამოქმედო გეგმა დაავადებების
შესაძლო გავრცელების თავიდან აცილების ან შემცირების მიზნით;
 სამშენებლო კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ძალის დაქირავებამდე
დასაქმებულთა სამედიცინო შემოწმება;
 მუშათა ქცევის კოდექსის შემოღება.

ზეგავლენები ოპერირების ეტაპზე
ოპერირების ეტაპზე ადგილობრივი კლიმატის ცვლილება შეიძლება გახდეს არსებული
ქრონიკული დაავადებების (კერძოდ, გულ-სისხლძარღვთა, ძვალ-სახსართა, სასუნთქი
სისტემის) გამწვავების მიზეზი.


ადგილობრივი მოსახლეობისთვის (წყალსაცავიდან 0.5–1 კმ-ის მანძილზე მდებარე
დასახლებების

მცხოვრებთათვის)

ჯანდაცვითი

პროგრამების

დაგეგმვა-

განხორციელება სკრინინგის შედეგების შესაბამისად.


ტრავმატიზმისა და უბედური შემხვევების პრევენციიის მიზნით, უნდა დაწესდეს
ჰესის ტერიტორიაზე არალეგალური შეღწევის კონტროლი (შესასვლელებთან
სპეციალური გამაფრთხილებელი ნიშნების განთავსება, ტერიტორიაზე არალეგალური
შეღწევის აღკვეთა).

ხუდონჰესის კომპლექსის მშენებლობის მოსალოდნელი გავლენა დასაქმებულთა
ჯანმრთელობაზე
სამიზნე ტერიტორიაზე არაკეთილსაიმედო სანიტარიულ–ჰიგიენური პირობები;
აღნიშნული ნეგატიური ზემოქმედების შერბილება უნდა განხორციელდეს შემდეგი
ღონისძიებების გატარებით:


სოციალური ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გეგმის შემუშავება სანიტარიულჰიგიენური, სოციალური და სამედიცინო ობიექტებისა და მომსახურების, ასევე
მუშების საცხოვრებელი ადგილებისა და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის
მიზნით (სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება, სანიტარიულ-ტექნიკური
ობ9იექტების მშენებლობა, როგორიცაა ტუალეტები, აბანოები და ხელის დაბანის
საშუალებები და ა.შ.);



IFC Non-Discrimination and Equal Opportunity Good Practice Note სახელმძღვანელო
დოკუმენტის გამოყენება (მიგრანტი მუშახელის დაქირავების შემთხვევაში);



სამუშაო ადგილი უნდა შეესაბამებოდეს EBRD-ის გარემოსდაცვითი და სოციალური
პოლიტიკის მოთხოვნებს შრომისა და სამუშაო პირობებისადმი (PR 2) და შრომის
საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) ძირითად სტანდარტებს;



მუშებს უნდა ჰქონდეთ:
661

Trans Electrica Ltd., 2013

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

o

უსაფრთხო საცხოვრებელი სივრცე – ზედაპირები, სტრუქტურები და
მოწყობილობები ადვილად უნდა იწმინდებოდეს და არ იწვევდეს სახიფათო
ნაერთების დაგროვებას. შენობები უნდა იყოს სტრუქტურულად უსაფრთხო,
სათანადოდ დაცული კლიმატური პირობებისაგან და ჰქონდეს განათებისა და
ხმაურის მისაღები დონე; უსაფრთხო ტექნიკა და მასალები; მუშაობის
უსაფრთხო სისტემები; ინფორმაცია, რჩევა, სწავლება და მეთვალყურეობა;
სათანადო სამუშაო გარემო და პირობები (სამუშაო ადგილი
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს საპირფარეშოებითა და საშხაპეებით, სასმელი
წყლითა და სუფთა სასადილოთი); ხელმისაწვდომი გადაუდებელი
სამედიცინო დახმარება.



დასაქმებული კონტინგენტის ჯანმრთელობის პერიოდული შემოწმებისა და
პროფესიული დაავადებების ადრეული გამოვლენის, შრომის უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა ;



სამუშაო ადგილი დაცული უნდა იყოს ხანძრების გაჩენის საშიშროებისაგან საწარმოო
ობიექტებისათვის განკუთვნილი ხანძარსაწინააღმდეგო წესების დაცვის გზით;

 სანიტარიულ-ტექნიკური ნაგებობების ჰიგიენური დაგეგმარება და მშენებლობა;
 ზედაპირული წყლებისა და სასმელი დანიშნულების წყლების ხარისხის
(რეგლამენტებისა და სტანდარტების შესაბამისი) უზრუნველყოფა;
 სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართებული მენეჯმენტი ნარჩენების
მართვის გეგმების შემუშვების გზით;
 მუშათა გასაჩივრების მექანიზმის შემუშავება და ამოქმედება.

მშენებლობაზე დასაქმებულთა ჯანმრთლობის დაცვის გეგმა
მშენებლობაზე დასაქმებულებში სამუშაო გარემოს მავნე ზემოქმედების, გადამდები
დაავადებების აღმოცენება-გავრცელებისა და ტრავმატიზმის პრევენციის მიზნით საჭიროა
შემუშავდეს დასაქმებულთა ჯანმრთელობის დაცვის გეგმა, რომელიც უნდა მოიცავდეს
შემდეგ საკითხებს:


დასაქმებულთა წინასწარი და პერიოდული სამედიცინო შემოწმება;



საცხოვრებელი და სამუშაო გარემოს სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების მუდმივი
მონიტორინგი;



ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით (მავნე გარემო პირობებში - ხმაური,
მტვერი- მომუშავეებისთვის) მუშების უზრუნველყოფა და მათი გამოყენების
მონიტორინგი;



კვების ბლოკის სანიტარიულ-ჰიგიენური სტანდარტების შესაბამისად მოწყობა და
ჰიგიენური პირობების მუდმივი მონიტორინგი;



კვების ბლოკის თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი;
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სანიტარიულ-ტექნიკური ნაგებობების (ტუალეტი, აბანო, ხელსაბანები და.აშ.)
ჰიგიენური სტანდარტებით დამონტაჟება და სანიტარიული რეჟიმის მუდმივი
მონიტორინგი;



საკვები პროდუქტების უსაფრთხოების დაცვის მიზნით სასურსათო ნედლეულის
შენახვა, გასუფთავება, დამუშავებისა და მომზადების რეგლამენტის შემუშავება და
მისი შესწრულების მონიტორინგი;



დასაქმებულებთან

სანიტარიულ-საგანმანათლებლო

ინფორმაციის

მიწოდება

(ტრენინგები, საინფორმაციო ბროშურები, ლექციები)


დასაქმებულთა სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა (სამედიცინო დაზღვევა,
სპეციალური სამედიცინო დაწესებულების ხელმისაწვდომლობა და.შ.)

დასაქმებულთა

სამედიცინო

დაწესებულების

სიმძლავრის

გასაანგარიშებლად

რეკომენდებულია სპეციალური ფორმულების გამოყენება, რომელიც მოცემულია –
საქართველოს

შრომის,

ჯანმრთელობისა

და

სოციალური

დაცვის

სამინისტროს

სამედიცინო დახმარების, ფარმაცევტული საქმიანობისა და ნარკოტიკების ლეგალურ
ბრუნვაზე კონტროლის ინსპექციის ,,სამედიცინო დახმარების ხარისხის შეფასება”მეთოდური რეკომენდაციებში (2003).

დასაქმებულთა წინაწარი და პერიოდული სამედიცინო შემოწმება
ცალკეული პროფესიებით დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეუსაბამობა
ხშირად ხდება უბედური შემთხვევების, სხვადასხვა სახის სატრანსპორტო და საწარმოო
ტრავმატიზმის, თუ კატასტროფების, აგრეთვე პროფესიული და სოციალურად საშიში
დაავადებების გამოწვევის მიზეზი.
აღნიშნულ შემთხვევათა მნიშვნელოვანი ნაწილის თავიდან აცილება შესაძლებელია
სავალდებულო სამედიცინო შემოწმების ჩატარებით.
დასაქმებული გარკვეული დროის გავლის შემდეგ თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის
გაუარესების

გამო,

განხორციელებისათვის,

შეიძლება
რის

შეუსაბამო

გამოც

გახდეს

აუცილებელია

რაიმე

აღნიშნული

საქმიანობის
სამედიცინო

გამოკველევების პერიოდულად გამეორება.

სამშენებლო სამუშაოების პროცესში წარმოქმნილი მტვერი, ხმაური და ვიბრაცია
პროექტის განმახორციელებელმა უნდა უზრუნველყოს:
 მშენებლობის დროს დასაქმებულთა ჯანმრთელობის დაცვის გეგმის შემუშავება და
განხორციელება:
 დასახლებული პუნქტებისაგან სამშენებლო უბნის იზოლაცია სპეციალური ღობეებით;
 დაცლის წერტილამდე სატვირთო მანქანების მოძრაობა დახურულ მდგომარეობაში;
663
Trans Electrica Ltd., 2013

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

 მშრალი ამინდის დროს უბნებზე მისასვლელი გზების დასველება ან გზის მექანიკური
სარწყავების გამოყენება;
 მტვრის ფილტრების გამოყენება სტაციონარულ ქარხნებსა და აღჭურვილობაზე;
 მუშების მიერ სპეციალური ნიღბების გამოყენება;
 სამშენებლო უბნებზე აღჭურვილობა უნდა განთავსდეს, რაც შეიძლება, უფრო შორს
ხმაურისადმი მგრძნობიარე ტერიტორიებისგან;
 ხმაურწარმომქმნელი საქმიანობების განხორციელების ადგილსა და ხმაურისადმი
მგრძნობიარე ობიექტებს შორის უნდა მოეწყოს ხმაურდამცავი ზღუდეები, ისეთები,
როგორებიცაა დროებითი კედლები ან ამოღებული გრუნტის გროვები;
 ხმაურწარმომქმნელი საქმიანობების წარმოებისა და ხმაურწარმომქნელი ტექნიკის
კონცენტრაციის ადგილის გარშემო უნდა მოეწყოს კედლები;
 ხმაურწარმომქნელი საქმიანობების განხორციელება ერთდროულად. ერთობლივი
მუშაობით წარმოქმნილი ხმაურის დონე ბევრად არ გადააჭარბებს ხმაურის დონეს,
წარმოქმნილს ამ სამუშაოების ცალ-ცალკე განხორციელების შემთხვევაში;
 სამშენებლო სამუშაოების დროს გამოყენებულ უნდა იქნეს სპეციალური უხმაურო
ტექნიკა;
 დემონტაჟისათვის, შესაძლებლობის ფარგლებში, გამოყენებულ უნდა იქნეს ნაკლებად
ხმაურიანი მეთოდები;
 მნიშვნელოვანია სამშენებლო სამუშაოების შეწყვეტა ღამის საათებში, ვინაიდან
ადამიანების მგრძნობელობა ხმაურის მიმართ განსაკუთრებით იმატებს ღამის საათებში.
სამშენებლო სამუშაოები უნდა განხორციელდეს დღის საათებში (09:00 – 18:00);
მშენებლობის დროს სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობის სამოქმედო გეგმის შემუშავება
და განხორციელება;
 მძიმე ტექნიკის მოძრაობის მარშრუტის შეცვლა და, შეძლებისდაგვარად, მათი არიდება
შედარებით მჭიდროდ დასახლებული უბნებისაგან;
 სხვა ალტერნატივების არარსებობის შემთხვევაში ნაკლებად დასახლებულ ადგილებში
გამავალი გზების გამოყენება;
 გასაჩივრების მექანიზმის შემუშავება და ამოქმედება.

საფლავებისა და სამარხების გატანასთან დაკავშირებული რისკები და სანიტარიული
საკითხები.
 სამუშაოს შესრულების წინ დასაქმებულთა ინსტრუქტაჟი პროფილაქტიკურ
საკითხებზე;
 საფლავების ასაკობრივი შესწავლა, სპეციალური დამუშავების ღონისძიებების დასახვა;
 უშაულოდ საფლავებისა და სამარხების გატანაზე დასაქმებულთა აცრა ციმბირის
წყლულსა და ტეტანუსზე სამუშაოს დაწყებამდე ერთი თვით ადრე. აცრილი პირები
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სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა დარჩნენ სამუშაოს მთელ პერიოდსა და
სამუშაოს დამთავრებიდან 10 დღის განმავლობაში;
 დასაქმებულთა უზრუნველყოფა სპეცტანსაცმლითა და სპეცფეხსაცმლით, რომლებსაც
ყოველდღიურად უნდა ჩაუტარდეს დეზინფექცია და გაუსნებოვნება
ცენტრალიზებული წესით. დაუშვებელია სპეცტანსაცმლისა და სპეცფეხსაცმლის
რეცხვა და გაუსნებოვნება ოჯახის პირობებში;
 გამოყენებული ხელსაწყოებისა და ინსტრუმენტების სამუშაოს დამთავრებისთანავე
განთავსება სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე, დაუშვებელია ტერიტორიიდან მათი
გატანა;
 გამოყენებული ტრანსპორტის ყოველდღიური დეზინფექცია;
 სამუშაო პროცესში მექანიზაციის მაქსიმალურად გამოყენება;
 წინასწარი ეპიზოოტოლოგიური კვლევის ჩატარება საეჭვო ადგილებში ახლანდელი და
ყოფილი ფერმების, ცხოველთა სადგომების და სხვა ადგილებზე, მაგ.: საძოვრებზე,
საქონლის გადასარეკ ტრასაზე და ა.შ., რაც საშუალებას მოგვცემს, გატარდეს
ინფექციური დაავადებების თავიდან აცილებისა და შერბილების ღონისძიებები.
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7.3. ზემოქმედება კულტურულ მემკვიდრეობასა და არქეოლოგიაზე და შემარბილებელი ღონისძიებები
ქვემოთ აღწერილია ხუდონჰესის პროექტის განხორციელების მოსალოდნელი ზემოქმედება კულტურულ მემკვიდრეობასა და არქოლოგიაზე და
შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები.

#

1

ობიექტის დასახელება

სოფ. ხაიშის წმ. გიორგის
სახელობის ეკლესია

GPS
კოორდინატ
ი

Elv.-625, N –
42°54.517, EO –
42°11.263,
კოორდინატებია
ღებულ იქნა
კოორდინატები
ეკლესიის
აღმოსავლეთ
შესასვლელთან
ახლოს.

მოსალოდნელი
ზემოქმედება

მდებარეობა

შემარბილებელი ღონისძიებები

ეკლესიის რელოკაციის ან სხვა ეკლესიის
აშენების საკითხი, იქ, სადაც ხაიშელთა ახალი
სოფელი აშენდება, უნდა გადაწყდეს სოფლის
მოსახლეობის, ადგილობრივი მთავრობის,
საპატრიარქოსა და საქართველოს კულტურისა
და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს კონსენსუსის
საფუძველზე.
წყალსაცავის განლაგების
არეალი

წყლით
დატბორვა

რეკომენდებულია განსახლების ზემოქმედების
ქვეშ მყოფი პირების ყველაზე კომპაქტური
დასახლების დაფუძნების ადგილზე ახალი,
უფრო დიდი ეკლესიის აშენება, რომლის
მშენებლობის დროს გამოყენებულ იქნება
ძველი ეკლესიის კედლები.60
რეკომენდებულია ახლად აშენებული ეკლესიის
ეზოში იმ მიცვალებულთა გადასვენება,
რომელთაც არ გამოუჩნდებათ პატრონი.

60

ამ ეტაპზე საპატრიარქოსთან წინასწარი კონსულტაციიების საფუძველზე, ერთ-ერთ ვარიანტად განხილულ იქნა სოფ. ხაიშის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის საძირკვლის (რომელიც შუა
საუკუნეებით თარიღდება), სპეციალური გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარების (რათა წყალმა ვერ შეძლოს მისი დაზიანება); ასევე, მისი საკურთხევლისა და სატრაპეზოს ადგილზე დარჩენისა და
ეკლესიის ამჟამინდელ ადგილზე სამმეტრიანი ჯვარის აღმართვის საკითხები. ამ გზით წყლის დონის დაწევის დროს გამოჩნდება ჯვარი და შენარჩუნებული იქნება ეკლესიის ადგილი.
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#

2

3

4

ობიექტის დასახელება

სოფ. ხაიშის სასაფლაო და
სოფ. ლალხორალთან
გელოვანების სასაფლაო

სოფ. ხაიშის შუა
საუკუნეების სამაროვანი

სოფ. ხაიშის ადრეული
კლასიკური პერიოდის
ნასახლარი

GPS
კოორდინატ
ი

მოსალოდნელი
ზემოქმედება

მდებარეობა

სოფ. ხაიშის სასაფლაო –
წყალსაცავის განლების
არეალი, წმინდა გიორგის
სახელობის ეკლესიასთან
მიმდებარე ტერიტორია;
გელოვანების სასაფლაო –
წყალსაცავის განლაგების
არეალი, სოფ.
ლალხორალთან.

წყალსაცავის განლების
არეალი, სოფ. ხაიშის
თანამედროვე სასაფლაოს
და წმინდა გიორგის
სახელობის ეკლესიის
მიმდებარე ტერიტორია.

ხაიშის ადრეული
კლასიკური პერიოდის
ნასახლარის ნაშთები
მდებარეობს ეკლესიის
ჩრდილო-დასავლეთით,
დაახლოებით, 200 მ-ში,
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წყლით
დატბორვა

წყლით
დატბორვა

შემარბილებელი ღონისძიებები

ხუდონჰესის პროექტის განხორციელების
შემთხვევაში აუცილებელი იქნება
მიცვალებულთა რელოკაცია ზემოთ
მითითებულ ორივე სასაფლაოდან. ჭირისუფალ
ოჯახებთან მოლაპარაკებებში, ადგილობრივი
ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად,
სასურველია, მონაწილეობას იღებდნენ როგორც
სასულიერო, ისე მოსახლეობის ნდობით
აღჭურვილი პირები.
მშენებლობის დაწყებამდე უნდა ჩატარდეს,
სადაზვერვო არქეოლოგიური გათხრები, რათა
დადგინდეს, არის თუ არა ამ ადგილას
დარჩენილი შუა საუკუნეების სამარხები,
რომლებიც ადრე არ გათხრილა და, მათი
აღმოჩენის შემთხვევაში, მოხდეს სრული
არქეოლოგიური კვლევა–ძიება და
მიცვალებულთა სხვა ადგილას გადასვენება.
გარდა ამისა, უნდა შემოწმდეს ამ ადგილას
არსებულ ნაგებობათა ნაშთები, რათა
დადგინდეს მათი პერიოდი და ხასიათი.

წყლით
დატბორვა

იმის გათვალისწინებით, რომ კულტურული
მემკვიდრეობის ამ ობიექტზე არ
დასრულებულა არქეოლოგიური კვლევა–ძიება
(რომელიც საშუალებას მოგვცემდა, დაგვედგინა
ობიექტის ხასიათი, მოცულობა და
არქიტექტურა,) ხუდონჰესის მშენებლობის

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

#

ობიექტის დასახელება

GPS
კოორდინატ
ი

მოსალოდნელი
ზემოქმედება

მდებარეობა

სოფლის სკოლასთან
ახლოს.

5

6

ხაიშის კლასიკური
პერიოდის ობიექტის
კერამიკის ნატეხები

ხაიშის განძი

დაწყებამდე საჭიროა, ჩატარდეს დამატებითი
არქეოლოგიური კვლევა–ძიება.

აღმოჩენილ იქნა ხაიშის
კლდოვანი გორაკის
წვერზე, მდ. ენგურის
მარცხენა მხარეს,
მესტიისკენ მიმავალი
გზის პირას, მისგან
ჩრდილო–დასავლეთით,
ბენზინგასამართი
სადგურის უკან.

წყლით
დატბორვა

ამ ობიექტზე ჩასატარებელი იქნება
მცირემასშტაბიანი სადაზვერვო ხასიათის
არქეოლოგიური გათხები.

აღმოჩენილ იქნა სოფელ
ხაიშში წყალსადენისათვის
თხრილის გაყვანის დროს,
მდ. ხაიშურას მარცხენა
მხარეს, მისგან,
დაახლოებით, 200 მ–ის
დაშორებით. ზუსტი
ადგილმდებარეობა არ
არის ცნობილი.

მიუხედავად
იმისა, რომ ხაიშში
აღმოჩენილი
არტეფაქტების ეს
ჯგუფი განძად
არის მიჩნეული,
არტეფაქტთა
თანადროულობი
ს გამო, არ არის
გამორიცხული,
რომ ისინი
სამარხეულ
ინვენტარს

ამის გასარკვევად ჩასატარებელი იქნება
სადაზვერვო არქეოლოგიური გათხრები და,
სამარხების აღმოჩენის შემთხვევაში, მათი
სრული არქეოლოგიური კვლევა.
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შემარბილებელი ღონისძიებები
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#

ობიექტის დასახელება

GPS
კოორდინატ
ი

მოსალოდნელი
ზემოქმედება

მდებარეობა

შემარბილებელი ღონისძიებები

წარმოადგენდნენ.
თუ ეს
არტეფაქტები
მართლაც
სამარხეული
ინვენტარია,
არსებობს დიდი
ალბათობა იმისა,
რომ იქ სხვა
სამარხებიც
არსებობდეს,
რომლებიც
დატბორვის
ზონაში მოექცევა.

7

ნაგებობის ნაშთები ადგილ
საგერგილთან

აღმოჩენილ იქნა
მესტიისკენ მიმავალი
გზის პირას, მაღალ
ფერდობზე, გზიდან
აღმოსავლეთით, ადგილ
საგერგილთან, რომელიც
სოფლიდან, დაახლოებით,
ერთი კილომეტრის
მანძილზე მდებარეობს.
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წყლით
დატბორვა

ნაგებობების პერიოდისა და ხასიათის
დადგენის მიზნით ამ ობიექტზე უნდა
ჩატარდეს სტაციონარული არქეოლოგიური
გათხრები და მოხდეს მისი სრული ფიქსაცია.
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კულტურულ მემკვიდრეობაზე პროექტის პოტენციური ზეგავლენა
პროექტის დაწყებამდე
კვლევები მსხვილმასშტაბიანი პროექტებისათვის ხორციელდება ორ ფაზად: საწყის
ეტაპზე განისაზღვრება პროექტის განხორციელების შესაძლებლობა და ის სარისკო
უბნები,

რომელთა

დამატებითი

კვლევაც

არის

აუცილებელი

კულტურული

მემკვიდრეობის ძეგლების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. დეტალური კვლევები
წინასწარ შეთანხმებულ უბნებზე ხორციელდება მშენებლობის დაწყების წინ და ამ
კვლევების ჩატარება არის სანებართვო პირობა (ანუ, დეტალური კვლევები შეიძლება
განხორციელდეს მშენებლობის ნებართვის გაცემის შემდეგ, როგორც ამ ნებართვის
ვალიდურობის აუცილებელი პირობა). კვლევების ეს მომდევნო, უფრო რთული, ეტაპი –
ძეგლებზე სტაციონალური არქეოლოგიური გათხრების ჩატარება - განხორციელდება
კულტურისა

ძეგლთა

და

დაცვის

სამინისტროსთან

შეთანხმებული

პროგრამით.

აუცილებელი იქნება ხაიშის ეკლესიისა და სასაფლაოს რელოკაცია, რომელიც უნდა
განხორციელდეს მოსახლეობასთან, საპატრიარქოსთან და კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმების საფუძველზე.
აღნიშნულთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი იქნება მოსახლეობასთან კონსულტაცია და
მათი სურვილების გათვალისწინება, რათა შესრულდეს სათანადო წესი მიცვალებულთა
გადასასვენებლად, რომლის დროს, ქრისტიანული წესის გარდა, მოსახლეობის ნაწილმა
შეიძლება მოითხოვოს ასევე სვანური ტრადიციული წესების გათვალისწინებაც.

პროექტის განხორციელების პროცესში
პროექტით გათვალისწინებული ნებისმიერი მიწის სამუშაოს წარმოების პროცესში საჭირო
იქნება

არქეოლოგიური

ზედამხედველობის

(მონიტორინგის)

განხორციელება.

ეს

აუცილებელია იმისათვის, რომ სამუშაოების პროცესში შეიძლება აღმოჩნდეს ახალი
არქეოლოგიური

ობიექტები

და

არ

მოხდეს

მათი

დანგრევა–განადგურება

და

უგულებელყოფა. არქეოლოგიური მონიტორინგის ჯგუფთა რაოდენობა განისაზღვრება
იმით, თუ რამდენ ობიექტზე იქნება სამუშაოების წარმოება ერთდოულად, რათა არ
მოხდეს შესაძლო არქეოლოგიური ობიექტების ან ისტორიულად ღირებული ობიექტის
დანგრევა-განადგურება
ზედამხედველობის

და

ფინანსური

უგულებელყოფა.

შესაბამისად,

არქეოლოგიური

შეფასება დამოკიდებულია პროექტის ფარგლებში

ტექნიკური მხარდაჭერის ჯგუფის მიერ დაგეგმილი მიწის სამუშაოების ფარგლებსა და
მოცულობაზე.

ზუგდიდი–ჯვარი–მესტიის გზისა და ჭუბერისკენ მიმავალი გზის ახალი მონაკვეთების
მშენებლობის არეალი
დაგეგმილი გზების გასწვრივ, დაახლოებით 50 მ–იან დერეფანში, კულტურული
მემკვიდრეობის გამოვლენის მიზნით ჩატარებული ვიზუალური სადაზვერვო სამუშაოს
შედეგად, კულტურული მემკვიდრეობის, მათ შორის არქეოლოგიური მემკვიდრეობის
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ობიექტების არსებობა არ დასტურდება. ამ გზების უმეტესი ნაწილი ემთხვევა ისეთ
ლანდშაპტურ გარემოს (ციცაბო, კლდოვანი, მეწყერსაშიში და დამეწყრილი ადგილები),
სადაც

ადამიანთა

წარსული

აქტივობის

შედეგად

დანატოვარი

არქეოლოგიური

ობიექტების არსებობის და მათი აღმოჩენის ალბათობა ძალიან მცირეა. მიუხედავად ამისა,
გამორიცხული არ არის, რომ სამშენებლო სამუშაოების დროს აღმოჩნდეს არქეოლოგიური
ობიექტები, რისთვისაც საჭირო იქნება სამშენებლო სამუშაოების არქეოლოგიური
მეთვალყურეობა. არქეოლოგიურ ობიექტთა აღმოჩენის შედარებით მაღალი ალბათობა
არსებობს გაღმა ხაიშის ჩრდილოეთით, ზუგდიდი–ჯვარი–მესტიის საპროექტო გზის მე–7
და მე–9 კმ. შორის და ჭუბერისკენ მიმავალი გზის სოფ. ლუხუნის მიმდებარე
ტერიტორიაზე.

რეკომენდაცია საკომპენსაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით
ზემო სვანეთი შესულია იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში C (iv), (v)
კრიტერიუმების შესაბამისად, რაც დღესდღეობით, საქართველოს მიერ წარდგენილი
დოკუმენტაციის საფუძველზე, ვრცელდება მხოლოდ ჩაჟაშის მუზეუმ–ნაკრძალზე.
ზემო-სვანეთის კულტურული მემკვიდრეობის

მნიშვნელობის გათვალისწინებით,

რეკომენდებულია, რომ სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპების შესაბამისად,
პროექტის განმახორციელებელმა გამოყოს სახსრები იმ კულტურული მემკვიდრეობის
ობიექტთა

სარეაბილიტაციოდ,

რომლებიც

განისაზღვრება

პრიორიტეტულად

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ.

კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტის შემთხვევით აღმოჩენასთან დაკავშირებული
პროცედურა
საქართველოს კანონის კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ (2007) თანახმად, თუ
ფიზიკური ან იურიდიული პირი გამოავლენს, ან აღმოაჩენს კულტურულ მემკვიდრეობას,
ან ამის შესახებ გაუჩნდება საფუძვლიანი ვარაუდი ისეთი საქმიანობის პერიოდში,
რომლის გაგრძელებამაც შეიძლება დააზიანოს, გაანადგუროს ან ამის საფრთხე შეუქმნას
მას,

საქმიანობის

მწარმოებელი

პირი

ვალდებულია,

დაუყოვნებლივ

შეწყვიტოს

აღნიშნული საქმიანობა და კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენის ან აღმოჩენის, ან
ამის შესახებ საფუძვლიანი ვარაუდის არსებობისა და საქმიანობის შეწყვეტის თაობაზე
წერილობით აცნობოს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვისა სამინისტროს არა
უგვიანეს 7 დღისა.
აღნიშნული სამინისტრო ვალდებულია, ინფორმაციის მიღებიდან არა უგვიანეს 2 კვირისა,
გადაამოწმოს კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენის (აღმოჩენის) ფაქტი და შედეგის
შესახებ წერილობით აცნობოს დაინტერესებულ პირს. სამინისტროს მიერ აღნიშნული
ვადის გადაცილების შემთხვევაში პირი უფლებამოსილია, განაგრძოს შეწყვეტილი
საქმიანობა.
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სათანადო საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში მინისტრი ამ კანონით დადგენილი
წესით, უზრუნველყოფს გამოვლენილი (აღმოჩენილი) კულტურული მემკვიდრეობის
სახელმწიფო

აღრიცხვას,

რის

შესახებაც

სამინისტრო

დაუყოვნებლივ

აცნობებს

დაინტერესებულ პირს, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს.
თუ კულტურული მემკვიდრეობა გამოვლინდება არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად,
ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული წარმოების ვადა
აითვლება შესაბამისი ნებართვით გათვალისწინებულ სამუშაოთა დასრულებიდან.
პროექტის მშენებლობის დროს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტის შემთხვევით
აღმოჩენასთან დაკავშირებული პროცედურა შევამუშათა ქცევის კოდექსში, როგორც ეს
საერთაშორისო პრაქტიკითაა გათვალისწინებული. ნებისმიერი აღმოჩენის შესახებ
ინფორმირებული უნდა იყოს სამშენებლო ობიქტის ზედამხედველი, რის შემდეგაც
სამუშაოები შეჩერდება. აღმოჩენის შესახებ შესაბამის უწყებებს მიმართავს სამშენებლო
ობიექტის
განახლდება

ზედამხედველობაში
მას

შემდეგ,

რაც

მონაწილე
შესაბამისი
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არქეოლოგი.
უწყება

სამშენებლო

მიიღებს

სამუშაოები

გადაწყვეტილებას.

კოფერდამე

დროებითი
ბის

მშენებლობ

ა

შემოვლით
ახალი

ი და
HLH-

HLH-
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H-

გზების

მშენებლობ

ა
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LMHMHMHHHHHHH-

LMHMHM
HHHHHHH-

LH-

L-

HM
H-

M
M
H

H-

M-

პროექტი

საქმიანო
ს

ბები

მშენებლობ

ა

გვირაბების
კაშხლის,

და

H-

ენერგოუსაფრთხოება

ეროვნული ეკონომიკა

ტურიზმი

კულტურული მემკვიდრეობა

დადშაფტის ვიზუალური მხარე

სატრანსპორტო ქსელი

ცხოვრების დონე

ზრდა

განათლება და შესაძლებლობების

ბიოლოგიური გარემო

დასაქმება

მიწათსარგებლობა

მოსახლეობა

წყლის ფაუნა

უხერხემლოები

ამფიბიები

ქვეწარმავლები

ფიზიკური გარემო

ჩიტები

ძუძუმწოვრები

მცენარეთა ენდემური სახეობები

ტყე/ მცენარეული საფარი

სანიტარიული რისკები

ნარჩენების წარმოქმნა

დინების ქვემო წელში

წყლის ხარისხი წყალსაცავსა და

ხმაური

ატმ. ჰაერის ხარისხი

სათბურის გაზების ემისიები

კლიმატი

სედიმენტაცია

მეწყერი, ქვათაცვენა, ეროზია

ნიადაგები

სეისმურობა

7.4

მიწის დაკარგვა

კომპონენტები

პროექტის ზემოქმედების

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

ხუდონჰესის პროექტის ზემოქმედების მატრიცა

ცხრილი 7.61. პროექტის ზემოქმედების მატრიცა
სოციალურ–ეკონომიკური და კულტურული გარემო

ბანაკების

ს

სხვადასხვა

აკვატორია
H-

H-

H-

L-

H-

L-
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H-

HL-

HM-

LL-

M-

L-

ადგილები/

სამსხვრევი

ქარხნების

მოწყობა

დატბორვი

ს არეალში
MH-

LM-

H-

M-

მოწყობა

კარიერები/

სამშენებლ

განთავსები
ო მასალის

M–

ნაგებობები

ს დანგრევა

წყალსაცავი

ს შევსება

H-

MMM-

HMH-

HM-

MLH-

H-

HL-

LLLLL-

LLHHH-

LLLL-

HHHM-

ფუქციონი
ჰესის

რება
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LH
H

MM
M

HHL

HHHH-

მუშათა

M-

H-

H-

M

ენერგოუსაფრთხოება

ეროვნული ეკონომიკა

ტურიზმი

კულტურული მემკვიდრეობა

დადშაფტის ვიზუალური მხარე

სატრანსპორტო ქსელი

ცხოვრების დონე

ზრდა

განათლება და შესაძლებლობების

ბიოლოგიური გარემო

დასაქმება

მიწათსარგებლობა

მოსახლეობა

წყლის ფაუნა

უხერხემლოები

ამფიბიები

ქვეწარმავლები

ფიზიკური გარემო

ჩიტები

ძუძუმწოვრები

მცენარეთა ენდემური სახეობები

ტყე/ მცენარეული საფარი

სანიტარიული რისკები

ნარჩენების წარმოქმნა

დინების ქვემო წელში

წყლის ხარისხი წყალსაცავსა და

ხმაური

ატმ. ჰაერის ხარისხი

სათბურის გაზების ემისიები

კლიმატი

სედიმენტაცია

მეწყერი, ქვათაცვენა, ეროზია

ნიადაგები

სეისმურობა

მიწის დაკარგვა

კომპონენტები

პროექტის ზემოქმედების
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სოციალურ–ეკონომიკური და კულტურული გარემო

წყალსაცავი

ს მუშაობა

სააუზო

მართვა

Trans Electrica Ltd., 2013
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MLL-

M

უარყოფითი ზეგავლენა: დიდი (H-), საშუალო (M-), მცირე (L-)
M
M
M
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M
M
M

L-

M
M
M
M

დადებითი ზეგავლენა: დიდი (H), საშუალო (M), მცირე (

ელ.ენერგიი

ს წარმოება

L-

M
H

ენერგოუსაფრთხოება

ეროვნული ეკონომიკა

ტურიზმი

კულტურული მემკვიდრეობა

დადშაფტის ვიზუალური მხარე

სატრანსპორტო ქსელი

ცხოვრების დონე

ზრდა

განათლება და შესაძლებლობების

ბიოლოგიური გარემო

დასაქმება

მიწათსარგებლობა

მოსახლეობა

წყლის ფაუნა

უხერხემლოები

ამფიბიები

ქვეწარმავლები

ფიზიკური გარემო

ჩიტები

ძუძუმწოვრები

მცენარეთა ენდემური სახეობები

ტყე/ მცენარეული საფარი

სანიტარიული რისკები

ნარჩენების წარმოქმნა

დინების ქვემო წელში

წყლის ხარისხი წყალსაცავსა და

ხმაური

ატმ. ჰაერის ხარისხი

სათბურის გაზების ემისიები

კლიმატი

სედიმენტაცია

მეწყერი, ქვათაცვენა, ეროზია

ნიადაგები

სეისმურობა

მიწის დაკარგვა

კომპონენტები

პროექტის ზემოქმედების
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სოციალურ–ეკონომიკური და კულტურული გარემო

H
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8. საგანგებო სიტუაციები და უსაფრთხოება
ხუდონჰესის პროექტის რისკისა და უსაფრთხოების საკითხები შეისწავლეს პროექტის
პროპონენტის – Trans Electrica Ltd-ის – მიერ შერჩეულმა სპეციალისტებმა.
ავარიული სიტუაციის სცენარი, დაკავშირებული ხუდონის კაშხლის გარღვევასთან და ამ
დროს წარმოქმნილი ტალღის გავრცელებასთან ქვედა ბიეფში - ენგურჰესის წყალსაცავის
მიმართულებით, გაანალიზებულია ანგარიშში (იხ. დამატებითი დანართი 7) „ხუდონის

კაშხლის

გარღვევით

გამოწვეული

ტალღის

მათემატიკური

მოდელირება“,

შ.პ.ს.

”ჰიდროდიაგნოსტიკა”, (ხელმძღვანელი ტექნ. მეცნ. დოქტორი, პროფ. თ. გველესიანი,
2011). ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მონახაზი (იხ.დამატებითი დანართი 8),
მოცემულია ანგარიშში - „ხუდონჰესის პროექტის საგანგებო სიტუაციაში სამოქმედო
გეგმის (EAP) მოსამზადებელი მასალების დამუშავება“, (ივ. ნონიევი, 2011);
ქვემოთ მოცემულია ხსენებული ანგარიშების მოკლე ანოტაციები:

8.1.

ხუდონის

კაშხლის

გარღვევით

გამოწვეული

ტალღის

მათემატიკური

მოდელირება
ხუდონის კაშხლის გარღვევით გამოწვეული ტალღის მათემატიკური მოდელირების
დეტალური ანგარიში მომზადებულია ცალკე დოკუმენტად (დამატებითი დანართი 7).
ანგარიშში

განხილულია

ის

თეორიული

მიდგომები

და

დაშვებები,

რომლებიც

გამოიყენება ტალღური მოძრაობის შემსწავლელ თეორიებში; კერძოდ, წრფივ მცირე
ამპლიტუდის ტალღების (მატ) და არაწრფივ მარჩხი წყლის (მწ) თეორიებში. მცირე
ამპლიტუდის ტალღების (მატ)თეორიის საფუძველზე შეიძლება შესწავლილ იქნეს
ჰიდროდინამიკური (ტალღური) პროცესები ჰიდროკვანძის ზედა ბიეფში (წყალსაცავში),
ხოლო არაწრფივი მარჩხი წყლის (მწ) თეორიის საფუძველზე – ქვედა ბიეფში, კერძოდ,
კაშხლის ნგრევით განპირობებული მაღალი ტალღის გავრცელების პროცესი.
მოდელირების

პროცესში

მიღებულია

მარჩხი

წყლის

(მწ)

არაწრფივი

თეორიის

საფუძველზე ღია კალაპოტებში არასტაციონარული ერთგანზომილებიანი დინების
დიფერენციალური

განტოლებების

სისტემის

დისკრეტული

ამონახსნი

(სასრულ-

სხვაობითი მეთოდის საშუალებით), კაშხლის ნგრევით წარმოქმნილი ტალღის ქვედა
ბიეფში გავრცელების გაანგარიშების მიზნით. ამასთან, განხორციელდა ლაქსივენდროფის
ცხადი სხვაობითი სქემის მოდიფიკაცია, რამაც მინიმუმამდე დაიყვანა გაანგარიშების
პროცესში ცდომილებათა დაგროვება. მიღებული შედეგების პრაქტიკული სიზუსტე
დადასტურდა აღნიშნული სქემის საფუძველზე ჩატარებული თეორიულ გაანგარიშებათა
შედეგებისა და არსებული ექსპერიმენტული მონაცემების შედარების საფუძველზე. აქვე
უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტში გაანგარიშებებით მიღებული ნაკადის ხარჯის დროში
ცვლილების დამოკიდებულების (q=f(t)) ანალიზმა აჩვენა, რომ ამ დამოკიდებულების
დროში ინტეგრირების (წყალსაცავის მთლიანად დაცლის ხანგრძლივობის ინტერვალში)
შედეგად

მიიღება

კაშხლის

ნგრევის

მომენტში

წყალსაცავში

არსებული

წყლის

მოცულობის მნიშვნელობა, რაც აგრეთვე, მეტყველებს პროექტში განხორციელებული
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ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

მათემატიკური მოდელირების კორექტულობაზე და რიცხვითი რეალიზაციის შედეგების
საკმარის სიზუსტეზე.
მდ. ენგურის კალაპოტის განივი კვეთის პროფილების კომპიუტერულ პროგრამაში
ჩატვირთვის მიზნით შედგა ამ მონაცემების ინტერპოლაციური დამუშავების სპეციალური
ქვეპროგრამები. ამის შედეგად, წყალსაცავისა და კალაპოტის ყველა განივკვეთი
გამოსახული იქნა იმ ფორმით, რომელიც მაქსიმალურად უახლოვდება ბუნებრივს
(თითქმის

მისი

იდენტური

ხდება).

განხორციელებულია

აგრეთვე

სივრცეში

ამ

განივკვეთების დაკავშირების კომპიუტერული პროცედურა ანუ მდინარის მთლიანი
კალაპოტის გრაფიკული აპროქსიმაცია ტალღის გავრცელების მთელ სიგრძეზე.
მეთოდის გამოყენება ემსახურება განსახილველი პროცესის მათემატიკური მოდელირების
განხორციელებას, ძველ მეთოდთან შედარებით, უფრო დიდი სიზუსტით.
პროექტში, ტალღური ნაკადის გავრცელების დეტალური მათემატიკური პროგნოზირების
მიზნით, წარმოდგენილია თითოეული კვეთისათვის ამ ნაკადის ყველა პარამეტრის (h –
ნაკადის სიღრმე, u – სიჩქარე, q – ხარჯი,  - ტალღის პროფილი, B – დატბორვის ზონის
სიგანე) t- დროზე და x – გრძივ კოორდინატზე დამოკიდებულების გრაფიკები. გათვლები
ჩატარებულია კაშხლის ნგრევის მომენტში წყალსაცავში არსებული წყლის შევსების (ან
წყალსაცავის დამუშავების) ოდენობის სამი შემთხვევისათვის: 100%, 50% და 30%.
ხუდონჰესის კაშხლის მოსალოდნელი გარღვევით გამოწვეული ტალღის მათემატიკური
მოდელირების საფუძველზე გაკეთებულია შემდეგი დასკვნები:

1. კაშხლის ზედა ქიმთან მიმდებარე უბნის ნგრევის შედეგად გარკვეული დროის
განმავლობაში იქმნება, კაშხლის მთლიანად ნგრევისა და ქვედა ბიეფში მაღალი
ტალღის

გავრცელების

საფრთხე.

უფრო

კატასტროფული

შედეგებია

მოსალოდნელი კაშხლის მყისიერი, მთელ სიმაღლეზე გარღვევის შემთხვევაში,
ამიტომ ამ დროს წარმოქმნილი დამანგრეველი ტალღის პარამეტრებისა და მისი
ზემოქმედების მათემატიკური პროგნოზირება უმნიშვნელოვანეს სოციალურ და
ეკოლოგიურ ამოცანას წარმოადგენს.
2. გათვლები ჩატარებულია კაშხლის ნგრევის მომენტში წყალსაცავში არსებული
წყლის შევსების (ან წყალსაცავის დამუშავების) ოდენობის სამი შემთხვევისათვის:
100%, 50% და 30%. გათვლების შესაბამისად, უკანასკნელი შემთხვევა პასუხობს
წყალსაცავში წყლის შევსების "ოპტიმალურ" დონეს, ვინაიდან ამ დროს ქვედა
ბიეფში დატბორვის ხარისხი საგრძნობად მცირდება, ხოლო წყალსაცავში რჩება
კაშხლის მდგრადობის შენარჩუნების მიზნებისათვის საჭირო წყლის მინიმალური
რაოდენობა. წყალსაცავის 30%-ანი დამუშავებისას დატბორვის ზონა მცირდება,
საშუალოდ,

30%-ით.

რაც

შეეხება

წყალსაცავის

50%

დამუშავებას,

მისი

პრაქტიკული მნიშვნელობა, დატბორვის ზონის შემცირების თვალსაზრისით,
მცირეა.
3. ხუდონჰესის კაშხლის რღვევის გამო წარმოქმნილი კატასტროფული ნაკადის
ენგურის

წყალსაცავში

შემოდინების

შედეგად

მასში

წარმოიქმნება

ისეთი

მსხვილმასშტაბიანი, ინტენსიური ჰიდროდინამიკური პროცესები, როგორებიცაა
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წყლის შეტბორვა, ტალღური რყევები, ტალღების არეკვლები, უკუდინებები,
ტალღების პერიოდული გადაღვრა კაშხლის თხემზე. პირველი - ყველაზე
ინტენსიური გადაღვრა და ამ დროს გადაღვრილი წყლის მოცულობა შეადგენს,
დაახლოებით, 170 მლნ. მ3 (წყალსაცავის 100%-იანი შევსებისას). შემდგომი
გადაღვრები ნაკლებინტენსიურია და ისინი არ იქნენ განხილული კაშხლის
გარღვევით გამოწვეული ტალღის მათემატიკურ მოდელირებაში.
4. ხუდონჰესის კაშხლის რღვევის შედეგად წარმოქმნილი ნაკადის სიმაღლე მასთან
ახლომდებარე კვეთებში აღწევს, დაახლოებით, 70 მ-ს, სიჩქარეები – 40-50 მ/წმ-ს.
ენგურის კაშხლიდან გადაღვრილი ტალღის პარამეტრების მნიშვნელობები უფრო
დაბალია აღნიშნულთან შედარებით, მაგრამ მნიშვნელოვან სიდიდეებს აღწევს.
ტალღა მცირდება მას შემდეგ, რაც შემოდის მდ. ენგურის ქვედა წელში
განლაგებულ ვრცელ დაბლობზე, რომელიც ერთი მხრიდან შემოსაზღვრულია
მცირე სიმაღლის მთების ზოლით, მეორე მხრიდან კი - ირიგაციული არხით; მესამე
მხარეს მას ზღვის სანაპირო ზოლი ესაზღვრება. ეს ტერიტორია შეადგენს,
დაახლოებით, 540 კმ2-ს. ტალღის გავრცელების შედეგად ის დაიტბორება 0.3 მ
სისქის წყლის შრით, რომლის სიმაღლე, დაახლოებით, 1.5 სთ-ის შემდეგ დაიწყებს
კლებას. ამგვარად, აქ კატასტროფული შედეგები არ არის მოსალოდნელი.
ქვემოთ ცხრილში მოყვანილია კვეთების მიხედვით გავრცელებული ნაკადის ტალღის
სიმაღლე (ნაკადის სიღრმე), ნაკადის სიჩქარე, დატბორვის ზონის სიგანე და ის
დასახლებული პუნქტები, რომლის ტერიტორიებიც ხვდება დატბორვის ზონაში. ეს
მონაცემები გამოყენებულია დატბორვის რუკების მოსამზადებლად.
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manZili
sawyis
kveTidan
#

kveTi

(ხუდონის და
ენგურჰესის

ნაკადის

ნაკადის

სიღრმე

სიჩქარე

h

U

(m)

(m)

(m/s)

manZili
kveTebs
Soris

კაშხლები)

შეტბორილი
ნაკადის ხარჯი

დატბორვის

წყლის

q*103

ზონის სიგანე

ზედაპირის

(m3/s)

B (m)

ნიშნული
Z (m)

(m)

ხუდონის კაშხლიდან
1

1-1

200

-

74.8

52.8

437.122.6

259.5

590.7

2

2-1

700

500

66.9

57.7

419,171

283.3

574.4

3

3-1

1200

500

57.4

54.1

394,788

352.3

558.4

სკორლეთი

4

4-1

4200

3000

64.0

53.9

367,608

372.3

554.7

ნალკორვალი

5

5-1

7200

3000

73.3

57.6

341,312

284.5

549.9

იდლიონი,
ლებურწყალა

6

6-1

10200

3000

86.3

56.7

408,179

294.5

547.4

ტოტანი

7

7-1

13200

3000

102.0

59.3

754,170

592.3

542.3

ბარჟაში

8

8-1

16200

3000

153.8

15.1

868,711

820.0

559.9

9

9-1

19200

3000

178.2

20.6

801,336

637.3

553.5

10

10-1

22200

3000

205.1

18.9

998,212

747.1

551.9

11

11-1

25200

3000

211.0

14.3

1,050.882

942.0

544.2
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manZili
sawyis
kveTidan
#

kveTi

(ხუდონის და
ენგურჰესის
კაშხლები)

შეტბორილი

ნაკადის

ნაკადის

სიღრმე

სიჩქარე

h

U

(m)

(m)

(m/s)

3000

266.8

9.6

808,153

1,105.6

556.6

manZili
kveTebs
Soris

ნაკადის ხარჯი

დატბორვის

წყლის

q*103

ზონის სიგანე

ზედაპირის

(m3/s)

B (m)

ნიშნული
Z (m)

(m)

12

12-1

28200

ენგურჰესის კაშხლიდან
13

1-2

100

500

23.4

33.6

419,682

632.0

488.2

14

2-2

600

500

47.9

56.9

296,242

173.5

331.0

15

3-2

1600

1000

36.0

50.5

374,904

479.1

312.2

ფოცხო ეწერი

16

4-2

4600

3000

31.0

50.7

327,636

305.7

297.4

ჯვარი,
ეწერფერდი,
ჭალე

17

5-2

9600

5000

10.5

29.9

234,152

1,600.0

248.6

ზედა ლია

18

6-2

14600

5000

9.1

21.9

185,158

1,827.7

214.7

ლახულანი

19

7-2

19600

5000

8.0

16.8

152,085

2,410.0

181.0

ტყაია

20

8-2

24600

5000

7.0

10.5

112,474

3,076.7

147.5

რიყე, ზენი
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manZili
sawyis
kveTidan
#

kveTi

(ხუდონის და
ენგურჰესის
კაშხლები)

ნაკადის

ნაკადის

სიღრმე

სიჩქარე

h

U

(m)

(m)

(m/s)

5000

6.2

6.5

manZili
kveTebs
Soris

შეტბორილი
ნაკადის ხარჯი

დატბორვის

წყლის

q*103

ზონის სიგანე

ზედაპირის

(m3/s)

B (m)

ნიშნული
Z (m)

(m)

21

9-2

29600

75,960

4,202.0

114.4

ჩონხუმლა,
ოცარცე
ჭუბურხინჯი

22

10-2

34600

5000

5.6

5.2

57,404

5,422.5

82.6

რუხი, ახალი
აბასთუმანი,
თაგილონი

23

sea
shore

60100

25500

0.3

1.7

13.260

26000

08

შამქონა,
ორგანტია,
ანაკლია
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8.2. საგანგებო სიტუაციებში სამოქმედო გეგმა
ხუდონჰესის

კაშხლის

შესაძლო

დაზიანება,

მისი

შედეგებიდან

გამომდინარე,

პოტენციურად, რეგიონული კატასტროფის ტოლფასია. ამიტომ უკვე პროექტის სტადიაზე
უნდა

იყოს

განხილული

დესტრუქციული

მოვლენების

განვითარების

ყველა

შესაძლებელი სცენარი და დაგეგმილ იქნეს საჭირო ტექნიკური და საორგანიზაციო
ღონისძიებების ნუსხა, რათა კაშხლის შესაძლო დაზიანების რისკი იყოს მინიმალური.
რისკის შემცირების მიდგომა გულისხმობს:
1. პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს მდ. ენგურის მაქსიმალურ ხარჯს, ყველა
ნაგებობაზე

შესაძლო

დატვირთვებსა

და

ზემოქმედებებს,

მათი

ყველაზე

არახელსაყრელი კომბინაციების შემთხვევაშიც კი. ამასთან ერთად, მაღალი
სტანდარტების გათვალისწინებით განხორციელებულ მშენებლობის პროცესს;
2. კაშხლის

აღჭურვას

ინსტრუმენტული

მონიტორინგის

სისტემით

(MS)

დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ უწყვეტი დაკვირვებების ჩატარების მიზნით.
ექსპერტების

მიერ

შემუშავებული

რეკომენდაციების

გათვალისწინებას

მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პერიოდებში;
3. ობიექტის ექსპლუატაციას უნდა ეწეოდეს კარგად მომზადებული პერსონალი,
რომელიც პირნათლად და ზუსტად ასრულებს ტექნიკური ინსტრუქციების
მოთხოვნებს.
4. ობიექტზე უნდა არსებობდეს მოქმედების გეგმები არასაშტატო და საგანგებო
სიტუაციების შემთხვევებში –

EAP

(შეტყობინება,

განგაში და

ევაკუაცია,

მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურის დაცვის ღონისძიებები და ა.შ.);
5. ობიექტის შესაძლო დაზიანების შემთხვევაში საგანგებო სიტუაციის ზონა უნდა
იყოს აღჭურვილი ადრეული შეტყობინების სისტემით (EWS).
ხუდონჰესის

პროექტისათვის

დამუშავდა

მასალები

მისი

შესაძლო

დაზიანების

შემთხვევაში საგანგებო სიტუაციის სამოქმედო გეგმისათვის (EAP).
დადგინდა კაშხლის შესაძლო დანგრევის შემთხვევაში გარღვევის ტალღის პარამეტრები
და დატბორვის ზონების რუკა ქვედა ბიეფში. ამ მონაცემების გათვალისწინებით
დადგინდა ნუსხა დატბორვის ზონაში მოხვედრილი ინფრასტრუქტურული ობიექტების,
სამრეწველო

საწარმოებებისა

და

სასოფლო-სამეურნეო

მიწებისა,

დაზუსტდა

მოსახლეობის რაოდენობა და მათი ევაკუაციის მარშრუტები უსაფრთხო ადგილებში.
იმავე მონაცემების საფუძველზე დადგინდა ადგილები, სადაც უნდა განლაგდეს
ადრეული შეტყობინების სისტემის (EWS) პუნქტები.
საერთაშორისო კლასიფიკაციით (საფრთხეების პოტენციალის მიხედვით), ხუდონის
კაშხალი

მიეკუთვნება

მაღალი

საფრთხის

შემცველ

I

კლასის

ნაგებობას.

ამის

გათვალისწინებით, შემოთავაზებულია საგანგებო სიტუაციის სამოქმედო გეგმის (EAP)
ხუთბიჯიანი

სქემა.

აღნიშნულის

მიხედვით,

პირველ

ეტაპზე

ხორციელდება

ცდომილებათა აღმოჩენა. მეორე ბიჯით - საგანგებო სიტუაციის დონის განსაზღვრა
(შემოთავაზებულია ასეთი 3 დონე). მესამე ეტაპია „შეტყობინება და კომუნიკაცია”.
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ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

მეოთხე ბიჯი მოიცავს გასათვალისწინებელი ქმედებების ნუსხას, ხოლო მეხუთე ეტაპზე
ხორციელდება ქმედებების ნუსხა. მესამე, მეოთხე და მეხუთე ეტაპების ღონისძიებების
ნუსხა დადგენილია საგანგებო სიტუაციის დონეების შესაბამისად. დამუშავებულია
შეტყობინებების ფორმები საგანგებო სიტუაციების ყველა დონისათვის და სათანადო
პერსონალიების სიები.
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