
ბუნებრივი და ტექნოგენური რისკ-ფაქტორების ასახვა თბილისის განახლებულ 

მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში (ნ.ჟვანიას ქუჩაზე მიმდინარე მშენებლობის 

მაგალითზე) 

 

საკითხის განსაკუთრებული მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მიწათსარგებლობის 

გენგეგმის განახლების პროცესში, მომზადდა კვლევა ქ.თბილისისათვის დამახასიათებელი 

საშიში (სტიქიური) ბუნებრივი პროცესების შესახებ.  მას თან ერთვის როგორც გარემოს 

ოპტიმიზაციის მიზნით განსახორციელებელ ქმედებათა რეკომენდაციათა ჩამონათვალი, 

ასევე საშიში გეო-დინამიკური პროცესების მიხედვით თბილისის დარაიონების რუკა.  

ამასთან, გეგმარების პროცესში ასახვის მიზნით, მომზადდა ტექნოგენური და ბუნებრივი 

რისკის არეალების რუკა. 

მრავალ სხვა აქტუალურ საკითხთან ერთად, განახლებული მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის დოკუმენტში ვკითხულობთ: „...გამომდინარე იქიდან, რომ 

მშენებლობის საჭიროებისათვის ასათვისებელი ფართობები თითქმის აღარ არის 

დარჩენილი, ქალაქის გაფართოება ხდება იმ არეალებში, რომლებიც ადრე საინჟინრო-

გეოლოგიაში მიღებული ნორმებით ითვლებოდა მშენებლობისათვის მიუღებლად, ანდა 

უკიდურესად რთულად. ასეთებია ტექტონიკურად ძლიერ აშლილი და დიდი 

დახრილობის მამადავითის, ნუცუბიძის, იყალთოსა და ნაძალადევი-მახათას მთათა 

ფერდობები...“ (მე-6 ეტაპი. ტომი 4. გვ. 54). 

ამავე დოკუმენტში ცალკე თავის სახით წარმოდგენილია „კატასტროფის რისკის შემცველი 

ბუნებრივი და ანთროპოგენური ფაქტორების მიმოხილვა“, სადაც ანთროპოგენულ 

ფაქტორებში შემდეგი სახის ჩანაწერია: „დღეისათვის, თბილისის განაშენიანების 

თანამედროვე ეტაპზე, არც თუ იშვიათ შემთხვევებში, ხდება ადვილად შლადი ქანებით 

აგებული, სხვადასხვა კუთხით დახრილი, ფერდობების ჩამოჭრა სამშენებლო მოედნების, 

გზების და სხვ. მოწყობის მიზნით. აღნიშნულის შედეგად, მკვეთრად ირღვევა ფერდობების 

დინამიური წონასწორობა, რაც საბოლოოდ, მეწყრულ–გრავიტაციული პროცესების 

გააქტიურებას უწყობს ხელს. აღნიშნული განსაკუთრებით ხშირია იმ უბნებზე, სადაც 

ფერდობების დახრის მიმართულებები თანხვედრილია ამგები ქანების წოლის 

ელემენტებთან“ (მე-6 ეტაპი. ტომი 4. გვ. 85). 

როგორც უკვე აღინიშნა, განახლებული მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში 

დამუშავებულია შესაბამისი გრაფიკული მასალაც, „საშიში გეოდინამიკური პროცესების 

მიხედვით თბილისის დარაიონების რუკა“-ს სახით. აღნიშნულ რუკაზე წარმოდგენილია 

თბილისის არეალის დარაიონება (ზონირება) ბუნებრივი რისკ-ფაქტორების კატეგორიების 

მიხედვით: მაღალი, საშუალო, დაბალი. კატეგორიების შემუშავებისას გათვალისწინებული 

იქნა ტერიტორიის მორფოლოგიური (რელიეფი), ჰიდროგეოლოგიური, ჰიდროლოგიური 

(დატბორვა) პირობები. გეოლოგიური აგებულება, თანამედროვე სტიქიური პროცესები და 

ანთროპოგენური ფაქტორები. კვლევის შედეგად მიღებული აღნიშნული ინფორმაცია 

ასახულ იქნა თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ძირითად ნახაზზე 

(ზონირების რუკა), როგორც განაშენიანების შემზღუდველი ფაქტორი და წარედგინა 

დამკვეთს - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის სამსახურს. 



ნინო ჟვანიას ქ-ზე მიმდინარე მშენებლობა (საკ. კოდი 01.14.12.003.130) მთლიანად ხვდება 

განახლებული გენგეგმის პროექტის მიერ განსაზღვრულ, გეოსაშიშროების მაღალი რისკის 

კატეგორიაში, რასაც ადასტურებს გრაფიკული მასალა. 

 ილუსტრ. 1. საშიში გეოდინამიკური პროცესების მიხედვით თბილისის დარაიონები 

    ილუსტრ. 2. ნ. ჟვანიას  ქუჩაზე მიმდინარე მშენებლობის ნაკვეთი (განახლებული გენგეგმის ფრაგმენტი) 



გეოსაშიშროების მაღალი რისკის კატეგორიაში მონიშნულია ის ტერიტორიები სადაც 

რელიეფი დახრილია 200-ზე მეტით და ძლიერ დანაწევრებულნი. ამგები გრუნტები 

სხვადასხვა მზიდი თვისებებით გამოირჩევიან და ქანების წოლის ელემენტები ძირითადად 

თანხვედრილია ფერდობების დახრილობის მიმართულებებთან. მიწათსაეგრბლობის 

გენერალური გეგმის ძირითად ნახაზზე, გეოსაშიშროების მაღალი რისკის კატეგორიის 

არეალები ცალკე აღნიშვნით არის გამოტანილი, კერძოდ ისინი დაშტრიხულია. 

            ილუსტრ. 3. ნ. ჟვანიას  ქუჩაზე მიმდინარე მშენებლობის ნაკვეთი (განახლებული გენგეგმის ფრაგმენტი) 

            ილუსტრ. 4. ნ. ჟვანიას  ქუჩაზე მიმდინარე მშენებლობის ნაკვეთი (განახლებული გენგეგმის ფრაგმენტი) 

 

 

 

 

 

  

 


