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ცხრილი 5.7. ხაიში A ზედა ბიეფი (ვარიანტები 7A-D.) პარამეტრები და საშუალო წლიური
გამომუშავება

ცხრილი 5.8. ბუნებრივ გარემოსა და მოსახლეობაზე ზემოქმედების წინასწარი შეფასება

ცხრილი 5.9. გარემოს დაცვითი ღონისძიებების წინასწარი ხარჯების შედარება (BRL)

ცხრილი 5.10. ალტერნატიული გადაწყვეტების ხარისხობრივი შეფასება – ხუდონი
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ცხრილი 5.11. ალტერნატიული გადაწყვეტების ხარისხობრივი შეფასება – ხაიში C

ცხრილი 5.12. ალტერნატიული გადაწყვეტების ხარისხობრივი შეფასება – ხაიში B

ცხრილი 5.13. ალტერნატიული გადაწყვეტების ხარისხობრივი შეფასება –ხაიში A

ცხრილი 5.14. ალტერნატიული გადაწყვეტების ხარისხობრივი შეფასება – რეზიუმე

ცხრილი 5.15. ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის ს/გზის ალტერნატიული ვარიანტების ტექნიკურ-
ეკონომიკური მაჩვენებლები (საორიენტაციო)

ცხრილი 5.16. ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის ს/გზის ალტერნატიული ვარიანტების შედარება

ცხრილი 6.1. კლდოვანი ქანების ფიზიკურ-მექანიკური მაჩვენებლები

ცხრილი 6.2. ქანის მასივის შეფასების უწყისების შეჯამება

ცხრილი 6.3. ქანის მასივის მოდულის საერთო შეფასება 2012/2013 წწ. ერთიანი შედეგების
მიხედვით (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. სურათი ქვემოთ და 1-ლ
დანართში მოცემული ნახაზი)

ცხრილი 6.4. კლიმატური პარამეტრების ცვლილების წრფივი ტრენდის დახრის კუთხეები
(უარყოფითი სიდიდეები ცვლილების უარყოფით ხასიათს აღწერენ)

ცხრილი 6.5. ექსტრემალური კლიმატური ინდექსების ცვლილება (ტრენდი აგებულია
დაკვირვების მთელი პერიოდისათვის), სხვაობა აღებულია ორ 30-წლიან
პერიოდს შორის (1960-1990 და 2020-2050 წლების) 

ცხრილი 6.6. ღვარცოფისა და მეწყერსაშიში ნალექების რაოდენობის ცვლილება

ცხრილი 6.7. მდ. ენგურის აუზში საშუალო თვიური ხარჯებისა და თვიური პროცენტული
წილის წლიური განაწილება

ცხრილი 6.8. მდ. ენგურის სხვადასხვა უზრუნველყოფის საშუალო წლიური ხარჯები (მ3/წმ)

ცხრილი 6.9. მდ. ენგურის 50%-იანი უზრუნველყოფის საშუალო წლიური ხარჯის
შიდაწლიური განაწილება თვეების მიხედვით ჰიდროლოგიური საგუშაგოს
ხაიშის, ანუ საპროექტო, კვეთში

ცხრილი 6.10. მდ. ენგურის სხვადასხვა უზრუნველყოფის წყლის მაქსიმალური ხარჯები
მ3/წმ-ში

ცხრილი 6.11. მდ. ენგურის სხვადასხვა უზრუნველყოფის აბსოლუტური მინიმალური
ხარჯები მ3/წმ-ში

ცხრილი 6.12. მდ. ენგური ჰ/ს ხაიში, მყარი ხარჯის სხვადასხვა უზრუნველყოფის სიდიდეები

ცხრილი 6.13. წყლის ზედაპირიდან აორთქლების ყოველთვიური სიდიდეები და წლიური
ჯამი მმ-ში

ცხრილი 6.14. ჰიდროლოგიურ წელწლიურებში გამოქვეყნებული მდ. ენგურზე (ჰ/ს ხაიში
F=2,780 კმ2) დაკვირვების მონაცემები, საშუალო თვიური და წლიური ხარჯები
(მ3/წმ)
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ცხრილი 6.15. წყალსაცავის დალამვის პროგნოზული შეფასება სხვადასხვა გამოკვლევების
საფუძვლებზე

ცხრილი 6.16. დატბორვის ზონაში და მის შემოგარენში არსებული ტყის ფონდის
ტერიტორიები

ცხრილი 6.17. დატბორვის ზონაში არსებული ტყის ფონდის ტერიტორიების მოკლე აღწერა

ცხრილი 6.18. გზის მშენებლობის ზონაში არსებული ტყის ფონდის ტერიტორიების მოკლე
აღწერა

ცხრილი 6.19. ხუდონჰესის ზემოქმედების არეალში აღრიცხული ან შესაძლო ბინადრობის
სახეობები, რომლებიც შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში

ცხრილი 6.20. ბონის კონვენციის თანახმად დაცული ხელფრთიანები, რომლებიც შეიძლება
ბინადრობდნენ საკვლევ ტერიტორიაზე

ცხრილი 6.21. „აფრიკა-ევრაზიის მიგრირებადი წყლის ფრინველების დაცვის შესახებ“ 
შეთანხმების თანახმად დაცული სახეობები, რომლებიც გვხვდება სამიზნე
ტერიტორიაზე

ცხრილი 6.22. მდ. ენგურის იქთიოფაუნა

ცხრილი 6.23. ხმაურის ეკვივალენტური და მაქსიმალური დონეების დასაშვები სიდიდეები
(ამონაწერი სანიტარიული ნორმებიდან სნ 2.2.4/2.1.8.000-00)

ცხრილი 6.24. ფონური ხმაურის დონეები საკონტროლო-საზომ წერტილებში ხუდონის
ჰიდროელექტროსადგურისა და წყალსაცავის მიმდებარე ტერიტორიაზე

ცხრილი 6.25. მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობა რეგიონის მასშტაბით

ცხრილი 6.26. ხაიშის თემის მოსახლეობა სოფლების მიხედვით

ცხრილი 6.27. ხაიშის თემის მოსახლეობა ყოველთვიური შემოსავლების მიხედვით
(გამოკითხული მოსახლეობისა და სოფლის რწმუნებულის ინფორმაციის
საფუძველზე)

ცხრილი 6.28. ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის ფასები (ადგილზე, 2011)

ცხრილი 6.29. მონაცემები ახალშობილთა შესახებ

ცხრილი 6.30. გარემოს რისკის ფაქტორები და მათთან დაკავშირებული დაავადებები

ცხრილი 7.1. წყალსაცავის დალამვის პროგნოზული შეფასება სხვადასხვა გამოკვლევების
საფუძვლებზე

ცხრილი 7.2. ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნა წყალსაცავის სეგმენტებისა და შრეების
მიხედვით (მგ/ლ)

ცხრილი 7.3. ფოსფატი (PO4 3) წყალსაცავის სეგმენტებისა და შრეების მიხედვით, მლგ/ლ

ცხრილი 7.4. ამონიუმის აზოტი ( 4NH ) წყალსაცავის სეგმენტებისა და შრეების მიხედვით, 
მლგ/ლ
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ცხრილი 7.5. ნიტრიტის აზოტი ( 2NO ) წყალსაცავის სეგმენტებისა და შრეების მიხედვით, 
მლგ/ლ

ცხრილი 7.6. ნიტრატის აზოტი ( 3NO ) წყალსაცავის სეგმენტებისა და შრეების მიხედვით, 
მლგ/ლ

ცხრილი 7.7. ხუდონის წყალსაცავის მინერალიზაციისა და ძირითადი იონების
მნიშვნელობები (მგ-ეკვ/ლ)

ცხრილი 7.8. ნახშირბადის ყოველწლიური შთანთქმა პროექტის არარსებობის შემთხვევაში

ცხრილი 7.9. „ნეტ“ ემისია პროექტის არგანხორციელების შემთხვევაში, თუ
ელექტროენერგია გამომუშავდება გაზით

ცხრილი 7.10. პროექტის ემისია 20 წლის განმავლობაში

ცხრილი 7.11. პროექტის განხორციელების შემთხვევაში საბოლოოდ დაზოგილი ემისია

ცხრილი. 7.12.საქართველოსათვის შემუშავებული ეროზიის სიმძიმის კლასები

ცხრილი 7.13. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები

ცხრილი 7.14. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები
კონცენტრაციები

ცხრილი 7.15. საანგარიშო წერტილები

ცხრილი 7.16. ნივთიერება: 0123 რკინის ოქსიდი, (FexOy)

ცხრილი 7.17. ნივთიერება: 0143 მანგანუმი (Mn) და მისი ნაერთები

ცხრილი 7.18. ნივთიერება: 0301 აზოტის დიოქსიდი (NO2)

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

ცხრილი 7.20. ნივთიერება: 0328 შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი C)

ცხრილი 7.21. ნივთიერება: 0330 გოგირდის დიოქსიდი (S02)

ცხრილი 7.22. ნივთიერება: 0333 გოგირდწყალბადი (H2S)

ცხრილი 7.23. ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი (CO)

ცხრილი 7.24. ნივთიერება: 0342 აირადი ფტორიდები (NaF)

ცხრილი 7.25. ნივთიერება: 0344 სუსტად ხსნადი ფტორიდები (AlF3)

ცხრილი 7.26. ნივთიერება: 0703 ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) (C20H12)

ცხრილი 7.27. ნივთიერება: 1325 ფორმალდეჰიდი (CH2O)

ცხრილი 7.28. ნივთიერება: 2732 ნავთის ფრაქცია

ცხრილი 7.29. ნივთიერება: 2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

ცხრილი 7.30. ნივთიერება: 2904 მაზუთის ჭვარტლი

ცხრილი 7.31. ნივთიერება: 2908 არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2
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ცხრილი 7.32. ნივთიერება: 6035 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 333 1325

ცხრილი 7.33. ნივთიერება: 6039 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 330 342

ცხრილი 7.34. ნივთიერება: 6043 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 330 333

ცხრილი 7.35. ნივთიერება: 6046 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 337 2908

ცხრილი 7.36. ნივთიერება: 6053 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 0301 330

ცხრილი 7.37. ნივთიერება: 6303 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 2904 143

ცხრილი 7.38. ნივთიერება: 6304 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 2904 330

ცხრილი 7.39. ნივთიერება: 0301 აზოტის დიოქსიდი (NO2)

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

ცხრილი 7.41. ნივთიერება: 0328 შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი C)

ცხრილი 7.42. ნივთიერება: 0330 გოგირდის დიოქსიდი (S02)

ცხრილი 7.43. ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი (CO)

ცხრილი 7.44. ნივთიერება: 0703 ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) (C20H12)

ცხრილი 7.45. ნივთიერება: 2732 ნავთის ფრაქცია

ცხრილი 7.46. გარემოზე1 ხმაურის ზემოქმედებით გამოწვეული ცვლილებების
კატეგორიზაცია

ცხრილი 7.47. რეცეპტორების მგრძნობელობა ხმაურის მიმართ

ცხრილი 7.48. ხმაურის ზემოქმედების მნიშვნელოვნობის კატეგორიები

ცხრილი 7.49. სამშენებლო მანქანების რაოდენობა და ბგერის დონეები მშენებლობის I 
ეტაპზე (სამშენებლო მოედნების მომზადება, ქვაბულის ამოღება)

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

ცხრილი 7.51. სამშენებლო მანქანების რაოდენობა და ბგერის დონეები მშენებლობის II 
ეტაპზე (მიწისზედა სამუშაოები – კაშხლის მშენებლობა)

ცხრილი 7.52. ბგერის დონეები სხვადასხვა მანძილზე კაშხლის სამშენებლო მოედნიდან
(მიწისზედა სამუშაოების შესრულების დროს)

ცხრილი 7.53. გზის ვაკისის მომზადებისას სავარაუდოდ გამოსაყენებელი ძირითადი
სამშენებლო მანქანების დასახელება, რაოდენობა (ერთ ჯგუფში) და
წარმოქმნილი ხმაურის ბგერის ეკვივალენტური დონეები

ცხრილი 7.54. ბგერის მოსალოდნელი ეკვივალენტური დონეები ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია
საავტომობილო გზის ახალი მონაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე
განლაგებულ სამოსახლო ადგილებთან (უახლოეს საცხოვრებელ სახლებთან)

                                                          
1 იგულისხმება ხმაურის წყაროს მიმართ უახლოესი საცხოვრებელი სახლების ან საზოგადოებრივი შენობების მიმდებარე
ტერიტორია (ხმაურის შეფასება ხდება შენობების გარე კედლებიდან 2 მ-ის მანძილზე).
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ცხრილი 7.55. ხმაურის ზემოქმედების შემაჯამებელი ცხრილი

ცხრილი 7.56. ნარჩენების მოსალოდნელი სახეები და რაოდენობა

ცხრილი 7.57. იმ ნარჩენების სია, რომელთა გადამუშავებასა და განთავსებაზეც გაცემულია
ნებართვა

ცხრილი 7.58. აზბესტის შემცველი მასალების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები (ზდკ)

ცხრილი 7.59. საპროექტო არეალის დახასიათება

ცხრილი 7.60. სოციალურ–ეკონომიკური ზეგავლენები და შემარბილებელი ღონისძიებები

ცხრილი 7.61. პროექტის ზემოქმედების მატრიცა

ცხრილი 9.1. გარემოსდაცვითი და სოციალური სამოქმედო გეგმა: გეოდინამიკური
პროცესები

ცხრილი 9.2. გარემოსდაცვითი და სოციალური სამოქმედო გეგმა: ზედაპირული და
მიწისქვეშა წყლები

ცხრილი  9.3. გარემოსდაცვითი და სოციალური სამოქმედო გეგმა: მცენარეული საფარი

ცხრილი 9.4. გარემოსდაცვითი და სოციალური სამოქმედო გეგმა: ფაუნა

ცხრილი 9.5. გარემოსდაცვითი და სოციალური სამოქმედო გეგმა: იქთიოფაუნა

ცხრილი 9.6. გარემოსდაცვითი და სოციალური სამოქმედო გეგმა: ნიადაგი

ცხრილი 9.7. გარემოსდაცვითი და სოციალური სამოქმედო გეგმა: ხმაური და ვიბრაცია

ცხრილი 9.8. გარემოსდაცვითი და სოციალური სამოქმედო გეგმა: ატმოსფერული ჰაერის
ხარისხი

ცხრილი 9.9. გარემოსდაცვითი და სოციალური სამოქმედო გეგმა: ნარჩენების მართვა

ცხრილი 9.10. გარემოსდაცვითი და სოციალური სამოქმედო გეგმა: ზემოქმედება
ლანდშაფტის ვიზუალურ მხარეზე

ცხრილი 9.11. გარემოსდაცვითი და სოციალური სამოქმედო გეგმა: სოციალურ-ეკონომიკური
გავლენები

ცხრილი 9.12. გარემოსდაცვითი და სოციალური სამოქმედო გეგმა: ჯანდაცვა

ცხრილი 9.13. გარემოსდაცვითი და სოციალური სამოქმედო გეგმა: კულტურული
მემკვიდრეობა

ცხრილი 9.14. გარემოსდაცვითი და სოციალური მონიტორინგის პროგრამა: გეოდინამიკური
პროცესები

ცხრილი 9.15. გარემოსდაცვითი და სოციალური მონიტორინგის პროგრამა: ზედაპირული და
მიწისქვეშა წყლები

ცხრილი 9.16. გარემოსდაცვითი და სოციალური მონიტორინგის პროგრამა: მცენარეული
საფარი

ცხრილი 9.17. გარემოსდაცვითი და სოციალური მონიტორინგის პროგრამა: ფაუნა
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ცხრილი 9.18. გარემოსდაცვითი და სოციალური მონიტორინგის პროგრამა: იქთიოფაუნა

ცხრილი 9.19. გარემოსდაცვითი და სოციალური მონიტორინგის პროგრამა: ნიადაგი

ცხრილი 9.20. გარემოსდაცვითი და სოციალური მონიტორინგის პროგრამა: ხმაური და
ვიბრაცია

ცხრილი 9.21. გარემოსდაცვითი და სოციალური მონიტორინგის პროგრამა: ატმოსფერული
ჰაერის ხარისხი

ცხრილი 9.22. გარემოსდაცვითი და სოციალური მონიტორინგის პროგრამა: ნარჩენების
მართვა

ცხრილი 9.23. გარემოსდაცვითი და სოციალური მონიტორინგის პროგრამა: ვიზუალური
ზემოქმედება

ცხრილი 9.24. გარემოსდაცვითი და სოციალური მონიტორინგის პროგრამა: სოციალურ-
ეკონომიკური გავლენები

ცხრილი 9.25. გარემოსდაცვითი და სოციალური მონიტორინგის პროგრამა: ჯანდაცვა

ცხრილი 9.26. გარემოსდაცვითი და სოციალური მონიტორინგის პროგრამა: კულტურული
მემკვიდრეობა და არქეოლოგია
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ილუსტრაციები

ნახ.1.1. ელექტროენერგიის მოხმარება 2005–2011 წწ.
ნახ.1.2. მოხმარებისა და ჰიდროგენერაციის დისბალანსი, 2011წ.
ნახ.1.3. 2011-2020 წლებში თურქეთში ელექტროენერგიაზე არსებული დეფიციტის 

პროგნოზი (წყარო:TEIAS, საქართველოს ბანკის კვლევა)
ნახ.1.4. ელექტროენერგიის გამომუშავება/მოხმარება თურქეთში 2000-2011 წლებში, 

მილიარდი კილოვატ საათი (წყარო:TEIAS)
ნახ.1.5. ელექტროენერგიის მიწოდება/მოთხოვნა თურქეთში 2010 წელს, მილიარდი 

კილოვატ საათი (დაბალი მოთხოვნის შემთხვევა, წყარო: TEIAS)
ნახ.1.6. ელექტროენერგიის მიწოდება/მოთხოვნა თურქეთში 2010 წელს, მილიარდი 

კილოვატ საათი (მაღალი მოთხოვნის შემთხვევა, წყარო: TEIAS)
ნახ. 1.7. ელექტროენერგიის წარმოება თურქეთში წყაროების მიხედვით, წყარო:TEIAS
ნახ. 1.8. დადგმული სიმძლავრის ზრდა თურქეთში (წყარო:TEIAS)
ნახ. 1.9. საქართველოში ელექტროენერგიის საშუალო თვიური გამომუშავება/მოხმარება  

2011 წელს (მლრდ. კვტ. სთ.)
ნახ. 1.10. თურქეთში ელექტროენერგიის საშუალო თვიური გამომუშავება/მოხმარება 2011 

წელს (მლრდ. კვტ. სთ.)
ნახ. 1.11. საშუალო თვიური საბითუმო ფასები თურქეთში 2011 წელს (აშშ 

დოლარი/კილოვატ საათი)
ნახ. 1.12. ელექტროენერგიის იმპორტი თურქეთში ქვეყნების მიხედვით, 2003-2010 წწ. 

(მლრდ კვტ.სთ.)
ნახ. 1.13. ელექტროენერგიის იმპორტი/ექსპორტი თურქეთში, 2003-2010 წწ. (მლრდ კვტ.სთ.)
ნახ. 1.14. ჭარბი ელექტროენერგიის პროგნიზირებული მოცულობა სამხრეთ კავკასიაში, 

2011-2020 წწ.
ნახ. 1.15. დადგმული სიმძლავრე წყაროების მიხედვით რუსეთში, 2011 წელი, მილიარდი 

კილოვატ საათი (წყარო: ერთიანი ფედერალური ქსელი)
ნახ. 1.16. რუსეთის ელექტროენერგიის ბაზრის ბალანსი, 2011 წელი, ტერავატსაათი (წყარო: 

გაერთიანებული ენერგოსისტემის ოპერატორი, საქართველოს ბანკის კვლევა)
ნახ. 1.17. ელექტროენერგიის გამომუშავენა/მოხმარება რუსეთში 2011 წელს აშშ 

დოლარი/კვტ. სთ. (წყარო: ერთიანი ფედერალური ქსელი)
ნახ. 1.18. ელექტროენერგიის საშუალო თვიური ტარიფები რუსეთის ევროპულ ზონაში 2011 

წელს, აშშ დოლარი/კვტ სთ (წყარო: მოსკოვის ენერგეტიკული ბირჟა)
ნახ. 1.19. სამხრეთის ენერგოსისტემის დადგმული სიმძლავრე წყაროების მიხედვით, 2011 წ.
ნახ. 1.20. ელექტროენერგიის გამომუშავება/მოხმარება სამხრეთის ენერგოსისტემაში, 2009-

2011, მლრდ კვტ.სთ
ნახ. 1.21. ელექტროენერგიის გამომუშავება აზერბაიჯანში წყაროებისმიხედვით,  2009 წ. 

(წყარო: საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტო.)
ნახ. 1.22. ელექტროენერგიის მოხმარება/გამომუშავება აზერბაიჯანში 1999-2010 წლებში, 

ტერავატ საათი (წყარო:მსოფლიო ბანკის მონაცემები)
ნახ. 1.23. ელექტროენერგიის გამომუშავება სომხეთში წყაროების მიხედვით, 2009 წ. (წყარო: 

ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო)
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ნახ. 1.24. ელექტროენერგიის მოხმარება/გამომუშავება სომხეთში 1999-2010 წლებში (მლრდ. 
კვტ. სთ.)

ნახ.1.25. ენერგომოხმარების ზრდა 2005–2020 წწ.
ნახ. 1.26. საქართველოს ქარის ზონები
ნახ. 4.1. კაშხლის კომპლექსი
ნახ. 4.2. კაშხალი
ნახ. 4.3. სამშენებლო (წყალამრიდი) გვირაბი
ნახ. 4.4. ხუდონჰესის მარცხენა ნაპირის ექსკავაცია
ნახ. 4.5. გენერალური გეგმა
ნახ. 4.6. თაღოვანი კაშხლის გრძივი და განივი ჭრილები
ნახ. 4.7. ჭრილი ენერგეტიკულ ტრაქტზე
ნახ. 4.8. წყალმიმღებები. გეგმა, ჭრილები
ნახ. 4.9. სადაწნეო გვირაბები, გეგმა, ჭრილები
ნახ. 4.10. სადაწნეო მილსადენების საინსპექციო სათავსი
ნახ. 4.11. ძალოვანი კვანძი, გეგმა, ჭრილები
ნახ. 4.12. ჭრილი ჰიდროაგრეგატის ღერძზე
ნახ. 4.13. სატურბინე სართულის გეგმა
ნახ. 4.14. სამშენებლო გვირაბი, გეგმა, ჭრილები
ნახ. 4.15. სამშენებლო გენერალური გეგმა
ნახ. 4.16. ინერტული მასალის კარიერები
ნახ. 4.17. ჯვრის ქვიშა–ხრეშის კარიერი
ნახ. 5.1. ჰიდროელექტროსადგურების კასკადი
ნახ. 5.2. ვარიანტი ხუდონი, ვარიანტები ხაიში C, B, A
ნახ. 5.3. სადაწნეო გვირაბი ვარიანტი ხაიში C
ნახ. 5.4. სადაწნეო გვირაბი ვარიანტი ხაიში C
ნახ. 5.5. სადაწნეო გვირაბი ვარიანტი ხაიში C
ნახ. 5.6. სადაწნეო გვირაბი ვარიანტი ხაიში B
ნახ. 5.7. სადაწნეო გვირაბი ვარიანტი ხაიში A ქვედა ბიეფი (მაღალი კაშხალი)
ნახ. 5.8. სადაწნეო გვირაბი ვარიანტი ხაიში A ზედა ბიეფი (მაღალი კაშხალი)
ნახ. 5.9. განხილული ალტერნატიული ვარიანტებისთვის კაშხლის სიმაღლეები, განლაგება 

და შესაბამისი ფუძეების გეოლოგიური კონდიციები
ნახ. 6.1. მდ. ნენსკრის შეტბორვის ზონის არეალი
ნას. 6.2 ისტორიული მიწისძვრების ეპიცენტრების რუკა 
ნახ. 6.3. ინსტრუმენტული პერიოდის მიწისძვრების ეპიცენტრების რუკა 
ნახ 6.4. მდ. ენგურის აუზისა და მიმდებარე ტერიტორიების სეისმური დარაიონების რუკა 

(საქართველოს სეისმური დარაიონების ზოგადი რუკა 2010 წლის მიხედვით) 
ნახ. 6.5. საკვლევი რაიონის სეისმური კერების ზონების სქემა 
ნახ. 6.7. ხუდონჰესის საპროექტო წყალსაცავის კონტური
ნახ. 6.8. დასახლებული პუნქტები, რომელთა შორის ჩატარდა საინჟინრო–გეოლოგიური 

გამოკვლევები
ნახ. 6.9. კლდეზვავსაშიში ფერდობის მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირის გასწვრივ
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ნახ. 6.10. 25-წლიანი საშუალო ტემპერატურის წლიური და სეზონური მნიშვნელობები 
(ხაიში, 0C)

ნახ. 6.11. 12-წლიანი პერიოდის ტემპერატურების აბსოლუტური მაქსიმუმისა და 
აბსოლუტური მინიმუმის წლიური და სეზონური მნიშვნელობები (ხაიში, 0C) 

ნახ. 6.13, 14. საშუალო მაქსიმალური და საშუალო მინიმალური ტემპერატურების წლიური 
და სეზონური მნიშვნელობები (25-წლიანი პერიოდებისათვის) (ხაიში, 0C)

ნახ. 6.15, 16. ნალექების ჯამი და დღე-ღამეში მოსული ნალექების მაქსიმალური რაოდენობა 
წლისა და სეზონების მიხედვით (ხაიში, მმ)

ნახ. 6.17,18. ქარის საშუალო სიჩქარე სეზონების მიხედვით და მაქსიმალური სიჩქარის 
ცვლილების ტენდენცია ზამთრის სეზონისთვის (ხაიში, მ/წმ)

ნახ. 6.19, 20. ფარდობითი ტენიანობის წლიური განაწილების მრავალწლიური 
მნიშვნელობები 1946-1966 წწ–ისა და 1971-1992 წწ–ის პერიოდებში (ხაიში, %)

ნახ. 6.21,22. საშუალო ტემპერატურებისა და ნალექების ჯამების 30-წლიანი საშუალო 
მნიშვნელობები (ხაიში, 0C, მმ)

ნახ. 6.23. ტემპერატურის საშუალო სეზონური და წლიური ფაქტობრივი მნიშვნელობები 
1956-1980, 1981-2005 წწ–ის პერიოდებისათვის და სამომავლო სცენარებით 
მიღებული მნიშვნელობები ორი სხვადასხვა (2020-2050 და 2070-2100 წწ.) 
პერიოდისათვის (ხაიში, 0 C)

ნახ. 6.24. საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურის სეზონური და წლიური ფაქტობრივი 
მნიშვნელობები 1956-1980, 1981-2005 წლების პერიოდებისათვის და სამომავლო 
სცენარებით მიღებული მნიშვნელობები ორი სხვადასხვა (2020-50 და 2070-2100 
წლების) პერიოდისათვის (ხაიში, 0 C)

ნახ. 6.25. საშუალო მინიმალური ტემპერატურის სეზონური და წლიური ფაქტობრივი 
მნიშვნელობები 1956-1980, 1981-2005 წლების პერიოდებისათვის და სამომავლო 
სცენარებით მიღებული მნიშვნელობები ორი სხვადასხვა (2020-2050 და 2070-2100 
წლების) პერიოდისათვის (ხაიში, 0 C)

ნახ. 6.26.  ნალექების სეზონური და წლიური ჯამების ფაქტობრივი მნიშვნელობები 1956-
1980, 1981-2005 წლების პერიოდებისათვის და სამომავლო სცენარებით მიღებული 
მნიშვნელობები ორი სხვადასხვა (2020-2050 და 2070-2100 წლების) პერიოდისათვის 
(ხაიში, მმ)

ნახ. 6.27. დღე-ღამის განმავლობაში მოსული მაქსიმალური ნალექების სეზონური და 
წლიური ფაქტობრივი მნიშვნელობები 1956-1980, 1981-2005 წლების 
პერიოდებისათვის და A2 სცენარით გამოთვლილი მნიშვნელობები 2020-2050 
წლების პერიოდისათვის (ხაიში, მმ) 

ნახ. 6.28. დღეღამური მაქსიმალური ნალექების საშუალო სეზონური და წლიური 
ფაქტობრივი მნიშვნელობები 1956-1980, 1981-2005 წლების პერიოდებისათვის A2 
სცენარით მიღებული მნიშვნელობები 2020-2050 წლების პერიოდისათვის (ხაიში, 
მმ) (ამ პარამეტრის გამოსათვლელად საჭიროა ნალექების დღიური 
მნიშვნელობები, რომლებიც გამოთვლილია მხოლოდ ამ პერიოდისათვის) 

ნახ. 6.29. ქარის სიჩქარის საშუალო სეზონური და წლიური ფაქტობრივი მნიშვნელობები 
1956-1980, 1981-2005 წლების პერიოდებისათვის და A2 სცენარით მიღებული 
მნიშვნელობები 2020-2050 წლების პერიოდისათვის (ხაიში, მ/წმ) 
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ნახ. 6.30. მდ. ენგურის წყალშემკრების სქემატური წარმოდგენა WEAP მოდელში
ნახ. 6.31. ზოგადი დაავადებიანობა
ნახ. 6.32. ზოგადი ავადობა
ნახ. 6.33. ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები, ინციდენტობა და ჰოსპიტალიზაცია, 

საქართველო 2000–2009
ნახ. 6.34. ინფექციური და პარაზიტოლოგიური ავადმყოფობათა ინციდენტობა (ავადობა)
ნახ. 6.35. მალარიის რეგისტრირებულ შემთხვევათა რაოდენობა
ნახ. 6.36. არაგადამდები დაავადებები
ნახ. 6.37. სიმსივნეების გავრცელება, დაავადებიანობა
ნახ. 6.38. სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების დაავადებიანობა
ნახ. 6.39. ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით 

გამოწვეული დაავადებიანობა
ნახ. 6.40. ნერვული სისტემის დაავადებათა ავადობა
ნახ. 6.41. ძირითადი კარდიოვასკულარული დაავადებების პრევალენტობის მაჩვენებელები 

2001-2010
ნახ. 6.42. სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების გავრცელება 1998–2010 წლებში, 

დაავადებიანობა
ნახ. 6.43. სასუნთქი სისტემის დაავადებიანობა
ნახ. 6.44. საჭმლის მომნელებელი სისტემით ავადობა
ნახ. 6.45. შარდ–სასქესო სისტემის დაავადებიანობა
ნახ. 6.46. ძვალ–კუნთოვანი და შემაერთებელი ქსოვილთა დაავადებიანობა
ნახ. 6.47. ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაავადებიანობა
ნახ. 6.48. უბედური შემთხვევები და ტრავმები ავადობა
ნახ. 6.49. შობადობის მაჩვენებლების დინამიკა 2000-2010 წწ–ის
ნახ. 6.50. ცოცხალშობილთა რაოდენობა (2000-2010 წწ.) მესტიის მუნიციპალიტეტში
ნახ. 6.51. თანდაყოლილი ანომალიები და განვითარების მანკები
ნახ. 7.1. ხუდონჰესის ზემოქმედების არეალის ხაიშის უბანი
ნახ. 7.2. მდ. ნენსკრის შეტბორვის ზონის არეალი
ნახ. 7.3. წყალსაცავის სეგმენტაცია
ნახ. 7.4. წყალსაცავის საკონტროლო მოცულობები
ნახ. 7.5. საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მოწყობის ადგილები
ნახ. 7.6. სამშენებლო არეალის სქემა (წითელი ფერის) და საკონტროლო წერტილების 

განლაგება (ყვითელი ფერის)
ნახ. 7.7. ნარჩენების მართვის იერარქია
ნახ. 7.8. ოფიციალური და არაოფიციალური ნაგავსაყრელები საქართველოში, 2007 წლის 

აღწერის შედეგების მიხედვით
ნახ. 7.9. საპროექტო არეალი
ნახ. 7.10. საპროექტო არეალში მოქცეული სასაფლაოები
ნახ. 7.11. ინფრასტრუქტურული ობიექტები საპროექტი არეალში
ნახ. 7.12. ზუგდიდი–ჯვარის–მესტიის ს/გზის ახალი მონაკვეთი
ნახ. 7.13. კერძო საკუთრების უძრავი ქონება საპროექტო არეალში
ნახ. 7.14. საზოგადოებრივი ობიექტები საპროექტო არეალში
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ნახ. 7.15. საპროექტო ტერიტორია
სურ. 4.1. ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზა, ვედის კარიერთან მისასვლელი 

გზა და სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი გზა
სურ. 4.2. ავტომობილებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მექანიზებული ცეხი
სურ. 4.3, 4. საერთო საცხოვრებელი
სურ 4.5. ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის ნარჩენები  მარცხენა სანაპიროზე, საერთო 

საცხოვრებლის შენობის მახლობლად
სურ. 4.6. რეკრეაციული/დასასვენებლი დარბაზი ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის 

ნარჩენებთან
სურ. 4.7,8,9. საკომპრესორო და საგენერატორო ოთახები
სურ. 4.10, 11, 12, 13. შესანახი და სასაწყობო მეურნეობების ფართობები, შენობები და ამწე 

სატრანსპორტო საშუალებები სოფ. ჯვარში, რომელიც ხუდონის ჰესისათვის არის 
გათვალისწინებული. 

სურ. 4.14.სამშენებლო სამმართველოს ადმინისტრაციული შენობა
სურ. 4.15,16. დაახლოებით, 1 აკრის მოცულობის ერთი მიწის ფართობი სოფ. ჯვარის 

საცხოვრებელ რაიონში 
სურ. 4.17.ერთი საოფისე შენობა კაშხლიდან 6 კმ-ზე ჯვარის მიმართულებით და მდინარის 

მარჯვენა სანაპიროზე
სურ. 4.18, 19, 20. შენობა მდინარის მარცხენა სანაპიროს ქვედა დინებიდან 25 კმ-ზე
სურ. 4.21, 22, 23. საოფისე შენობა მარცხენა სანაპიროზე, კაშხლიდან 1.5 კმ-ზე
სურ. 5.1 კაშხლის მარჯვენა მხარეს  ეროზირებული ზონები
სურ. 5.2 კაშხლის მარჯვენა მხარეს  ეროზირებული ზონები
სურ. 5.3. მდ. ენგურის ხეობა, ანწლი
სურ. 5.4. ბაძგი (Ilex colchica)
სურ. 5.5. მდინარე ენგურის მარცხენა ნაპირი,  სოფ. ჯორკვალის მიდამოები, ნაკლებად 

სახეცვლილი შერეული ტყეები
სურ. 5.6. მდინარე ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ჯორკვალის მიდამოები, წაბლის 

გამხმარი ხეების ფრაგმენტი
სურ. 5.7  მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც 

გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული
სურ. 5.8  მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც 

გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული
სურ. 5.9  მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც 

გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული
სურ. 5.10 მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც 

გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული
სურ.5.11 მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ხაიში; შერეულფოთლოვანი ტყის 

დეგრადირებული ფრაგმენტები ნაძვის შერევით 
სურ. 5.12.მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ხაიში; შერეულფოთლოვანი ტყის 

დეგრადირებული ფრაგმენტები ნაძვის შერევით
სურ. 5.13.მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ხაიში; შერეულფოთლოვანი ტყის 

დეგრადირებული ფრაგმენტები ნაძვის შერევით
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სურ. 5.14.მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან 
სურ. 5.15.მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; ტყისგან გასუფთავებული ფერდობი
სურ. 5.16.მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; ტყისგან გასუფთავებული ფერდობი
სურ. 5.17.მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები
სურ. 5.18.მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები 
სურ. 5.19.მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. დაკართან; დეგრადირებული ტყის 

ფრაგმენტები
სურ. 5.20.მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. დაკართან; დეგრადირებული ტყის 

ფრაგმენტები
სურ. 5.21.მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. დაკართან; დეგრადირებული ტყის 

ფრაგმენტები
სურ. 5.22.მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი - მურყნარი 
სურ. 5.23.აღმოსავლეთის სიგესბეკია (Sigesbeckia orientalis)
სურ. 5.24.მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი - ადრინდელი მშენებლობის კვალი
სურ. 5.25.მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი - ადრინდელი მშენებლობის კვალი
სურ. 5.26.მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი - კლდოვანი ეკოტოპები
სურ. 5.27.მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი - კლდოვანი ეკოტოპები
სურ. 5.28.მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი - Valeriana tiliifolia 
სურ. 5.29.მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი - Pinus kochiana
სურ. 5.30.მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი - Campanula alliariifolia
სურ. 5.31 მონაკვეთები სადაც ტყის საფარი დეგრადირებულია და ფიქსირდება ეროზიული 

პროცესების განვითარების კერები
სურ. 5.32 მონაკვეთები სადაც ტყის საფარი დეგრადირებულია და ფიქსირდება ეროზიული 

პროცესების განვითარების კერები
სურ. 5.33 მონაკვეთები სადაც ტყის საფარი დეგრადირებულია და ფიქსირდება ეროზიული 

პროცესების განვითარების კერები
სურ. 5.34 მონაკვეთები სადაც ტყის საფარი დეგრადირებულია და ფიქსირდება ეროზიული 

პროცესების განვითარების კერები
სურ. 5.35.მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ლეკალმახთან: მურყნარი მდინარისპირულ 

ტერასაზე 
სურ. 5.36.მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, დეგრადირებული რცხილნარი 
სურ. 5.37.მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი,  დეგრადირებული რცხილნარი
სურ. 5.38.მდ. ნენსკრა - მურყნარი 
სურ. 5.39.მდ. ნენსკრა - მურყნარი
სურ. 5.40.მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი,  დეგრადირებული რცხილნარი, მურყნის (Alnus 

incana) შერევით
სურ. 5.41.მდ. ნენსკრა, მარჯვენა ნაპირი, დეგრადირებული რცხილნარი
სურ. 5.42.მდ. ნენსკრა, მარჯვენა ნაპირი, დეგრადირებული რცხილნარი, Aristolochia pontica 
სურ. 5.43.მდ. ნენსკრა - მარცხენა ნაპირი, სოფ. ტობართან დეგრადირებული 

შერეულფოთლოვანი ტყის ფრაგმენტი
სურ. 5.44.მდ. ნენსკრის ქვედა წელი, შერეულფოთლოვანი ტყე 
სურ. 5.45.მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით
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სურ. 5.46.მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, Atropa caucasica 
სურ. 5.47.მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, Asarum 

ibericum
სურ. 5.48.მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით
სურ. 5.49.მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით
სურ. 5.50.მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით
სურ. 5.51.მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით
სურ. 5.52.მდ. ნენსკრისმარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, ხავსის საფარი 

ქვაზე
სურ. 5.53.მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, Polypodium 

vulgare ხავსის საფარში
სურ. 5.54.მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, Asplenium 

trichomanes ხავსის საფარში
სურ. 5.55.მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, Valeriana 

tiliifolia
სურ. 5.56.მდ. ნენსკრა, შერეული ტყეები
სურ. 5.57.მდინარეების ნენსკრის და ორმელეთის წყლის შესართავი
სურ. 5.58.მდ. ნენსკრის მარცხენა ნაპირი, სოფ.  ლეკალმახთან შერეულფოთლოვანი ტყე 

წიწვოვნების 
სურ. 5.59.ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზა, ვედის კარიერთან მისასვლელი 

გზა და სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი გზა
სურ. 5.60 ვედიდან ხაიშამდე არსებული გზის მარცხენა ფერდობი
სურ. 5.61.მდ. ხაიშურას ხეობა, სოჭნარ-ნაძვნარი ტყე
სურ. 5.62.მდ. ხაიშურას ხეობა - სოფ. ხაიში 
სურ. 5.63.მდ. ხაიშურას ხეობა - სოფ. ხაიში
სურ. 5.64.მდ. ხაიშურას ხეობა, სოფ. ხაიში
სურ. 5.65.მდ. ხაიშურას ხეობა - სოფ. ხაიში
სურ. 5.66.მდინარე ხაიშურა, ენდემური მცენარეები Campanula engurensis, Saxifraga 

subverticillata, Senecio massagetovii, Valeriana jelenevsky 
სურ. 5.67. კოლხური სურო, მდინარე ხაიშურა
სურ. 5.68.Campanula engurensis
სურ. 5.69.Cirsium svaneticum
სურ. 5.70.Saxifraga subverticillata
სურ. 5.71.Senecio massagetovii
სურ. 5.72.ენგურის მაჩიტა (Campanula engurensis)
სურ. 5.73.ელენევსკის კატაბალახა, ფხიჯა (Valeriana jelenevskyi; Saxifraga subverticillata)
სურ. 5.74.ონჭო (Satureja spicigera)
სურ. 6.1. ზემო სვანეთის ქვაბული (დასავლეთ კავკასიონის სამხრეთი ფერდობი)
სურ. 6.2. მდ. ენგურის აუზის ხეობები და წყალგამყოფები
სურ. 6.3. რეგიონის გეოლოგია
სურ. 6.4. რეგიონის ტექტონიკური ზონები
სურ.6.5. კავკასიის გეოლოგიური რუკა. ხუდონის უბანი აღნიშნულია წითლად.
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სურ 6.6. საპროექტო არეალის ტექტონიკური პირობები საქართველოს ტექტონიკური რუკის 
მიხედვით (ე.გამყრელიძე, 2009 წ.)

სურ. 6.7. კაშხლის ღერძი, მდ. ენგურის მარცხენა ფერდობი
სურ. 6.8. რუკა რღვევების ჩვენებით წინა რუსულ ვერსიაზე დაყრდნობით. რუკაზე 

მარკერით აღნიშვნები დატანილია 2009 წლის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისას
სურ. 6.9. ქანის მასივის მოდულის საერთო შეფასება 2012 წლის ერთიანი მონაცემების 

საფუძველზე (დეტალური ნახაზი იხ. დამატება 3-ში, დანართში 1)
სურ. 6.10.კაშხლის ღერძი, მდ. ენგურის მარჯვენა ფერდობი
სურ. 6.11.კაშხლის ზემოთ მდ. ენგურის მარჯვენა ფერდობი
სურ.6.12. წყალგამყვანი გვირაბი და მდ. ენგურის მარჯვენა ფერდობი
სურ.6.13. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი კაშხლის ზემოთ
სურ. 6.14.მდ. ენგურის ხეობა წყალგამყვანი გვირაბის ზემოთ
სურ.6.15. ხუდონჰესის ზემოქმედების არეალის ხაიშის უბანი
სურ. 6.16.მდ. ნენსკრის მდ. ენგურთან შეერთება
სურ. 6.17.მდ. ნენსკრის მარჯვენა შენაკადი, დარჩ-ორმელეთი
სურ.6.18. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი
სურ. 6.19.მდ. ნენსკრის მარცხენა ნაპირი
სურ. 6.20.მდ. ენგურის ხეობა მდ. ნენსკრის შესართავის ზემოთ
სურ. 6.21.მდინარე ხაიშურის ხეობა სოფ. ხაიშთან
სურ. 6.22.მდ. ხაიშურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. ხაიშთან
სურ. 6.23.მდ. ხაიშურის მარჯვენა ნაპირი შეტბორვის ზოლში
სურ. 6.24.ტერასა მდ. ხაიშურის მარჯვენა შენაკად კოსლეთთან
სურ. 6.25.ბეტონის საყრდენი კედელი გზის გასწვრივ
სურ. 6.26.მობილური დელუვიური ფერდობი
სურ. 6.27.მდ. ენგურის ხეობის მარჯვენა ფერდობზე განვითარებული კარნიზები
სურ. 6.28.დელუვიური ფერდობი მოვაკებული ტერიტორიის დასაწყისში
სურ. 6.29.ხელოვნურად მოწყობილი ვაკე ტერიტორია
სურ. 6.30.ძირითადი ქანების გაშიშვლებები პორტალის სიახლოვეს
სურ. 6.31.ხევის ნაკადი მდ. ენგურის დამშრალ კალაპოტში
სურ. 6.32.რკინის კონსტრუქციის ხიდი წყალსაგდები გვირაბის ქვედა პორტალთან
სურ. 6.33.მეწყრული ფერდობი მდ. ენგურის ხეობის მარჯვენა მხარეს
სურ. 6.34.საცალფეხო ხიდი მდ. ენგურზე
სურ. 6.35.ჩამონგრევის ტიპის ბლოკური მეწყერი სოფ. ჯორკვალის მიდამოებში
სურ. 6.36.მაღალი, ძლიერ ეროზიული მეწყრული ფერდობი მდ. ენგურის ხეობის მარცხენა 

ნაპირზე
სურ. 6.37.მძლავრი ნაშალი მასა მესტია-ზუგდიდის საავტომობილო გზის ზედა მხარეს სოფ. 

ჯორკვალთან
სურ. 6.38.ჩამონგრევის მძლავრი კონუსი სოფ. ლახანთან, ზედა ნაწილში მოჩანს ჩამონგრევის 

კერა
სურ. 6.39, 40, 41, 42. ბალასტის დამამზადებელი საწარმოს საქმიანობის ამსახველი ფოტოები
სურ. 6.43.ვულკანოგენური წყების ქანების მძლავრი გაშიშვლება
სურ. 6.44,45. ტერასები მდ. ნენსკრის ნაპირებზე
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სურ. 6.46, 47. ნამსხვრევი მასალა მდ. ნენსკრის კალაპოტში
სურ. 6.48,49. მდ. ლახანის ლოდნარით მოფენილი ხეობა
სურ. 6.50, 51. მეწყრული ფერდობი მდ. ლახანის ხეობაში
სურ. 6.52, 53. მეწყრული მასის მოწყვეტის სიბრტყე
სურ. 6.54, 55. ბლოკური მეწყერი და ლოდების დანაგროვები მეწყრული ფერდობის ძირში
სურ. 6.56.დელუვიური მეწყრული ფერდობი მდინარის მარჯვენა ნაპირზე
სურ. 6.57.მდინარეების – ენგურისა და ნენსკრის – შესართავი
სურ. 6.58.გზა ჭუბერისკენ
სურ. 6.59.მდ. ხაიშურის ხეობა სოფ. ვედის მიდამოებში
სურ. 6.60.მდ. კასლეთისა და მდ. ხაიშურის შესართავი
სურ. 6.61.საცხოვრებელი სახლი სოფ. წვირმინდში
სურ. 6.62, 63. ტუფოგენებით აგებული კარნიზი და ნაშალი ფერდობი მდ. ხაიშურის ხეობაში
სურ. 6.64.ხაიშის დასახლება ხეობის მარჯვენა ფერდობზე
სურ. 6.65.მდ. ხაიშურის ლოდნარიანი კალაპოტი
სურ. 6.66.მძლავრი ნაშალი ფერდობი მდ. ენგურის ხეობის მარჯვენა მხარეს
სურ. 6.67.სოფ. ვედის საავტომობილო გზის საპროექტო გვირაბის ქვედა პორტალი
სურ. 6.68.სოფ. ვედის საავტომობილო გზის საპროექტო გვირაბის ზედა პორტალი მდ. 

ხაიშურის ხეობის მარცხენა ფერდობზე
სურ. 6.69.წყლის ხარჯი, ტემპერატურა და ნალექები მურკმელში (იფარში).
სურ. 6.70.წყლის ხარჯი, ტემპერატურა და ნალექები ხაიშში.
სურ. 6.71.მდ. ენგურის ჩამონადენის სიმულირებული და დაკვირვების მონაცემები
სურ.6.72. მდინარის პროგნოზირებული ჩამონადენი, ტემპერატურა და ნალექები მურყმელში 

(იფარში) 2070-2100 წლების პერიოდისათვის
სურ.6.73. ასაშენებელი კაშხლის კვეთი და წყალგამყვანი გვირაბი 
სურ. 6.74.კაშხლის ზედა ბიეფში, მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე მშენებლობის 

მოსამზადებელი სამუშაოების პროცესში დაგროვილი ნაშალი მასალა
სურ. 6.75.მდ. ენგურის ბუნებრივი კალაპოტი ამჟამად ასაშენებელი კაშხლის კვეთში
სურ. 6.76.წყალსაცავის შეტბორვის ზონის დასასრული მდ. ხაიშურის კალაპოტში
სურ. 6.77.მდ. ხაიშურის მარცხენა ნაპირზე არსებული მშრალი ხევის გამოზიდვის კონუსი 

სოფლის სამანქანო გზასთან
სურ. 6.78.მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე არსებული მშრალი ხევის გამოზიდვის კონუსი 

ხაიში-ზუგდიდის სამანქანო გზასთან
სურ. 6.79. წყალსაცავის შეტბორვის ზონის დასასრული მდ. ნენსკრის კალაპოტში
სურ. 6.80. წყალსაცავის შეტბორვის ზონის დასასრული მდ. ლახამის კალაპოტში
სურ. 6.81. მდ. ენგურის ხეობა ჭუბერის ხიდიდან ზემოთ
სურ. 6.82. მდ. ენგურის კალაპოტი ასაშენებელი კაშხლის კვეთში მოწყობილი ზღუდარიდან 

ზემოთ
სურ. 6.83.მთა-ტყე-მდელოს ნიადაგი
სურ.6.84. ნიადაგის ეროზია
სურ.6.85. გაეწრებული ყომრალი ნიადაგები
სურ. 6.86. ყვითელ-ყომრალი ნიადაგები
სურ.6.87. ალუვიური ნიადაგები, მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი, სოფ. ხაიში
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სურ.6.88. ალუვიური ნიადაგები, მდ. ნენსკრის მარცხენა ჭალა
სურ. 6.89. მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, 

რომელიც გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული.
სურ. 6.90. მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, 

რომელიც გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული.
სურ. 6.91. მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, 

რომელიც გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული.
სურ. 6.92. მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, 

რომელიც გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული.
სურ. 6.93. მდ. ნენსკრას ნაპირების ეროზიული პროცესების განვითარების კერები
სურ. 6.94მდ. ნენსკრას ნაპირების ეროზიული პროცესების განვითარების კერები
სურ. 6.95. მდ. ნენსკრას ნაპირების ეროზიული პროცესების განვითარების კერები
სურ. 6.96. მდ. ნენსკრას ნაპირების ეროზიული პროცესების განვითარების კერები
სურ. 6.97.ხუდონჰესის მშენებლობის ძველი კვალი
სურ. 6.98. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ხაიში; შერეულფოთლოვანი ტყის 

დეგრადირებული ფრაგმენტები ნაძვის შერევით
სურ. 6.99. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ხაიში; შერეულფოთლოვანი ტყის 

დეგრადირებული ფრაგმენტები ნაძვის შერევით
სურ. 6.100. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ხაიში; შერეულფოთლოვანი ტყის 

დეგრადირებული ფრაგმენტები ნაძვის შერევით
სურ. 6.101. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან
სურ. 6.102. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; ტყისგან გასუფთავებული ფერდობი
სურ. 6.103. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; ტყისგან გასუფთავებული ფერდობი
სურ. 6.104. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები
სურ. 6.105. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები
სურ. 6.106. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. დაკართან; დეგრადირებული ტყის 

ფრაგმენტები
სურ. 6.107. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. დაკართან; დეგრადირებული ტყის 

ფრაგმენტები
სურ. 6.108. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. დაკართან; დეგრადირებული ტყის 

ფრაგმენტები
სურ. 6.109. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი - მურყნარი
სურ. 6.110. აღმოსავლეთის სიგესბეკია (Sigesbeckia orientalis)
სურ. 6.111. მდ. ნენსკრის მარცხენა ნაპირი, სოფ. ლეკალმახთან შერეულფოთლოვანი ტყე 

წიწვოვნების შერევით
სურ. 6.112, 113, 114. მდ. ენგურის ხეობის ტიპური სურათი
სურ. 6.115, 116., 117, 118. მიტოვებული შენობა-ნაგებობები
სურ. 6.119, 120. სახლები ხაიშის თემში
სურ. 6.121. უშგული–ჩაჟაში
სურ. 6.122. თანღილის ეკლესია, მე–13 ს.
სურ. 6.123. ადიშის ოთხთავი (897 წ.)
სურ. 6.124. ორმოც მოწამეთა ფერწერული ხატი (მე–12 ს.)
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სურ. 6.125. სოფ. ხაიშის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია
სურ. 6.126. სოფ. ხაიშის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია
სურ. 6.127. სოფ. ხაიშის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია
სურ. 6.128. ხაიშის მე–12 –მე–13 საუკუნეების სამაროვნის ნახაზი და წმ. გიორგის სახელობის 

თავდაპირველი ეკლესიის გეგმა (1) და ხაიშის წმ. გიორგის სახელობის 
თანამედროვე ეკლესიის გეგმა (2)

სურ. 6.129. სოფ. ხაიშის სასაფლაო
სურ. 6.130. არტეფაქტები ხაიშის მე-12-მე-13 საუკუნეების სამაროვნიდან
სურ. 6.131,132. შუა საუკუნეების ორი სამარხი და ნაგებობების კედლები სოფელ ხაიშის 

თანამედროვე სასაფლაოსა და ეკლესიის მიდამოებში
სურ. 6.133. ხაიშის კლასიკური პერიოდის ნასახლარის გეგმა და კერამიკა სოფლის 

სკოლასთან ახლოს
სურ. 6.134. ბორცვზე აღმოჩენილი კლასიკური პერიოდის კერამიკა
სურ. 6.135. ოქროს საკიდი ხაიშის განძიდან
სურ. 6.136, 137. ნაგებობის ნაშთები ადგილ საგერგილთან
სურ. 6.138. ტობარის წმინდა გიორგის ეკლესია
სურ. 6.139, 140. გამოქვაბული ბარჟაშთან, სადაც შუა საუკუნეების კერამა არის აღმოჩენილი
სურ. 6.141. ხაიშის მე-10-მე-17 სს-ის ციხესიმაგრე
სურ. 7.1. კაშხლის ღერძი, მდ. ენგურის მარჯვენა ფერდობი
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
სურ. 7.5. მდ. ენგურის ხეობა წყალგამყვანი გვირაბის ზემოთ
სურ. 7.6. მდ. ნენსკრის მდ. ენგურთან შეერთება
სურ. 7.7. მდ. ნენსკრის მარჯვენა შენაკადი, დარჩ-ორმელეთი
სურ. 7.8. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი
სურ. 7.9. მდ. ნენსკრის მარცხენა ნაპირი
სურ. 7.10.მდ. ენგურის ხეობა მდ. ნენსკრის შესართავის ზემოთ
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
სურ. 7.14.ტერასა მდ. ხაიშურის მარჯვენა შენაკად კოსლეთთან
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
სურ. 7.18.ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურში შესასვლელი სატრანსპორტო გვირაბი
სურ. 7.19.დიზელ-გენერატორებისა და სახელოსნოების განსათავსებელი შენობები
სურ. 7.20.სამსხვრევი საწარმოდან უახლოესი საცხოვრებელი ადგილი ქვედა ვედში 

(საკონტროლო წერტილი 5)
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სურ. 7.21.სამსხვრევ საწარმოდან უახლოესი საცხოვრებელი ადგილი ქვედა წვირმინდში 
(საკონტროლო წერტილი 6)

სურ. 7.22.ინერტული ნარჩენების განთავსების ადგილები, 1989 წ.
სურ. 7.23. ინერტული ნარჩენების განთავსების ადგილები, 1989 წ.
სურ. 7.24, 25. ინერტული ნარჩენების განთავსების შესაძლებელი ტერიტორია მდ. ხაიშურის 

აუზის მიმდებარე ტერიტორიაზე
სურ. 7.26.ჭარბი გრუნტის და კლდოვანი ჩამონაშალის განთავსების ადგილები
სურ. 7.27, 28. შენობები, რომელთა გადასახურავად, შესაძლოა, გამოყენებულია 

აზბესტშემცველი მასალები
სურ. 7.29, 30, 31, 32, 33, 34. ენგურჰესის კაშხალი
სურ. 7.35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. ჯვარის წყალსაცავი
სურ. 7.42 ჯვარის წყალსაცავი
სურ. 7.43,44. ჯვარის წყალსაცავი.
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აბრევიატურები

APLR მიწისა და უძრავი ქონების პროფესიონალთა ასოციაცია

BRL/ARS BRL Ingenierie/ A.R.S. Progetti S.P.A.

CENN კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი

CITES კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის
სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ

CBD გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რიო-დე-ჟანეიროს კონვენცია
ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ

CFC ქლორფტორნახშირბადები

CO ნახშირბადის მონოოქსიდი (ნახშირჟანგი)

CO2 ნახშირბადის დიოქსიდი (ნახშირორჟანგი)

CFC ქლორფტორნახშირბადი

EUROBATS შეთანხმება ევროპულ ხელფრთიანთა პოპულაციების დაცვის შესახებ

ESAP გარემოსდაცვითი და სოციალური სამოქმედო გეგმა

ESMP გარემოსდაცვითი და სოციალური მონიტორინგის პროგრამა

GIS გეოინფორმაციული სისტემა

HSE ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

ICOLD დიდი კაშხლების საერთაშორისო ორგანიზაცია

IFC საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია

ILO შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია

IUCN ბუნების კონსერვაციის საერთაშორისო კავშირი

NO2 აზოტის დიოქსიდი

NOx აზოტის ოქსიდები

OP საოპერაციო პოლიტიკა

RAP განსახლების სამოქმედო გეგმა
Resettlement Action Plan

SEP დაინტერესებულ პირთა ჩართვის გეგმა (Stakeholder Engagement Plan)

SO2 გოგირდის დიოქსიდი

SOx გოგირდის ოქსიდები

UNFCCC გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კლიმატის ცვლილების ჩარჩო
კონვენცია

გზშ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება

გდპ გლობალური დათბობის პოტენციალი

დბ (dB) დეციბელი

ზდკ ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები

ჟბმ ჟანგბადის ბიოლოგიური მოთხოვნა

ჟქმ ჟანგბადის ქიმიური მოთხოვნა

კნ კილომეტრნიშნული

ჰ/ს ჰიდროლოგიური საგუშაგო
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1. ზოგადი ინფორმაცია პროექტზე

1.1. შემოთავაზებული პროექტის არსი

კომპანია Trans Electrica Ltd-ს მიერ შემოთავაზებული პროექტი გულისხმობს კავკასიონის
მთვარი ქედის სამხრეთ კალთებზე, მდინარე ენგურის ვიწრო ხეობაში, 702 მგვტ-იანი
ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის კომპლექსის მშენებლობას. ხუდონჰესის
კაშხლისათვის შერჩეული უბანი მდ. ენგურის სათავიდან 113.7 კმ-ის მანძილზე
მდებარეობს (ენგურჰესის არსებული თაღოვანი კაშხლის უბნიდან მდ.ენგურის ზედა
წელში, კაშხლიდან 32 კმ-ის დაშორებით და 4 კმ სამხრეთით სოფელ ხაიშიდან).
საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, ზემო სვანეთში, მესტიის
მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხაიშის ტერიტორიაზე, 405 კმ-ის დაშორებით თბილისიდან და
70 კმ-ის მანძილზე უახლოესი სარკინიგზო კვანძიდან - ქ. ზუგდიდიდან. იხ. რუკა #5. 
მშენებლობის ორგანიზების გეგმა.

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის კომპლექსის ძირითადი საპროექტო მონაცემები
მოცემულია ქვემოთ (ცხრილი 1.1)

ცხრილი 1.1 ხუდონჰესის ძირითადი ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები

მაჩვენებლის დახასიათება განზომილება რაოდენობა
ზემო ბიეფის ნიშნული მ.ზ.დ. 700
ქვემო ბიეფის ნიშნული მ.ზ.დ. 519.5
რეგულირების სახეობა – სეზონური
წყალშემკრები აუზის ფართობი კმ2 2,780
წლიური ჩამონადენი (საშუალო 
მრავალწლიური)

მლნ.მ3 4110

მახასიათებელი ხარჯები:
საშაუალო მრავალწლიური
მაქსიმალური საანგარიშო 0.01% ალბათობის

მ3/წმ
მ3/წმ

130
2,500

ჰესის სქემა – კაშხ. მდებ.
კაშხლის ტიპი – თაღოვანი
მასალა – ბეტონი
კაშხლის სამშენებლო სიმაღლე მ 194
თხემის სიგრძე მ 534.0
კაშხლის ზედა ნაწილის სიგანე (თხემის 
დონეზე)

მ 8.1

კაშხლის ქვედა ნაწილის სიგანე (ყველაზე 
დაბალ წერტილში)

მ 34.2

წყალსაცავის მთლიანი მოცულობა მლნ.მ3 364.5
წყალსაცავის სასარგებლო მოცულობა მლნ.მ3 223.0
სარკის ზედაპირის ფართობი კმ2 5.2
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მაჩვენებლის დახასიათება განზომილება რაოდენობა
ჰესის საანგარიშო წყლის ხარჯი მ3/წმ 510.0
აგრეგატების რაოდენობა ც 3
დადგმული სიმძლავრე მგვტ 702
საშუალო წლიური გამომუშავება მლნ. კვტ/სთ. 1500.0
დადგმული სიმძლავრის გამოყენების 
კოეფიციენტი

– 0.25
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1.2. პროექტის წინა ისტორია

საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და წყალუხვი მდინარის – ენგურის –
ენერგეტიკული პოტენციალის შესწავლა ჯერ კიდევ 1912 წელს დაიწყო, როდესაც სოფელ
ჯვართან, ხუდონის კაშხლის ქვემოთ დამონტაჟდა მდინარის წყლის დონისა და
ჩამონადენის საზომი მოწყობილობა.

კავკასიის გაერთიანებულმა ენერგოსისტემამ და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის
ენერგეტიკის ინსტიტუტმა შეისწავლეს მდ. ენგურის ენერგეტიკული პოტენციალის
გამოყენების შესაძლებლობები. საბჭოთა კავშირის საინჟინრო–კვლევითი ინსტიტუტის
“ჰიდროპროექტის” თბილისის ფილიალმა განიხილა და მოიწონა აღნიშნული კვლევის
შედეგები, რაც ითვალისწინებდა ენგურის ჰიდროელექტროსადგურისა და ვარდნილის
ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის მშენებლობას. შესაბამისად, შემდგომში
განხორციელდა (იხ. რუკები #1 და #3):

 ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი – სიმძლავრე 840 მეგავატი –
გაიზარდა 1,300 მეგავატამდე;

 ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის I ეტაპი - სიმძლავრე 220 
მეგავატი;

 ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის II ეტაპი - სიმძლავრე 40 
მეგავატი;

 ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის III ეტაპი - სიმძლავრე 40 
მეგავატი;

 ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის IV ეტაპი - სიმძლავრე 40 
მეგავატი.

ამასთან, აღნიშნული კვლევის მიხედვით, ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის
კომპლექსის ზემოთ გათვალისწინებული იყო ხუდონისა და ტობარის
ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა. 

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი ითვალისწინებდა მდ. ენგურზე
ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის გენერალური გეგმის განხორციელების ერთ-ერთ
ეტაპს. ჰესის საპროექტო წინადადება დამტკიცდა 1978 წლის 31 აგვისტოს სსრკ
ენერგეტიკის სამინისტროს №110 დადგენილებით. საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს
პრეზიდიუმის 1980 წლის 9 ივნისის №484 დადგენილების საფუძველზე ხუდონის
ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისთვის გამოიყო 687.4 ჰა მიწა. პროექტი დაამტკიცა
1984 წელს საბჭოთა კავშირის საინჟინრო–კვლევითი ინსტიტუტის “ჰიდროპროექტის” 
თბილისის ფილიალმა. პროექტი ითვალისწინებდა 200 მეტრი სიმაღლის ბეტონის
თაღოვანი კაშხლის, მიწისქვეშა ელექტროსადგურის, წყალსაგდებების, წყალმიმღებებისა
და სხვა ნაგებობების მშენებლობას. სამშენებლო სამუშაოები დამტკიცებული პროექტის
მიხედვით მიმდინარეობდა 1989 წლამდე, სანამ პროექტი არ შეჩერდა. 
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შემდეგ პროექტი ორჯერ გადაიხედა: პირველად - 2005 წელს CORE INTERNATIONAL INC-
ის მიერ (მოიხსენიება, როგორც USAID-ის ანგარიში) საქართველოს ენერგეტიკის
სამინისტროს დახმარების ფარგლებში, ხოლო მეორედ – 2007 წელს კომპანია Stucky 
Colenco JV-ის მიერ მსოფლიო ბანკის ინიციატივითა და გრანტის საშუალებით. 

(i) CORE INTERNATIONAL INC. (USAID):

საქართველოს მინისტრთა საბჭომ ჩამოაყალიბა სპეციალისტებისაგან შემდგარი
ორი კომისია. კომისიების დასკვნების საფუძველზე, 1990-92 წლებში
თბილჰიდროპროექტმა გადახედა ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის
მშენებლობის პროექტის თავდაპირველ ვარიანტს. განხილულ იქნა მდ. ენგურის
ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენების ყველა შესაძლო ვარიანტი
მდინარის შემდეგი სიმაღლეების ფარგლებში: ზღვის დონიდან 510 მ (ენგურის
ჰიდროელექტროსადგურის წყალსაცავის წყლის დონის უმაღლესი ნიშნული) და
700 მ. უპირატესობა მიენიჭა ორ ეტაპიან ვარიანტს. აღნიშნული კონცეფცია
ითვალისწინებდა 55 მეგავატი სიმძლავრის ხაიშისა (522 მ–ის სიმაღლეზე) და 638 
მეგავატი სიმძლავრის ხუდონის (წყალსაცავში წყლის მაქსიმალური დონე - 670 მ) 
ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას. ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის
მშენებლობის პროექტი შემდეგნაირად შეიცვალა: 

 საპროექტო სეისმომედეგობის ზღვარი 8 ბალიდან (რიხტერის შკალით) 9 
ბალამდე გაიზარდა;

 კაშხლის სიმაღლე 200 მ-დან 170 მ-მდე შემცირდა;

 წყალსაცავის სარკის ფართობი 5.2 კმ2-დან 4 კმ2-მდე შემცირდა;

 დასატბორი ტერიტორია 528 ჰა-დან 406 ჰა-მდე შემცირდა;

 სიმძლავრე 700-დან 638 მეგავატამდე შემცირდა;

 წლიური გამომუშავება 1,660-დან 1,445 გიგასაათამდე შემცირდა. 

(ii) Stucky Colenco JV:

მსოფლიო ბანკის მიერ 2007 წელს გამოცხადებულ ტენდერში გაიმარჯვა
შვეიცარიულმა ერთობლივმა საწარმო Stucky Colenco-მ და განახორციელა
ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური
კვლევა. ფრანგულ-იტალიურმა კონსორციუმმა BRL/ARS–მა ჩაატარა პროექტის
გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, ხოლო ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის
პროექტის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება წარმოადგინა სერბულმა
კომპანიამ SEEC2. მსოფლიო ბანკის მიერ პროექტისათვის სპეციალურად შეიქმნა
ხუთი ექსპერტისაგან შემდგარი საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფი (პანელი). 
ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურისთვის რეკომენდებულ იქნა 750 მეგავატის
დადგმული სიმძლავრე, 1,455 გიგავატის ტოლი ელექტროენერგიის წლიური

                                                          
2 Georgia: Strategic Environmental Assessment of Power Sector Development, South East Europe Consultants Ltd, 2007.
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გამომუშავებით. კაშხლის თბილჰიდროპროექტის კონცეფცია შეიცვალა. კაშხლის
ფსკერზე არსებული გეოლოგიური რღვევების გათვალისწინებით, უპირატესობა
თაღოვან-გრავიტაციულ კაშხალს მიენიჭა. წყალსაცავში წყლის მინიმალური დონე
განისაზღვრა 515 მ-ით, ხოლო მაქსიმალური - 700 მ-ით, სადგურის ქვედა ბიეფის
სიმაღლე დადგინდა 515 მ-ზე, ხოლო ზედა ბიეფისა – 700 მ-ზე; კაშხლის
საძირკველი – 501 მ–ის სიმაღლეზე, ხოლო თხემი, რომლის სიგრძეც 522 მ-ს
შეადგენს, – 701 მ-ის სიმაღლეზე.

Stucky Colenco–ს მიერ განხორციელებულმა შემდგომმა განხილვებმა და კვლევებმა
დაასაბუთეს, რომ, ზოგადად, ხუდონჰესის შემუშავებული თავდაპირველი კონცეფცია
(რომელზედაც მუშაობა ჯერ კიდევ 1972 წლიდან დაიწყო), რომლის მიხედვითაც დაიწყო
ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა, საუკეთესო ვარიანტს წარმოადგენს. 
AF-Conelco Ltd. & STUCKY (Phase III, 2010) შესწავლის თანახმად, მცირე ოპტიმიზაციით
უკვე ჩატარებული სამუშაოების სრულად გამოყენება ეკონომიკურად გამართლებული
იქნება.
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1.3. პროექტის მიზანშეწონილობის დასაბუთება

ხუდონის ჰესის მშენებლობის პროექტი მსხვილმასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული
პროექტია, რომლის განხორციელებამ, ერთის მხრივ, როგორც ენერგეტიკის დარგის
სპეციალისტები მიიჩნევენ, შეიძლება უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეიტანოს ქვეყნის
ენერგომომარაგებისა და ენერგოუსაფრთხოების სასურველი დონის უზრუნველყოფის
თვალსაზრისით, ხოლო, მეორეს მხრივ, ასეთი მსხვილმასშტაბიანი პროექტის
განხორციელება უთუოდ დაკავშირებულია ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე გარკვეულ
ნეგატიურ ზემოქმედებასთან. შესაბამისად, პროექტის მიზანშეწონილობის განხილვისას, 
მნიშვნელოვანია იმის მკაფიო დემონსტრირება, თუ რა სარგებელი მოაქვს პროექტს
ქვეყნისათვის, - რა აუცილებელი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას უზრუნველყოფს
პროექტი და როგორ შეიძლება ეს აისახოს ქვეყნის სოციო-ეკონომიკურ განვითარებაზე. 
ქვეყნისათვის გამოკვეთილი პოზიტიური ეფექტის დემონსტრირების შემთხვევაში, აზრი
აქვს პროექტის სტრატეგიულ მიზანშეწონილობაზე საუბარს და გზშ-ს ფარგლებში
შემდგომი ანალიზი შეიძლება მიეძღვნას გარემოზე ზემოქმედების კონკრეტულ ტექნიკურ
დეტალებს, რაც საშუალებას მოგვცემს შევაფასოთ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების დონე საუკეთესო ალტერნატილი ვარიანტის პირობებში და ყველა
შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიების გატარების შემთხვევაში (ნარჩენი ზემოქმედება). 
ამგვარი ანალიზის შედეგი იქნება დასკვნა: მისაღებია თუ არა ქვეყნისათვის
მოსალოდნელი ნარჩენი ზემოქმედება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე იმ სარგებლის
ფასად, რასაც ქვეყანას მოუტანს პროექტი. ქვემოთ, ჩვენ ვიმსჯელებთ სწორედ
ქვეყნისათვის პროექტის მნიშვნელობის საკითხებზე. პროექტის მიზანშეწონილობის
განსაზღვრისათვის აუცილებელია პასუხი გაეცეს შემდეგ შეკითხვებს:

 რა მიმდინარე და პროგნოზირებადი მოთხოვნა არსებობს ელექტროენერგიაზე 
საქრთველოში,

 რა მოთხოვნილება არსებობს საერთაშორისო ენერგეტიკულ ბაზრებზე და რა 
პერსპექტივები გვაქვს საქართველოში წარმოებული ელექტროენერგიის 
ექსპორტისათვის,

 რა დეფიციტი გვაქვს ამ (შიდა და საექსპორტო) მოთხოვნილებასთან შედარებით
გენერაციის არსებული და მშენებარე ობიექტების გათვალისწინებით,

 ენერგიის ადგილობრივი წყაროები და იმპორტის ხელმისაწვდომი ვარიანტები, 
რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ელექტროენერგიის გენერაციისათვის 
საქართველოში,

 ენერგეტიკის დარგის განვითარების ალტერნატიული სცენარები და ხუდონჰესის 
მშენებლობის მიზანშეწონილობა ამ სცენარების შესაბამისად.

1.3.1. ელექტროენეტგიაზე მოთხოვნა საქართველოში

საქართველოში ბოლო წლებში იზრდება ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა, მაგ.: 2010 წელს
წინა წელთან შედარებით ელექტროენერგიის მოხმარება გაიზარდა, დაახლოებით, 10%-ით
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და 2011 წელს წინა წელთან შედარებით იმავე რაოდენობით მოხდა ელექტროენერგიის
მოხმარების ზრდა.

ნახ.1.1. ელექტროენერგიის მოხმარება 2005–2011 წწ.

მარეგულირებელი ჰიდროელექტროსადგურები, რომლებიც იძლევიან
ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის არა მხოლოდ რაოდენობრივ არამედ ხარისხობრივი
პარამეტრების დაკმაყოფილების საშუალებას, ენერგეტიკულ ბალანსში მონაწილეობენ იმ
დეფიციტის (ასიმეტრიის) შესავსებად, რომელიც გამოწვეულია მოხმარების
სეზონურობისა და დღის განმავლობაში პიკურ ენერგიაზე გაზრდილი მოთხოვნით. 
აღნიშნული კარგად ჩანს, 2011 წლის მაგალითის მიხედვით, ქვემოთ მოცემულ ნახაზზე.

ნახ.1.2. მოხმარებისა და ჰიდროგენერაციის დისბალანსი, 2011წ.
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1.3.2. ელექტროენერგიის პოტენციური ბაზრების და ექსპორტის შესაძლებლობის
ანალიზი

პოტენციური ბაზარი: თურქეთი

სავარაუდოდ, თურქეთს კვლავაც ექნება ელექტროენერგიის დეფიციტი. თურქეთის
ელექტროენერგიის გადაცემის კორპორაციის პროგნოზით (TEIAS), 2020 წლამდე ქვეყანაში
ელექტროენერგიის დეფიციტი 82-118 მლრდ. მგვტ. სთ-ის ფარგლებში იქნება. დეფიციტის
შევსება დაგეგმილია საკუთარ ელექტროსადგურებში გამომუშავებული და მეზობელი
ქვეყნებიდან იმპორტირებული ელექტროენერგიით.

ნახ.1.3. 2011-2020 წლებში თურქეთში ელექტროენერგიაზე არსებული დეფიციტის პროგნოზი
(წყარო:TEIAS, საქართველოს ბანკის კვლევა)

ნახ.1.4. ელექტროენერგიის გამომუშავება/მოხმარება თურქეთში 2000-2011 წლებში, მილიარდი
კილოვატ საათი (წყარო:TEIAS)

ელექტროენერგიაზე მოთხოვა თურქეთში უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე
მნიშვნელოვნად გაიზარდა (2000-2010 წლებში წლიური ზრდის ტემპმა 5.1% შეადგინა) 
ურბანიზაციისა და ინდუსტრიალიზაციის მიმდინარე პროცესის პარალელურად, 2010 
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წელს მოხმარებამ 210 მილიარდ კოლოვატ საათს მიაღწია, რაც წლიურ 8%-იან ზრდას
შეესაბამება.

თურქეთის ელექტროენერგიის გადაცემის კორპორაციის (TEIAS) მიერ მომზადებული
თურქეთში ელექტროენერგიის გამომუშავების პოტენციალის ათწლიან (2011-2020) 
პროგნოზში განხილულია მომავალში ელექტროენერგიის მოხმარების ორი სცენარი.
დაბალი მოთხოვნის სცენარით ელექტროენერგიის საშუალო წლიური მოხმარების ზრდა
შეადგენს 6.6%-ს და 2020 წლისთვის მიაღწევს 398 მილიარდ კოლოვატ საათს, ხოლო მაღალი
მოხმარების სცენარით - ელექტროენერგიის საშუალო წლიური მოხმარების ზრდა შეადგენს
7.5%-ს და 2020 წლისთვის მიაღწევს 434 მილიარდ კოლოვატ საათს. მაღალი მოხმარების
სცენარის შემთხვევაში 2016 წლისთვის თურქეთი გახდება ელექტროენერგიის იმპორტიორი
9 მილიარდი მეგავატ საათის დეფიციტით. დაბალი მოხმარების სცენარის შემთხვევაში 15 
მილიარდ კილოვატ საათის დეფიციტი ქვეყანაში 2017 წლისთვის შეიქმნება.

ნახ.1.5. ელექტროენერგიის მიწოდება/მოთხოვნა თურქეთში 2010 წელს, მილიარდი კილოვატ საათი
(დაბალი მოთხოვნის შემთხვევა, წყარო: TEIAS)

ნახ.1.6. ელექტროენერგიის მიწოდება/მოთხოვნა თურქეთში 2010 წელს, მილიარდი კილოვატ საათი
(მაღალი მოთხოვნის შემთხვევა, წყარო: TEIAS)
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ნახ. 1.7. ელექტროენერგიის წარმოება თურქეთში წყაროების მიხედვით, წყარო:TEIAS

ნახ. 1.8. დადგმული სიმძლავრის ზრდა თურქეთში (წყარო:TEIAS)

თურქეთის მთავრობამ ოფიციალურდა გამოაცხადა 5-გიგავატი სიმძლავრის ატომური
ელექტროსადგურის მშენებლობის გეგმის შესახებ. აღნიშნულმა ელექტროსადგურმა უნდა
დააკმაყოფილოს ქვეყნის მოხმარების 5%. გამომუშავებული ელექტროენერგიის
ღირებულება იქნება 1 კილოვატ საათი - 0.1235 აშშ დოლარი.

თურქეთის ბაზარი შეძლებს საქართველოში წარმოებული ზედმეტი ელექტროენერგიის
შთანთქმას, განსაკუთრებით კი, ზაფხულში. ზაფხულის პერიოდში თურქეთში ჰაერის
კონდიცირებაზე მაღალი მოთხოვნის გამო ზაფხულის პიკური მოხმარება აღემატება
ზამთრის პიკურ მოხმარებას, რაც იწვევს ზაფხულში ელექტროენერგიაზე ფასის ზრდას: 
1 კილოვატ საათი - 0.09 აშშ დოლარი. თურქეთში ზაფხულის პერიოდში
ელექტროენერგიაზე არსებული მოთხოვნა უკუპროპორციულია საქართველოში
არსებული სურ.საგან. ზაფხულის პერიოდში საქართველოში მოხმარება მცირდება, 
მაშინ, როდესაც თურქეთში ის პიკს აღწევს. 
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ნახ. 1.9. საქართველოში ელექტროენერგიის
საშუალო თვიური გამომუშავება/მოხმარება

2011 წელს (მლრდ. კვტ. სთ.)

ნახ. 1.10. თურქეთში ელექტროენერგიის
საშუალო თვიური

გამომუშავება/მოხმარება 2011 წელს
(მლრდ. კვტ. სთ.)

თურქეთში, სავარაუდოდ, კვლავ შენარჩუნდება მაღალი ტარიფები ორგანულ საწვავზე
ფასების ზრდის გამო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან არსებული გათვლებით, 
საწვავი შეადგენს თბოსადგურების საწარმოო ხარჯების დაახლოებით 64%-ს.

თურქეთის ელექტროენერგიის ტარიფები რეგულირდება მხოლოდ თურქეთის
ელექტროენერგიით ვაჭრობის ორგანიზაციისათვის (TETAS) (1 კილოვატ საათი - 0.10 აშშ
დოლარი). ქვემოთ მოცემულია 2011 წელს დაფიქსირებული საშუალო თვიური საბითუმო
ფასები (აღებულია შემდეგი დღის ფასები).

ნახ. 1.11. საშუალო თვიური საბითუმო ფასები თურქეთში 2011 წელს (აშშ
დოლარი/კილოვატ საათი)

ატომური ელექტროსადგურის აშენების შემთხვევაშიც კი, საქართველოს
ჰიდროენერგეტიკა რჩება თურქეთისათვის საკუთარი ენერგეტიკული დეფიციტის
შევსების ყველაზე იაფ ალტერნატივად. საქართველოში ელექტროენერგიის
გამომუშავების ღირებულება შეადგენს დაახლოებით 0.02 აშშ დოლარს 1 კილოვატ
საათზე. ახლადაშენებული ჰიდროელექტროსადგურის შემთხვევაში ღირებულება იქნება
დაახლოებით 0.06 აშშ დოლარი, მაშინ, როდესაც თურქეთში საშუალო ტარიფი 0.09 აშშ
დოლარის ტოლია. 
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ცხრილი. 1.2. გამომუშავების ტარიფები

ქვეყანა წყარო
გამომუშავების

არსებული ტარიფი, 
აშშ დოლარი

ახალი გამომუშავების
ღირებულება, აშშ

დოლარი

საქართველო ჰიდრო 0.02 0.06 (საშუალო)

აზერბაიჯანი ბუნებრივი აირი 0.03 0.032–0.098*

სომხეთი ატომური 0.03 0.06–0.133**

ბუნებრივი აირი 0.09 >0.09

თურქეთი ატომური n/a 0.12

*დამოკიდებულია გაზის ფასზე

** დამიკიდებულია კაპიტალურ და დაფინანსების ხარჯებზე

წყარო: წყარო: მსოფლიო ბანკი, საქართველოს ბანკის გათვლები

საქართველო თავის თავზე აიღებს უახლოესი წლების თურქული იმპორტის დიდ ნაწილს, 
ვინაიდან სხვა სავაჭრო პარტნიორებს არა აქვთ თურქეთის მოთხოვნის დაკმაყოფილების
შესაძლებლობა. 2010 წელს თურქეთმა განახორციელა 1.1. მილიარდ კოლოვატ საათის
იმპორტი და 1.9 მლრდ. კვტ. სთ-ს ექსპორტი. თურქული იმპორტის 60% შეადგინა
თურქმენეთმა და ირანიდან ტრანზიტმა, საქართველომ - 26%, ხოლო აზერბაიჯანმა - 4%.

2009 წელს თურქმენეთმა გამოიმუშავა 15.98 მლრდ. კვტ. სთ. ელექტროენერგია (გაზზე
მომუშავე თბოელექტროსადგურებმა გამოიმუშავეს მთლიანი მოცულობის 99%, ხოლო
ჰიდროელექტროსადგურებმა - 1%) და მოიხმარა 12.18 მლრდ. კვტ. სთ. ზედმეტი
ელექტროენერგია ექსპორტირებულ იქნა თურქეთში, ავღანეთსა და ირანში. 

ნახ. 1.12. ელექტროენერგიის იმპორტი
თურქეთში ქვეყნების მიხედვით, 2003-2010 წწ. 

(მლრდ კვტ.სთ.)

ნახ. 1.13. ელექტროენერგიის
იმპორტი/ექსპორტი თურქეთში, 2003-2010 წწ. 

(მლრდ კვტ.სთ.)

თურქმენეთის ენერგეტიკის სამინისტროს თანახმად, 2020 წლისთვის ქვეყანა გეგმავს
ელექტროენერგიის გამომუშავების გაზრდას 27.4 მლრდ. კვტ. სთ-მდე, ისე რომ
გამომუშავება მხოლოდ პროგნოზირებულ მოხმარებას - 26.4 მლრდ. კვტ. სთ. -
აღემატებოდეს. ქვეყნის მთლიანი ჭარბი ელექტროენერგია 1 მილიარდი კილოვატ საათის
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მოცულობით მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება თურქეთის პროგნოზირებულ დეფიციტს, 
რომელიც 82-118 მლრდ. კვტ. სთ-ს შეადგენს. ეს ნიშნავს იმას, რომ თურქეთს სხვა
იმპორტიორი ესაჭიროება. 

საქართველოს ჰიდროენერგეტიკა რჩება ყველაზე მიმზიდველად ფასების კუთხით
რეგიონის იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც გამოიმუშავებენ ჭარბ ელექტროენერგიას და
გააჩნიათ თურქეთში მისი ექსპორტის პოტენციალი. მსოფლიო ბანკის თანახმად, 
რეგიონში წარმოებული ჭარბი ელექტროენერგიის მოცულობა 2020 წლისთვის მიაღწევს 15 
მლრდ. კვტ. სთ-ს, რაც თურქეთის სავარაუდო დეფიციტის 13-18%-ს შეადგენს. 
აზერბაიჯანში ელექტროენერგიის გამომუშავების ზრდა მოხდება ახალი
თბოელექტროსადგურების ხარჯზე. სომხეთი გეგმავს ახალი მძლავრი 1,200-მეგავატიანი
ატომური სადგურის აშენებას. იგი ჩაანაცვლებს მოძველებულ ატომურ
ელექტროსადგურს, რომელიც 2017 წელს უნდა გაჩერდეს. ატომური და
თბოელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია უფრო ძვირია, 
ვიდრო ჰიდროელექტროსადგურებით გამომუშავებული. 

ნახ. 1.14. ჭარბი ელექტროენერგიის პროგნიზირებული მოცულობა სამხრეთ კავკასიაში, 2011-
2020 წწ.

სავაჭრო რეგულაციების არარსებობა წარმოადგენს მთავარ რისკს საქართველოდან
თურქეთში ელექტროენერგიის ექსპორტისათვის. უნდა განისაზღვროს როგორც
რეგულაციები, ასევე 500/400 კილოვოლტიანი მაღალი ძაბვის გადამცემიდან (BSTN - შავი
ზღვის რეგიონული ელექტროგადაცემის პროექტი) მიღებული ელექტროენერგიის
ტარიფის განსაზღვრის მეთოდოლოგია. საქართველომ უკვე მოახდინა თურქეთთან
ელექტროენერგიით ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობის ხელშეკრულების რატიფიკაცია. 
აღნიშნული ხელშეკრულების რატიფიკაცია თურქეთუს პარლამენტშიც უნდა მოხდეს. 
თურქეთის მიერ მისი რატიფიკაციის მიუხედავად, ორივე ქვეყანას დასჭირდება
თავიანთი სისტემების ერთმანეთთან შესაბამისობაში მოყვანა.

თურქეთთან ვაჭრობამ, შესაძლოა, საქართველოს ევროპის ბაზრებზე გასვლის
შესაძლებლობა მისცეს. თურქეთთან სავაჭრო მექანიზმის მოწესრიგების შემდეგ
საქართველოს შეუძლია გამოიყენოს გადაცემის მარშრუტი და სავაჭრო ხელშეკრულება
როგორც საფუძველი საკუთარი ჭარბი ელექტროენერგიის ევროპაში გასატანად. თურქეთი
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შეუერთდა ელექტროენერგიის გადაცემის სისტემების ოპერატორების ევროპულ ქსელს
(ყოფილი UCTE) და მოახდინა საკუთარი კანონმდებლობის ევროპულთან ჰარმონიზება
2011 წლიდან ტრანსსასაზღრო ვაჭრობის წარმოების მიზნით.

სხვა პოტენციური ბაზრები: რუსეთი

რუსეთის სამხრეთის გაერთიანებული ენერგოსისტემა, რომელიც საქართველოსთან
ყველაზე ახლოს მდებარეობს, პოტენციურ ბაზარს წარმოადგენს. სამხრეთის
გაერთიანებული ენერგოსისტემა ელექტროენერგიის სერიოზულ დეფიციტს განიცდის: 
ელექტროენერგიის მოხმარების წლიური ზრდა რეგიონში 4%-ია. 2011 წელს მოხმარებამ
86 მილიადი კილოვატ საათი შეადგინა, რამაც 7 მლრდ. კვტ. სთ. დეფიციტი გამოიწვია. 

გაზზე ფასის მიმდინარე ლიბერალიზაცია და ზრდა ზემოქმედებას მოახდენს
ელექტროენერგიის ტარიფებზე რუსეთში. რუსეთის მთავრობა აპირებს საკუთარი გაზის
რეგულირებული ფასების ეტაპობრივად აწევას წმინდა საექსპორტო ღირებულებამდე. 
2011 წელს გაზის ფასი გაიზარდა 15%-ით, რამაც დაახლოებით 96 აშშ დოლარით გაზარდა
1 ტრილიონი მ3 გაზის ღრებულება. 2011 წელს რუსეთის სამხრეთის გაერთიანებულ
ენერგოსისტემაში 1 კილოვატსაათის საშუალო საბითუმო ფასი იყო 0.0353 აშშ დოლარი.

ქვეყნის ელექტროენერგიის ბაზრის რესტრუქტურიზაციის ფარგლებში მოხდა
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ვერტიკალურად ინტერგირებული მონოპოლიების
ნაწილობრივი პროვატიზაცია. მიუხედავად ამისა, ქსელის კომპანიები, სისტემების
ოპერატორები და ატომური და ჰიდროელექტროსადგურები კვლავაც სახელმწიფო
საკუთრებაშია. სახელმწიფო ინარჩუნებს საკუთარ წილს ელექტოენერგიის მწარმოებელ
ცალკეულ ტერიტორიულ და საბითუმო კომპანიებში სახლემწიფოს მიერ
კონტროლირებული ენერგოკომპანიის საშუალებით. 

გარდა ამისა, მომავალში რუსეთს დასჭირდება ინვესტირება ელექტროენერგეტიკის
სექტორში მოძველებული თბოელექტროსადგურების რეაბილიტაციისთვის. 

ნახ. 1.15. დადგმული სიმძლავრე წყაროების მიხედვით რუსეთში, 2011 წელი, მილიარდი
კილოვატ საათი (წყარო: ერთიანი ფედერალური ქსელი)
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ელექტროენერგიის მოცულობის 70%-ით ვაჭრობა ხორციელდება დაურეგულირებელი
ფასებით. რუსეთს აქვს ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი 6 გაერთიანებული
ენერგოსისტემა: ჩრდილო-დასავლეთის, ცენტრალური, შუა ვოლგის, ურალის, 
სამხრეთისა და ციმბირის. ენერგოსისტემები მოქმედებენ პარალელურად და ახდენენ
ელექტროენერგიის გადაცემას საათის 6 ზონის ფარგლებში. მეშვიდე, შორეული
აღმოსავლეთის ენერგოსისტემა, მუშაობს დამოუკიდებლად. 

ნახ. 1.16. რუსეთის ელექტროენერგიის ბაზრის ბალანსი, 2011 წელი, ტერავატსაათი (წყარო: 
გაერთიანებული ენერგოსისტემის ოპერატორი, საქართველოს ბანკის კვლევა)

რუსეთს აქვს ორი სატარიფო ზონა: ევროპა-ურალის ზონა (სამი ცენტრით: ცენტრალური, 
ურალის და სამხრეთის) და ციმბირის ზონა (დასავლეთი და აღმოსავლეთი ციმბირის
ჩათვლით). კიდევ არსებობს იზოლირებული ტერიტორიები, ისევე, როგორც
არასატარიფო ზონები (რეგულირებული ბაზარი). ამ ორ სატარიფო ზონას აქვს
განსხვავებული გეოგრაფიული მახასიათებლები და სხვადასხვა საწვავი. ევროპულ
ზონაში გამომუშავების უდიდესი წილი მოდის თბოელექტროსადგურებზე, მაშინ, 
როდესაც, ციმბირის ზონაში დომინირებს ჰიდროენერგეტიკა. ამოტომ, ფასები ევროპულ
ზონაში, რომელშიც შედის საქრთველოს მეზობლად მდებარე სამხრეთის ენერგოსისტემა, 
უფრო მაღალია, ვიდრე ციმბირში.

2000-2011 წლებში რუსეთში ელექტროენერგიის მოხმარება და გამომუშავება გაიზარდა
16%-ით და შესაბამისად მიაღწია 1,000 მლრდ. კვტ. სთ.-ს და 1,019 მლრდ. კვტ. სთ.-ს. 
რუსეთი ელექტროენერგიის წმინდა ექსპორტიორია, თუმცა ცალკეული ენერგოსისტემები, 
მათ შორის, სამხრეთის ენერგოსისტემა, რომელიც საქართველოს ესაზღვრება, დაფიციტს
განიცდის. 
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ნახ. 1.17. ელექტროენერგიის გამომუშავენა/მოხმარება რუსეთში 2011 წელს აშშ დოლარი/კვტ. სთ. 
(წყარო: ერთიანი ფედერალური ქსელი)

დეფიციტის შევსება ხდება სხვა ენერგოსისტემებიდან ელექტროენერგიის შესყიდვით და
მეზობელი ქვეყნებიდან იმპორტის საშუალებით.

ნახ. 1.18. ელექტროენერგიის საშუალო თვიური ტარიფები რუსეთის ევროპულ ზონაში 2011 წელს, 
აშშ დოლარი/კვტ სთ (წყარო: მოსკოვის ენერგეტიკული ბირჟა)

მომავალში შესაძლებელია ვაჭრობა სამხრეთის ენერგოსისტემასთან პიკური
დატვირთვების დროს, თუმცა მუდმივი ექსპორტი რთული იქნება, რადგან
ახლადაშენებული ჰუდროელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია
თავიდან შედარებით ძვირა (ახლადაშენებული ჰუდროელექტროსადგურის მიერ
გამომუშავებული 1 კილოვატ სთ-ს ფასი 0.06 აშშ დოლარია, მაშინ, როდესაც რუსეთში
გაზით წარმოებული ელექტროენერგიის ფასი 0.035 აშშ დოლარია). თუმცა, ბაზრის
ლიბერალიზაციისა და სიმძლავრეების რეაბილიტაციის შემდეგ რუსეთში
მოსალოდნელია ფასების მატება. 
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ნახ. 1.19. სამხრეთის ენერგოსისტემის
დადგმული სიმძლავრე წყაროების მიხედვით, 

2011 წ.

ნახ. 1.20. ელექტროენერგიის
გამომუშავება/მოხმარება სამხრეთის

ენერგოსისტემაში, 2009-2011, მლრდ კვტ.სთ

2011 წელს სამხრეთის ენერგოსისტემის დეფიციტმა 7 მლრდ კვტ სთ შეადგინა. მისი
შევსება მოხდა, ძირითადად, შუა ვოლგის ენერგოსისტემიდან და უკრაინიდან ექსპორტის
ხარჯზე (1 კილოვატ საათის უკრაინის საბითუმო ტარიფი 0.05 აშშ დოლარია, ხოლოს
საქართველოს - 0.02 აშშ დოლარი).

სხვა პოტენციური ბაზრები: აზერბაიჯანი

მიხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანი გაზზე მოთხოვნას საკუთარი რესურსებით
აკმაყოფილებს, ქვეყნის დამოკიდებულებას თბოელექტროსადგურებზე ერთი უმთავრესი
ნაკლი აქვს - მათ მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია ძვირია. აზერბაიჯანის
მთავრობა აპირებს სიმძლავრეების გაზრდას, ძირითადად თბოელექტროსადგურების
ხარჯზე. იაფი საკუთარი გაზის ხელმისაწვდომობა და ელექტროენერგიის სუბსიდირების
საკითხის გადაუჭრელობა ამცირებს აზერბაიჯანის, როგორც ელექტროენერგიის
ექსპორტიორის, პოტენციალს.

ნახ. 1.21. ელექტროენერგიის
გამომუშავება აზერბაიჯანში

წყაროებისმიხედვით, 2009 წ. (წყარო: 
საერთაშორისო ენერგეტიკული

სააგენტო.)

ნახ. 1.22. ელექტროენერგიის მოხმარება/გამომუშავება
აზერბაიჯანში 1999-2010 წლებში, ტერავატ საათი

(წყარო:მსოფლიო ბანკის მონაცემები)



ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

18
Trans Electrica Ltd., 2013

2010 წელს აზერბაიჯანში ელექტროენერგიის მოხმარება, 15.58 მლრდ. კვტ. სთ-ს, ხოლო
გამომუშავებამ 17.89 მლრდ. კვტ. სთ-ს მიაღწია. ბოლო 10 წლის მანძილზე
ელექტროენერგიის გამომუშავებამ მნიშვნელოვნად გაუსწრო მოხმარებას. 2020 წლისთვის
დაგეგმილია საექსპორტი სიმძლავრეების 3-ჯერ გაზრდა (7.8 მლრდ. კვტ. სთ.).

სხვა პოტენციური ბაზრები: სომხეთი

ამ ეტაზპე სომხეთის საექსპორტო პოტენციალი იმედისმომცემი არ არის, განსაკუთრებით
იმ შემთხვევაში, თუ გაგრძელდება ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა და/ან
აშენდება ახალი ატომური ელექტროსადგური. სომხეთის მთავრობა ხაზს უსვამს
ენერგოდამოკიდებლობის აუცილებლობას და აქიურად უწყობს ხელს მცირე და საშუალო
ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას. მთავრობა გეგმას მეწამორის მოძველებული
ატომური ელექტროსადგურის (დაგმული სიმძლავრე 750 მეგავატი) ჩანაცვლებას ახალი
ატომური ელექტროსადგურით, რომლის დადგმული სიმძლავრე იქნება 1,200 მეგავატი. 
მეწამორის სადგური 2017 წელს უნდა დაიხუროს, თუმცა სავარაუდოდ, დიდია იმის
შესაძლებლობა, რომ ეს ვადა გადაიწიოს. 

2010 წელს სომხეთში ელექტროენერგიის მოხმარებას და გამომუშავებამ შესაბამისად 5.3 
მლრდ. კვტ. სთ. და 6.2 მლრდ. კვტ. სთ. შეადგინა. ბოლო 10 წლის მანძილზე სომხეთში
დაფიქსირდა ელექტროენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავების ზრდა 0.9 მლრდ. კვტ.
სთ. სიჭარბით. 2020 წლისთვის დაგეგმილია საექსპორტი სიმძლავრეების 4-ჯერ გაზრდა
(3.6 მლრდ. კვტ. სთ.).

ნახ. 1.23. ელექტროენერგიის
გამომუშავება სომხეთში წყაროების
მიხედვით, 2009 წ. (წყარო: ენერგიის

საერთაშორისო სააგენტო)

ნახ. 1.24. ელექტროენერგიის მოხმარება/გამომუშავება
სომხეთში 1999-2010 წლებში (მლრდ. კვტ. სთ.)
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1.3.3. დეფიციტი ელექტრო ენერგიაზე მოთხოვნილებასთან შედარებით გენერაციის
არსებული ობიექტების გათვალისწინებით

თუ გავითვალისწინებთ ქვეყნის ენერგომოხმარების რეალისტური ზრდის ტემპებს
(დაახლოებით, 5-6% წელიწადში), უახლოეს მომავალში საქართველოს შეექმნება
ენერგოდეფიციტი ელექტროენერგიაზე საკუთარი მოთხოვნილებების
დასაკმაყოფილებლად. 

ნახ.1.25. ენერგომოხმარების ზრდა 2005–2020 წწ.

მოკლევადიან პერსპექტივაში, რადგან არსებული ჰიდროელექტროსადგურების მიერ
გამომუშავებული ელექტროენერგიის მოცულობის გაზრდის რესურსი აღარ არსებობს და
საქართველოს არ გააჩნია საკუთარი ენერგომატარებლები ნავთობისა და გაზის სახით, 
სავარაუდოდ, საჭირო გახდება თბოსადგურების მაქსიმალური დატვირთვით გამოყენება
ან ელექტროენერგიის იმპორტის განხორციელება, როგორც ეს 2007 წლამდე ხდებოდა. 
იმპორტირებულ საწვავზე თბოსადგურების მიერ წარმოებული ელექტროენერგია და/ან
ელექტროენერგიის იმპორტი დასაშვებია, როგორც დროებითი ღონისძიება აღნიშნული
დეფიციტის შესავსებად, და ვერ იქნება განხილული, როგორც ოპტიმალური სტრატეგია
გრძელვადიან პერსპექტივაში. იმპორტირებულ ენერგომატარებლებზე ზრდადი
ფასებიდან გამომდინარე, ენერგოდეფიციტის შევსების ეს სქემა სექტორზე მკვეთრად
უარყოფითი გავლენას იქონიებს და აგრეთვე გააუარესებს ქვეყნის ენერგეტიკული
უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის ხარისხს. შესაბამისად, აუცილებელია
ენერგეტიკის დარგის განვითარების გრძელვადიანი გეგმის შემუშავება. 
ყოვლისმომცველი, დეტალურად დამუშავებული, სტრატეგიული გეგმის შექმნას
შეიძლება რამდენიმე წელი დასჭირდეს, მაგრამ უკვე დღეს შესაძლებელია გამოვკვეთოთ
ენერგოგენერაციის ის კომპონენტები, რომელთა განვითარების აუცილებლობა პრინციპში
ცხადია. მომდევნო პარაგრაფები სწორედ ამ საკითხების განხილვას დაეთმობა.
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1.3.4. ენერგიის ალტერნატიული წყაროები საქართველოში და მათი შედარებითი ანალიზი

საქართველოს ენერგოსისტემის დეფიციტის აღმოსაფხვრელად, გრძელვადიანი
ალტერნატიული სტრატეგიების შეფასებისას, განხილულ იქნა ენერგოგენერაციის
განვითარების ისეთი ალტერნატიული ვარიანტები, როგორიცაა ნახშირზე მომუშავე
თბოელექტროსადგური და ბუნებრივ აირზე მომუშავე კომბინირებული ციკლის
თბოელექტროსადგურების შესაძლო მშენებლობა, ისევე როგორც - განახლებადი ენერგიის
წყაროების, პირველ რიგში - ჰიდრორესურსების გამოყენება.

ჰიდრორესურსები

საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის
თვალსაზრისით უმდიდრესი მდინარე ენგური სამეგრალო-ზემო სვანეთის რეგიონში
მდებარეობს. მისი პოტენციალი აჭარბებს 10 მილიარდ კილოვატსაათს და აქედან
ათვისებულია დაახლოებით მხოლოდ 40%. მსოფლიოში ჰიდრო რესურსებით მდიდარ
ქვეყნებში ენერგოგენერაციისთვის ჰიდრორესურსები ყველაზე ფართოდ გამოყენებად
წყაროს წარმოადგენს. ქვემოთ ცხრილში მოცემულია ჰიდროენერგეტიკის უპირატესობები
და ნაკლოვანებები:

ცხრილი 1.3. ჰიდროენერგეტიკის უპირატესობები და ნაკლოვანებები

უპირატესობა ნაკლი

-კილოვატ/საათის დაბალი ღირებულება;

-დაბალი საოპერაციო ხარჯები;

- ემისიების არ არსებობა;

-პროგნოზირებადი წლიური გამომუშავება;

-რეგულირების საშუალება;

-პიკური ენერგიის მიღების საშუალება;

-პერიოდული ტექნიკური მომსახურება;

-რეგიონის, ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოება
ენერგოდამოუკიდებლობა;

-კასკადური განვითარების პირობებში ქვედა ბიეფში
მდებარე ჰესების დამატებითი გამომუშავების
შესაძლებლობა.

-დამოკიდებულია ჰიდრორესურსის არსებობაზე;

-წყალსაცავებში ნატანის შეკავების გამო ადგილი აქვს
ზღვის სანაპირო ზოლზე უარყოფით გავლენას;

-მშენებლობის ღირებულება საკმაოდ მაღალია კაშხლის
და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის
საჭიროების გამო;

-ცივ კლიმატურ ზონაში შეიძლება წარმოიშვას
ნეგატიური პროცესები წყალსაცავში, ასევე მოყვეს
გარკვეული მექანიზმების და მილების გაყინვა;

-დიდი წყალსაცავის მოწყობამ შეიძლება გამოიწვიოს
გავლენა ტენიანობაზე;

-კლიმატის ცვლილება, წყალსაცავებში შეიძლება
განვითარდეს ევტროფიკაციის პროცესები;

-წყალსაცავების მშენებლობა წარმოშობს ტერიტორიების
დატბორვის პრობლემას,
რამაც შესაძლებელია განაპირობოს ადამიანების
განსახლების საჭიროება.

ამ ეტაპზე საქართველოს თავისი მდიდარი ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის მხოლოდ
20% აქვს ათვისებული. ამჟამად იგეგმება გარკვეული რაოდენობის ჰიდრო პროექტების
განხორციელება: მიმდინარეობს „ფარავანი“ ჰესის მშენებლობა, იგეგმება ხუდონჰესისა და
„ნამახვან“ ჰესების კასკადის მშენებლობა . ასევე განიხილება საშუალო და მცირე
სიმძლავრის ჰიდროსადგურების (<13მგვტ) მშენებლობა. შედარებისათვის, აღნიშვნის
ღირსია ის ფაქტი, რომ დასავლეთ ევროპის და მსოფლიოს მთელ რიგ განვითარებულ
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ქვეყნებს (შვეიცარია, ავსტრია, ნორვეგია, იაპონია და ა.შ) 90% ზე მეტით აქვს
ჰიდრორესურსების პოტენციალი ათვისებული (იხილე დამატებითი დანართი 1.).
მდგრადი განვითარების პრინციპი ძირითადი სახელმძღვანელო პრინციპია ამ ქვეყნების
ეკონომიკის განვითარების სტრატეგიულ დაგეგმვაში, და ამ კონტექსტში
ჰიდრორესურსების მაქსიმალურად სრულად ათვისებისკენ სწრაფვა იმაზე მეტყველებს, 
რომ ჰიდრორესურსები განიხილება როგორც ამ ქვეყნების მდგრადი განვითარების
მნიშვნელოვანი საფუძველი.

ბუნებრივ აირზე და ნახშირზე მომუშავე ელექტროსადგურები

საქართველოში არსებობს ბუნებრივ აირზე მომუშავე ელექტროსადგურები. საქართველოს
ენერგოსისტემის ზომის გათალისწინებით, სიმძლავრის გაზრდისას, ყველაზე მისაღებ
ერთეულად მიჩნეული ქნა 150 მგვ დადგმული სიმძლავრის კომბინირებული ციკლის
სადგურები (რომელსაც გააჩნია გაზისა და ორთქლის ტურბინები). კომბინირებული
ციკლის გაზოტურბინა წარმოადგენს გაუმჯობესებულ გაზის ტურბინას, რის ხარჯზეც
გაზრდილია მისი ეფექტურობა და შემცირებულია გარემოს დაბინძურების ხარისხი;

ამჟამად გამოიყოფა ორჯერ ნაკლები CO2, ვიდრე იმავე სიმძლავრის ქვანახშირის

სადგურიდან, ხოლო NOx -ს გამოყოფა შეიძლება შეიზღუდოს 15-50 ppm ფარგლებში. 

აღსანიშნავია, რომ კომბინირებული ციკლის გაზოტურბინის შესაძენად და გასაშვებად
საშუალოდ 2-3 წელია საჭირო, რაც მნიშვნელოვნად ნაკლებია ვიდრე ბევრი სხვა
ალტერნატიული ვარიანტი.

მისი ნაკლი მდგომარეობს შემდეგში: ბუნებრივი აირის მაღალი ფასი (როგორც წესი
დაკავშირებულია მსოფლიოში ნავთობის ფასთან) და ბუნებრივი აირის ერთი
მომწოდებელი, რაც საქართველოსთვის დაკავშირებულია ენერგოუსაფრთხოების
საკითხთან.

ქვანახშირზე მომუშავე ელექტროსადგურების მშენებლობა ასევე მისაღებია
საქართველოსთვის, რადგან ამ ტიპის ელექტროსადგურებს შეუძლიათ მუშაობა
ადგილობრივად მოპოვებულ ან იმპორტირებულ ქვანახშირზე, თუმცა ამ საწვავზე
მომუშავე ელექტროსადგურებს გააჩნიათ მნიშვნელოვანი უარყოფითი მხარე გარემოზე
ზემოქმედების თვალსაზრისით. კერძოდ: მყარი ნაწილაკების გამოყოფა ჰაერში SO2, NOx და

CO2. პროექტი მოითხოვს უფრო მეტ ტერიტორიას საჭირო ქვანახშირის გადმოსატვირთად

და შესანახად, ასევე მყარი ნარჩენების გასატანად. ამის გარდა, ამ მიზნით საჭიროი ქნება
ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურის (პორტები- იმპორტირებული ქვანახშირის მისაღებად
და რკინიგზა-მისი ტრანსპორტირებისათვის) შემდგომი განვითარება. გენერაციის
გაზრდის მიზნით ოპტიმალურად არის მიჩნეული 300 მგვ სიმძლავრის ქვანახშირზე
მომუშავე ელექტროსადგური.

ცხრილი 1.4. ბუნებრივ აირზე და ქვანახშირზე მომუშავე ელ.სადგურების უპირატესობანი და
ნაკლოვანებები

უპირატესობა ნაკლი
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-მონტაჟის და გაშვების მცირე ვადები;

-განთავსებისათვის მცირე ტერიტორია;

-ადგილობრივი საწვავის გამოყენების
შესაძლებლობა.

-ბუნებრივი აირის ელექრტოსადგურის შემთხვევაში
დამოკიდებულება იმპორტირებულ საწვავზე;

-საწვავის მაღალი ფასი(1 000მ3 ბუნბრივი აირი,1 ტონა
ქვანახშირი);

-გენერირებული კვტ/სთ.-ის მაღალი ფასი;

-მყარი ნაწილაკების გამოყოფა ჰაერში SO2, Nox და
გლობალური (CO2) დაბინძურება;

-ნახშირის ელექტროსადგურის შემთხვევაში
დამატებითი ინფრასტრუქტურა: საცავები, რკინიგზა, 
პორტები.

მზის ენერგია

დიდი პოტენციალის მიუხედავად მზის ენერგეტიკის გამოყენება საქართველოში
ჩანასახოვან სტადიაში იმყოფება. თეორიულად ერთი წლის განმავლობაში საქართველოში
მზის ენერგიის გამოყენებით შესაძლებელია იმდენი ელექტროენერგიის მიღება, რისი
მიღებისათვის საჭირო იქნება 32.5 მილიარდი ტონა პირობითი საწვავის გამოყენება.

მზიანი დღეების რაოდენობა წელიწადში 200-დან 250 დღემდე ფარგლებშია, ხოლო მზის
ენერგიის რაოდენობა 1300-1800 კვტ-სშეადგენს.

ცხრილში მოცემულია მზის ენერგიის გამოყენების დადებითი და უარყოფითი ასპექტები:

ცხრილი 1.5. მზის ენერგიის(ფოტოვოლტაიკები) გამოყენების უპირატესობანი და ნაკლოვანებები

უპირატესობა ნაკლი

- შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნებისმიერ მზიან
ადგილზე;

-არ გააჩნია ემისია;

-უმარტივესი ტექნიკური მომსახურება;

-ხანგრძლივი სასიცოცხლო დრო;

-მონტაჟის სიმარტივე;

-არ აზიანებს ნიადაგს ( თუმცა პრობლემურია);

-მიწის ნაკვეთის სხვა მიზნით გამოყენება.

-გამომუშავებული კვტსთ-ის სიძვირე;

-პანელების სიძვირე;

-გამომუშავების რეჟიმული ცვალებადობის გამო
(მაგალითად დღე-ღამე) საჭიროებს ჯამური
მოცულობის შეზღუდვას (ენერგოსისტემის 20-
25%) და აკუმულატორების დიდი რაოდენობის
გამოყენებას ან სხვა ალტერნატიულ წყაროს
(ჰიდრო აკუმულიაციური ჰესის ან მარეგულირებელი
ჰესების)არსებობას;

-საჭიროებს კარგ ექსპოზიციას მზის
სხივებისადმი;

-ფოტოვოლტაიკურმა სისტემებმა შესაძლებელია
იმოქმედოს ბიოლოგიურ გარემოზე მონტაჟისა და
ფუნქციონირებისთვის დიდი ფართობის
საჭიროების გამო;

-მზა ფოტოვოლტაიკები შეიცავს ისეთ საშიშ
ნივთიერებეს როგორიცაა ტყვია, დარიშხანი,
გალიუმი,კადმიუმი;

-მზის ბატარეები აუცილებელია პერიოდულად
გაიწმინდოს მტვერისაგან, როდესაც ამ ბატარეებს
რამდენიმე კვადრატული კმ უჭირავს და ეს
წარმოშობს მნიშვნელოვან პრობლემას.
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ქარის ენერგია

ქარის ენერგიის პოტენციალი შეფასებულია 2,300 მვტ-ით. არსებული ოფიციალური
მონაცემებით, ქარის საშუალი სიჩქარე საქართველოში 0.5-0.9 მ/წმ შეადგენს. ქარის მაღალი
სიჩქარე დამახასიათებელია დიდი კავკასიონის ღია ადგილებში, მდ. მტკვრის ხეობაში (ქ.

მცხეთასა და ქ. რუსთავს შორის მონაკვეთი). მეტად საინტერერესოა ქართლის ტერიტორია
(გორის მიმდებარე ტერიტორია), მთა საბუეთი (სურამთან, რიკოთის უღელტეხილთან
ახლოს) და სამხრეთ საქართველოს მთიანეთში (ფარავნის ტბასთან).

საქართველოს ქარის ატლასის მიხედვით (2004 წ) გამოყოფილია 4 ძირითადი ზონა, სადაც
30 მ სიმაღლეზე ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე 6 მ/წმ-ზე მაღალია და 2 ზონა, სადაც
ქარის სიჩქარეა 5-6 მ/წმ. ქარის ზონები სხვადასხვა საშუალო წლიური სიჩქარეების
მიხედვით. მოცემულია ნახაზზე 1. (წყარო საქართველოს ქარის ატლასი. 2004 წ).

ნახაზი 1.26. საქართველოს ქარის ზონები

ცხრილში 1.6. მოცემულია ქარის ენერგიის გამოყენების დადებითი და უარყოფითი
მხარეები:
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ცხრილი 1.6. ქარის ენერგიის გამოყენების უპირატესობანი და ნაკლოვანებები

უპირატესობა ნაკლი

-კარგი ადგილმდებარეობის პირობებში

მცირდება კვტ/სთ-ის ღირებულება;

-ემისიების არ არსებობა;

-ტერიტორიის სწორი შერჩევის
შემთხვევაში

საპროექტო სიმძლავრის მიღების

შესაძლებლობა;

-მონტაჟის სისწრაფე.

-დამოკიდებულება ქარის პარამეტრებზე;

-მონტაჟის სირთულე, (მძიმე აღჭურვილობა);

ლოჯისტიკური სირთულეები (ტრასპორტირება,

გაბარიტული ზომები);

-გამომუშავებული კვტ/სთ საკმაო სიძვირე;

-გამომუშავების რეჟიმული ცვალებადობის გამო

საჭიროებს ჯამური მოცულობის შეზღუდვას (ენერგო
სისტემის20-25%) და აკუმულატორების დიდი
რაოდენობის გამოყენებას ან სხვა ალტერნატიულ
წყაროს (ჰიდროაკუმულიაციური ჰესის ან
მარეგულირებელი ჰესების არსებობას);

-ხმაური წარმოადგენს მნიშვნელოვან პრობლემას
ახლოს

მაცხოვრებელი მოსახლეობისათვის და ასევე

ცხოველებისათვის;

-მბრუნავი ფრთები წარმოადგენს პრობლემას

ფრინველებისათვის, ხშირია ფრინველების დაღუპვა;

-ხმაურის უარყოფითი ზემოქმედება ფრინველებსა და

ღამურებზე;

-ტექნიკური მომსახურების/რემონტის სირთულე.

გეოთერმული ენერგია

გეოთერმულ ენერგიის პრობლემური საკითხები დაკავშირებულია მშენებლობის
პროცესთან. ასევე პრობლემურია ჩამდინარე წყლები, ბურღვის ნარჩენები - საბურღი
ხსნარი და მყარი ნარჩენები, გამოყენებული გეოთერმული ფლუიდები, ემისიები, მყარი
ნარჩენები, ჭაბურღილების და მილსადენის ავარიები, დაზიანება. თუმცა აღსანიშნავია,
რომ გამოცდილებით ჭაბურღილის და მილსადენების დაზიანება ბურღვის და
ექსპლუატაციის დროს საკმაოდ იშვიათად ხდება.
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ცხრილი 1.7. გეოთერმული ენერგიის გამოყენების უპირატესობანი და ნაკლოვანებები

უპირატესობა ნაკლი

- სიიაფე;
- მცირე ემისია;
-ერთი მეგავატის მისაღებად
საჭირო ტერიტორიის ფართობი
ნაკლებია ყველა სხვა ტიპის
განახლებადი ენერგიის
წყაროსთან შედარებით.

- დამოკიდებულია რესურსების არსებობაზე;
- მაღალი ინვესტიციები ძიების, ბურღვის, მონტაჟის დროს;
-კოროზიის პროცესმა შეიძლება დააზიანოს მილები;

-აუცილებელია გამოყენების შემდეგ წყლის ექვივალენტური
მოცულობა ჩაიტუმბოს წყალშემცველ ჰორიზონტზე;
-უმეტეს საბადოებზე თერმული წყლების მაღალი

მინერალიზაცია; 
-ტოკსიკური შენაერთების და მეტალების არსებობა, რაც

გამორიცხავს უმეტეს შემთხვევებში თერმული წყლების
ჩადინებას წყალსატევებში;
-შესაძლებელია ადგილი ქონდეს ატმოსფეროში მეთანის ემისიას.

ბიომასა

ბიომასის გამოყენება ენერგოგენერაციისთვის, რეგიონში სოფლის მეურნეობის, კერძოდ
მეცხოველოობის განვითარების გათვალისწინებით შეიძლება ერთ-ერთ ალტერნატივად
მივიჩნიოთ. თუმცა, ბიომასის გამოყენებით გენერირებული სიმძლავრე უმნიშვნელოა და
ვერ უზრუნველყოფს საჭირო სიმძლავრის მიღებას.

ცხრილი 1.8. ბიომასის გამოყენება ენერგოგენერაციისათვის -უპირატესობანი და ნაკლოვანებები

უპირატესობა ნაკლი

-იყენებს განახლებად
რესურსს,

-არ აბინძურებს გარემოს
(კვამლი ან არ წარმოიქმნება
ან ხდება მისი დაჭერა).

-მეგავატი ენერგიის მისაღებად საჭიროებს “საწვავის” (მაგ.
ხემცენარეების, ბუჩქების და ბალახოვანი მცენარეების) საწარმოებლად
დიდ ფართობს;
-ხდება ორგანული მასის დაწვა რომელიც შესაძლებელია გამოყენებულ
იქნას ნიადაგის ნაყოფიერების გასაუმჯობესებლად;
- საჭიროებს წყალს, რადგან ბოილერი, სადაც ხდება ბიომასის დაწვა
საჭიროებს წყალს ორთქლის საწარმოებლად და გაცივებისთვის
(რეციკლირების შემთხვევაში წყლის მოხმარება შეიძლება შემცირდეს);
-წყლის ამოღებამ შეიძლება გავლენა იქონიოს ცხოველებსა და
ადამიანებზე, რომლებიც ამ რესურსით სარგებლობენ;
-გამოიყოფა აზოტის ოქსიდები და გოგირდის ოქსიდისმცირე
რაოდენობა;
-ბოილერისათვის და გასაცივებლად გამოყენებული წყლის

დაბინძურების შემთხვევაში, ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩაშვებამ
შესაძლებელია იმოქმედოს წყლის ეკოსისტემაზე;
-გასაცივებლად გამოყენებული წყალი ზედაპირული წყლის ობიექტში

დაბრუნებისას თბილია, რამაც შეიძლება ზემოქმედება მოახდინოს
წყლის ეკოსისტემაზე;
-წვის შედეგად წარმოიქმნება სახიფათო ელემენტების შემცვლელი

ფერფლი,

რომელიც სათანადოდ უნდა იყოს განთავსებული;
-საჭიროებს აღჭურვილობის და საწვავის ტერიტორიას;
-როგორცევროპული გამოცდილება გვიჩვენებს , ამ დანადგარების
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ყოველი ეს კრიტერიუმი სტრატეგიული გზშ-ს მე-5 თავში მოცემულ მიმოხილვაში
ცალცალკეა განსაზღვრული ხუდონჰესის, ნამახვანის კასკადის ჰესის, ფარავნის ჰესის, 

ბუნებრივ აირზე მომუშავე თბოსადგურებისავის, ქვანახშირზე მომუშავე
თბოელექტროსადგურებისათვის, განახლებადი სადგურებისათვის – მინი და მცირე
ჰიდროსადგურებისათვის და ქარის სადგურებისათვის. კრიტერიუმების მნიშვნელობები
შეჯამებულია თითოეული ელექტროსადგურის სისტემისათვის, ხოლო შემდეგ
განვითარების თითოეული ალტერნატივისათვის, მასში შემავალი ელექტროსადგურების
გათვალსწინებით (ცხრილი 12). სოციალური ზეგავლენის კრიტერიუმები (SOC) მოიცავენ
სხვადასხვა სადგურების ზეგავლენას საზოგადოებაზე (მოსახლეობა, კულტურა და
ისტორია). ზემოთმოყვანილი გარემოზე ზემოქმედების კრიტერიუმების ანალოგიურად, 

სოციალური ზეგავლენის კრიტერიუმები ფასდება 5-ე თავში მოცემული ანალიზის
საფუძველზე და ჯგუფის წევრების - ექსპერტების ცოდნით. ელექტროსადგრების (ჰესები, 

ბუნებრივ აირსა და ქვანახშირზე მომუშავე თბოსადგურები) და დამატებითი პროექტების
ყველაზე მნიშვნელოვან ზეგავლენებს გაუკეთდათ ანალიზი ამ კრიტერიუმში შემავალი
შემდეგი ქვეკრიტერიუმების შესწავლის გზით:

S1 მოსახლეობის გადასახლებაზე ზეგავლენა;

S2 სოფლის მეურნეობის წარმადობაზე ზეგავლენა;

S3 ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაზე ზეგავლენა;

S4 რეკრეაციისა და ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობა;

S5 ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზეგავლენა.

მიდგომა იგივეა, რაც გარემოზე ზემოქმედების კრიტერიუმის დადგენისას. თითოეული
ეს კრიტერიუმი ცალცალკეა განსაზღვრული ხუდონჰესის, ნამახვანის კასკადის ჰესის,

ფარავნის ჰესის, ბუნებრივ აირზე მომუშავე თბოსადგურების, ქვანახშირზე მომუშავე
თბოელექტროსადგურების, განახლებადი სადგურების – მინი და მცირე
ჰიდროსადგურების და ქარის სადგურების შემთხვევებში. სტრატეგიულ გზშ-ში
განხილული კანდიდატი პროექტების მახასიათებლების შემაჯამებელი ინფორმაცია
მოცემულია ცხრილებში 1.9 და 1.10.

ცხრილი 1.9. ალტერნატიული პროექტების შემაჯამებელი მახასიათებლები

გაზი

150მგვტ

იმპორტირებული
ქვანახშირი

300მგვტ

ხუდონ-

ჰესი

ნამახვა-
ნის

კასკადი

ფარავა-
ნის

ჰესი

მცირე

ჰესები
10მგვტ-

ზე

ნაკლებ

ი

პატარა

ჰესები

10-
50მგვტ

ქარის

სადგურები

სადგურის

სიმძლავრე(მგვტ)
150 300 702 450 123 5 25 50

საშუალო გენერაცია

(გვტთ)
1400 1678 440 22 99 180

კაპიტალური

დანახარჯები

(მილ. დოლარი)

150 428 776 641 113 15 67.5 93,8
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გაზი

150მგვტ

იმპორტირებული
ქვანახშირი

300მგვტ

ხუდონ-

ჰესი

ნამახვა-

ნის

კასკადი

ფარავა-

ნის

ჰესი

მცირე
ჰესები

10მგვტ-

ზე
ნაკლებ

ი

პატარა

ჰესები

10-

50მგვტ

ქარის

სადგურები

კაპიტალური

დანახარჯები

(დოლ/კვტ)

1042 1562 1105,4 1424 919 3000 2700 1880

მშენებლობის პერიოდი

(წელი)
3 4 5 4/5/4 3 2 3 2

შესაძლო გაშვების
წელი

2017 2017 2019 2019 2014 2016 2016 20177

ზეგავლენის ფართობი უმნიშვნელო მცირედ უარყოფითი
მცირედ

უარყოფითი
მნიშვნელოვნად

უარყოფითი
უმნიშვნელო უმნიშვნელო უმნიშვნელო

ზეგავლენა კლიმატზე
მცირედ

უარყოფითი
მცირედ უარყოფითი უმნიშვნელო უმნიშვნელო უმნიშვნელო უმნიშვნელო უმნიშვნელო

ზეგავლენა ჰაერში

გამონაბოლქვზე

მცირედ
უარყოფითი

მნიშვნელოვნად
უარყოფითი

უმნიშვნელო უმნიშვნელო უმნიშვნელო უმნიშვნელო უმნიშვნელო

ჰიდროლოგიურ

რეჟიმზე ზეგავლენა
უმნიშვნელო უმნიშვნელო

მცირედ

უარყოფითი

მცირედ

უარყოფითი
უმნიშვნელო

მცირედ

უარყოფითი
უმნიშვნელო

წყლის ხარისხზე

ზეგავლენა

მცირედ

უარყოფითი

მნიშვნელოვნად

უარყოფითი

მცირედ

უარყოფითი

მცირედ

უარყოფითი
უმნიშვნელო უმნიშვნელო უმნიშვნელო

მცენარეებზე

ზეგავლენა

მცირედ
უარყოფითი

მცირედ უარყოფითი
საშუალოდ

უარყოფითი

საშუალოდ

უარყოფითი
უმნიშვნელო უმნიშვნელო უმნიშვნელო

ფაუნაზე ზეგავლენა
მცირედ

უარყოფითი
მცირედ უარყოფითი

მცირედ

უარყოფითი

მცირედ

უარყოფითი
უმნიშვნელო უმნიშვნელო

მნიშვნელოვნად
უარყოფითი

ლანდშაფტზე
ზეგავლენა

უმნიშვნელო
მნიშვნელოვნად

უარყოფითი
უმნიშვნელო უმნიშვნელო უმნიშვნელო უმნიშვნელო

მცირედ
უარყოფითი

ენერგოწყარ. განახლება არა არა დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ

მოსახლეობის
გასახლებაზე

ზეგავლენა

უმნიშვნელო უმნიშვნელო
მნიშვნელოვნად

უარყოფითი
მცირედ

უარყოფითი
უმნიშვნელო უმნიშვნელო უმნიშვნელო

სოფლის მეურნეობაზე

ზეგავლენა
უმნიშვნელო მცირედ უარყოფითი უმნიშვნელო

მცირედ
უარყოფითი

უმნიშვნელო უმნიშვნელო უმნიშვნელო

სატრანსპორტო

ინფრასტრუქტურაზე

ზეგავლენა

უმნიშვნელო უმნიშვნელო
მცირედ

დადებითი
უმნიშვნელო უმნიშვნელო უმნიშვნელო უმნიშვნელო

რეკრიაციასა და
ტურიზმზე ზეგავლენა

უმნიშვნელო
მნიშვნელოვნად

უარყოფითი
მცირედ

დადებითი
მნიშვნელოვნად

დადებითი
უმნიშვნელო უმნიშვნელო

მცირედ
უარყოფითი

მოსახლეობის

ჯანმრთელობაზე

ზეგავლენა

უმნიშვნელო მცირედ უარყოფითი უმნიშვნელო უმნიშვნელო უმნიშვნელო უმნიშვნელო უმნიშვნელო
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ცხრილი 1.10. ენერგოგენერაციის ალტერნატივების ტექნიკური, გარემოსდაცვითი და სოციალური მახასიათებლები

ენერგოგენერა
ციის

ვარიანტები

პოტენციალი
(მგვტ)

ბლოკის
ზომა

(მგვტ)

წლიური
გამომუშავება
(მლნ.კვტ.სთ)

კაპიტალური
დანახარჯები

($/კვტ.სთ)

ფიქსირებული
საექსპლოტაციო
ხარჯები ($/კვტ-

თვე)

ცვლადი
საექსპლოტაციო
ხარჯები ($/კვტ

სთ.-სთვის
საწვავის ხარჯის

ჩათლით)

გარემოსდაცვითი და სოციალური
ზეგავლენა

სხვა (ენერგოუსაფრტხოება;
პროექტის მზად ყოფნა)

გაზზე მომუშავე
კომბინირებულ
ი ციკლის
გაზზოტურბინა

ულიმიტო;
1000-მდე
დაგეგმვის
პერიოდში

150 მაქსიმალური
1091

გვტ.სთ

1042 2.8 5.06 -NOx: <15-50 ppm
- CO2: 400 გ. კვტ
- გამცივებელი წყალი

–გაზის მოწიდება
–იმპორტზე
დამოკიდებულება

ქვანახშირის
სადგური

ულიმიტო;
1000-მდე
დაგეგმვის
პერიოდში

300 მაქსიმალური
1971

გვტ.სთ

1562 2.5 2.4 -საჭირო მიწა:: 0.6ჰა/მგვტ

- მტვერი: 50-100 mg/nm3

- SO2: 200-1000 mg/nm3

- NOx: 200-800 mg/nm3

- CO2: 900-1100 გ/კვტ.სთ

- ნაცრის გატანა: 200-300,000 მ3/წელი

- გამაცივებელი წყალი(10 მ3/წმ), მაგრამ
შესაძლოა იყოს ზღვის წყალი
- ადგილობრივ მოსახლეობაზე პოტენციური
უარყოფით ზეგავლენა,თ არ იქნა მიღებული
სწოეი თაცილებელი ზომები.

მოითხოვს ლოჯისტიკური
ინფრასტრუქტურის
(პორტები და რკინიგზა) 
განვითარებას

ქარი 3,300 
რომელთაგანაც
2X50 მგვ, 
შესაბამისად
ფარავნის ტბასთან
პროექტი
დასრულებულია, 
ხოლო მთა
საბუეთზე
პროექტირების
ეტაპზეა.

2,5მგვ 360 1880 1.3 7 –უარყოფითი ვიზუალური ეფექტი და
ხმაური
–ფრინველებზე ზემოქმედება

- პოტენციური რეჟიმული
ზეგავლენა ენერგოსისტემის
სტაბილურობაზე იმ
შემთხვევაში თუ მათი
პროცენტული წილი მთლიან
ენერგოგენერაციაში დიდია.
-მოითხოვს სარეზერვო
გენერაციას.
-ჰიდრო აკუმულირებულ
სადგურებს ან
მარეგულირებელ ჰესებს

გეოთერმული 15 <1 118 3500 8.75 4 -მინერალების არსებობა და საშიში
არაკონდენსირებადი გაზები

- გამოდგება გათბობის
მიზნითაც.
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-ტოქსიკური შენაერთების და მეტალების
არსებობა, რაც გამორიცხავს უმეტეს
შემთხვევებში თერმული წყლების
ჩადინებას წყალსატევებში;

ბიომასა 10 - 61 3000 7.5 8 (საწვავის
ხარჯის გარეშე)

- NOx გამოსხივება და მცირე რაოდენობის
მტვერი,
-ბიომასების კარგი მენეჯმენტი გაზრდის
გამოუყენებელი მიწის სიდიდეს.

ფარავნის ჰესი 123 123 440 919 0.9 – დერივაციის ტიპის სადგური, რომელიც
ზეგავლენას ახდენს მცირე ფართობზე და
არა აქვს რეზერვუარი, 
-ახდენს მცირე ან საშუალო დონის
ზეგავლენას მცენარეულობასა და ფაუნაზე

ნამახვანჰესი 450 450 1678 1424 0.9 - გავლენის ქვეშ ექცევა სასოფლო-სამეურნეო
მიწის 297 ჰა (1.85ჰა/მგვ)
- მცირე ზეგავლენა ჰიდროლოგიურ რეჟიმზე
- რეზერვუარი გააუარესებს წყლის ხარისხს
-საშუალო დონის ზეგავლენა
მცენარეულობაზე,
-მცირე ზეგავლენა თევზების ნაირსახეობაზე
- უნდა განსახლდეს 279 ოჯახი
- ტურიზმის განვითარება

ხუდონჰესი 702 3X234 1400 1105,4 0.9 -გავლენის ქვეშ ექცევა 528 ჰა, ძირითადად
არის არასასოფლო სამეურნეო
დანიშნულების.
- მცირე ზეგავლენა ჰიდროლოგიურ რეჟიმზე,
-რეზერვუარი გააუარესებს წყლის ხარისხს,
- საშუალო დონის ზეგავლენა
მცენარეულობაზე ,
- მცირე ზეგავლენა თევზების
ნაირსახეობაზე,
-განსახლების I ფაზის მიხედვით, უნდა
განსახლდეს 224 ოჯახი (769 ადამიანი),
-აშენდება გზა, რაც ადგილობრივი
მოსახლეობის დასაქმებას შეუწყობს ხელს
- ტურიზმის განვითარებას ხელშეწყობა.

-დადებითი ზეგავლენა
ენგურის ჰიდროსადგურსა და
რეზერვუარზე, რაც მოიცავს: 
გამომუშავების გაზრდას
-დალამვის გაცილებით ნელ
პროცესსს ენგურის
წყალსაცავში,
-წყლის უკეთესს ხარისხს,
- მდინარე ენგურის
ჰიდროენერგეტიკული
პოტენციალის კონტროლის
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის მაღალ
ხარისხს.
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1.3.5. საქართველოში ენერგეტიკის დარგის განვითარების ალტერნატიული სცენარები და
მათი შედარებითი ანალიზი

პარაგრაფში 1.3.1 ჩვენს მიერ განხილულ იყო საქართველოს დღევანდელი და
პროგნოზირებული მოთხოვნა ელექტროენერგიაზე, პარაგრაფ 1.3.2-ში განხილულ იქნა
საქართველოში წარმოებული ელექტროენერგიის ექსპორტის პერსპექტივა და
პოტენციური ბაზრები, ხოლო პარაგრაფ 1.3.3-ში მოცემულია პროგნოზირებული
ენერგოდეფიციტის დონე. ამ მიმოხილვის შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ქვეყნის
სოციო-ეკონომიკური განვითარებისათვის უკიდურესად მნიშვნელოვანია ელექტრო
ენერგიის წარმოების მნიშვნელოვანი ზრდა. ქვეყანაში წარმოებული ელექტრო-ენერგია, 
ერთის მხრივ, საწინდარი უნდა იყოს ენერგორესურსებზე მზარდი შიდა მოთხოვნილების
დაკმაყოფილებისა და ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის, ხოლო
მეორეს მხრივ, საერთაშორისო ბაზარზე ელექტრო ენერგიაზე მოთხოვნის არსებობის
პირობებში, ჭარბი ელექტრო-ენერგია შეიძლება გახდეს ქვეყნის შემოსავლის
მნიშვნელოვანი დამატებითი წყარო.

პარაგრაფ 1.3.4 - ში განხილულ იქნა ენერგიის ალტერნატიული წყაროები და მათი
გამოყენების პერსპექტივა საქართველოს პირობებში. შედარებულ იქნა არა მხოლოდ
ალტერნატიული წყაროების ენერგეტიკული და ეკონომიკური ეფექტურობა, არამედ ამ
ალტერნატიულ წყაროების გამოყენებსათან დაკავშირებული პოტენციური ზემოქმედება
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე. ამავე დროს, პარაგრაფ 1.3.4 - ში განხორციელებული
შედარება არ წარმოადგენს ალტერნატივების ანალიზს, ვინაიდან ენერგეტიკის დარგის
განვითარების რეალური ალტერნატიული სცენარები არ გულისხმობს ენერგიის მხოლოდ
ერთი წყაროს გამოყენებას. სინამდვილეში, პერსპექტიულია ენერგიის სხვადასხვა წყაროს
კომბინირებული გამოყენება და ალტერნატივების ანალიზის ამოცანაც ქვეყნის
ენერგეტიკის განვითარების პრიორიტეტული სცენარის გამოვლენა და ამ სცენარის
შესაბამისად - სხვადასხვა ენერგორესურსის გამოყენების ოპტიმალური კომბინაციის
გამონახვა უნდა იყოს. ალტერნატიული სცენარების ამგვარი ანალიზი განხორციელებულ
იქნა 2007 წელს South East Europe Consultants Ltd-ს მიერ მსოფლიო ბანკის მიერ
დაფინანსებული სტრატეგიული გზშ-ს ფარგლებში. ამ კვლევის ფარგლებში, როგორც
პრიორიტეტული სტრატეგია, განხილულ იქნა ალტერნატიული სცენარები და
თითოეული სცენარისათვის შესწავლილ იქნა მისი უზრუნველყოფის ოპტიმალური
კომბინაცია სხვადასხვა ენერგორესურსების გამოყენების საფუძველზე (კერძოდ,
ხუდონჰესის ჩათვლით). განხილულ იქნა ალტერნატიული სცენარები, რომლებიც
შეესაბამებოდნენ ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის სხვადასხვა დონეებს: შიდა
მოხმარებაზე კონცენტრაციას ან, ასევე, ექსპორტის დაშვებას, შეზღუდული იმპორტის
პირობებს ან შეუზღუდავი იმპორტის შესაძლებლობას და ა.შ.

დასკვნა, რომელიც კეთდება ხსენებულ სტრატეგიულ გზშ-ში არის შემდეგი: ხუდონჰესის
მშენებლობა ოპტიმალურ კომპლექსურ გადაწყვეტილებათა კომპონენტია ყველა
სცენარისათვის. უბრალოდ, ენერგიაზე დაბალი მოთხოვნილების სცენარებისათვის, 
ოპტიმალური დაგეგმვა გულისხმობს ხუდონჰესის უფრო გვიან შესვლას ექსპლუატაციაში



ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

31
Trans Electrica Ltd., 2013

(2020 წლისთვის), ვიდრე ენერგომოთხოვნილების იმ დონისათვის, რომელიც 2007 წლის
კვლევაში მიჩნეულია როგორც - მაღალი (ამ უკანასკვნელ შემთხვევაში ოპტიმალურად
მიჩნეულია ხუდონჰესის ექსპლუატაციაში შესვლა 2015 წლისათვის).

ხსენებული ანალიზის დეტალურად გაცნობა შესაძლებელია დამატებით დანართ #2-ში, 
სადაც სტრატეგიული გზშ-ს სრული ტექსტი არის მოყვანილი. აქ კი განვავითარებთ
ზემოთმოყვანილ დასკვნებს და დავძენთ: 2007 წლის სტრატეგიულ გზშ-ში
პროგნოზირებული ქვეყნის მოთხოვნები ელექტროენერგიის შიდა მოხმარების ზრდაზე
საქართველოში მნიშვნელოვნად ნაკლებია დღეს დაფიქსირებულ და უახლოესი
მომავლისათვის პროგნოზირებულ ზრდაზე (რეალურად 5-6% ზრდა დღეს 2007 წელს
პროგნოზირებულ 3%-თან შედარებით). ასევე, გაცილებით უფრო რეალურად არის
გამოკვეთილი მეზობელ სახელმწიფოებში ელექტროენერგიის ექსპორტის პერსპექტივა. 
შესაბამისად, ელექტროენერგიაზე დაბალი მოთხოვნილების სცენარები ნაკლებად
რელევანტური ხდება და რეალურად უფრო აქტუალურია ელექტროენერგიაზე მაღალი
მოთხოვნილების სცენარები. ამ რეალობის გათვალისწინებით, ენერგოსისტემის
ოპტიმალური განვითარება აუცილებლად უნდა გულისხმობდეს ხუდონჰესის
მშენებლობის რაც შეიძლება სწრაფად დაწყებას.

1.3.6. პროექტის სოციო-ეკონომიკური მიზანშეწონილობა

პროექტის მიზანშეწონილობა გაანალიზებულია 1.2 პარაგრაფში ნახსენებ ტექნიკურ-
ეკონომიკური დასაბუთების დოკუმენტებში. ამ კვლევებში აქცენტი გაკეთებულია
დახარჯული ინვესტიციების ამოღების პექრსპექტივაზე და პროექტის ინვესტირების
მიზანშეწონილობაზე. ქვემოთ ჩვენ განვიხილავთ პროექტის მიზანშეწონილობის სხვა
მხარეს: რა სარგებლის მომტანია პროექტი საქართველოს მოსახლეობისათვის და ქვეყნის
სოციო-ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით. ამ საკითხის აქტუალურობა
გამოიკვეთა საზოგადოებასთან კონსულტაციის პროცესშიც და დაფიქსირებულია
სხვადასხვა საექსპერტო ჯგუფების კომენტარებშიც (იხ. თავი 3 ). საზოგადოების მიერ
გამოხატული პოზიცია შეიძლება შემდეგი სახით ინქნას შეჯამებული: ხუდონჰესის
მშენებლობა მსხვილმასშტაბიანი პროექტია, რომლის განხორციელების დროსაც
შეუძლებელია თავიდან ავიცილოთ, როგორც ბუნებრივ გარემოზე, ასევე სოციალურ
გარემოზე პროექტის გარკვეული მავნე ზემოქმედება. განსაკუთრებით აქტუალურია
ადგილობრივი მოსახლეობის განსახლების აუცილებლობასთან დაკავშირებული
პრობლემა. შესაბამისად, არსებობს ლეგიტიმური კითხვა: 

 რა სარგებელი მოაქვს პროექტს ქვეყნისათვის? არის ეს სარგებელი საკმარისი 
იმისათვის, რომ გარდაუვალი მავნე ზემოქმედება გარემოზე დასაშვებად 
ჩაითვალოს? 

 იძლევა თუ არა სახელმწიფოს მიერ დადებული ხელშეკრულება ინვესტორთან, 
რომ მიღებულ იქნას ქვეყნისათვის მაქსიმალური სარგებელი ქვეყნის 
სტრატეგიული ბუნებრივი რესურსების გამოყენების სანაცვლოდ?
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ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას დავიწყებთ ჯერ არსებული ხელშეკრულების პირობებში
პროგნოზირებული სარგებლის და სოციო-ეკონომიკური ეფექტის შეფასებით. საპროექტო
დოკუმენტაციაში მოცემული ინფომაციის შესაბამისად ქვეყანა მიიღებს შემდეგი სახის
სარგებელს:

მაკრო-ეკონომიკური ეფექტები

აღსანიშნავია ხუდონჰესის მშენებლობის მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკური
მდგომარეობის გაუმჯობესების საკითხში. თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოში
ეკონომიკური სტაბილურობიდან გამომდინარე, სწრაფად იზრდება ელექტროენერგიაზე
შიდა მოხმარების მოთხოვნა. ამასთან, მსოფლიოში ენერგო-დეფიციტის მაღალი ტემპით
ზრდის გამო წამყვანი ქვეყნები შიდა დეფიციტის შევსებას ცდილობენ ენერგიის
მეზობლებისგან იმპორტის საშუალებით. საქართველოს გააჩნია ჰიდროენერგიის
გამომუშავების ძალზე მაღალი პოტენციალი და დღეისათვის სახელმწიფო პოლიტიკის
ერთერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას სწორედ ჰიდროელექტროსადგურების
მშენებლობა წარმოადგენს ქვეყნის ეკონომიკაში უცხოური ინვესტორების ყველაზე დიდი
აქტიურობაც სწორედ ჰიდროენერგეტიკაში შეინიშნება. ჰესის ექსპლუატაციაში გაშვების
შემდგომ შესაძლებელი იქნება ქვეყნის ენერგოსისტემაში დამატებითი ელექტროენერგიის
მიწოდება და როგორც შიდა მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება, ასევე ენერგიის
იმპორტის გაზრდა მეზობელ ქვეყნებში;

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის საინვესტიციო ღირებულება
შეადგენს, მშენებლობის დროს გაწეული ფინანსური ხარჯების ჩათვლით, 1,2 მილიარდ
აშშ დოლარს. ამ ინვესტიციის ეფექტი მთლიან შიდა პროდუქტზე უმნიშვნელოვანესია. 
მშენებლობის 6 წლის განმავლობაში ყოველწლიური 200 მლნ. აშშ დოლარის ინვესტიციის
განხორციელებისას მშპ-ს ზრდის მაჩვენებელს (1 მილიარდი უცხოური ინვესტიციის
შემთხვევაში, ყოველწლიური ზრდა 5,5% შეადგენს) დამატებით 1,1% ით გაზრდის.

საქართველოს მთავრობასთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე ხუდონი ჰესის
მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია ოთხი თვის (ზამთრის თვეები) განმავლობაში
ადგილობრივ ბაზარზე ფიქსირებულ ფასად 5,84 აშშ ცენტად გაიყიდება და უკვე
ექსპლუატაციის პირველივე წლიდან (2018) ჩაანაცვლებს დაახლოებით 13,4 მლნ. აშშ
დოლარის ღირებულების იმპორტირებულ ენერგიას. ადგილობრივ ბაზარზე ხუდონჰესი
გაყიდის წელიწადში 7,8 მლნ. აშშ დოლარის ელექტროენერგიას.

ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ ხუდონის ჰიდროელექტროსადგური
ელექტროენერგიის, როგორც შიდა ასევე გარე ბაზრებზე, რაეალიზაციდან
ყოველწლიურად მიიღებს 240 მლნ. ლარს და თუ დავუშვებთ მშპ-ს ყოველწლიურ 4% -იან
ზრდას, ხუდონის შემოსავლები ამ ციფრს ყოველწლიურად 0,7 %- ს დაუმატებს.

ამას დაემატება ენგურჰესის და ვარდნილ ჰესზე ხუდონ ჰესის აგების ეფექტით
დამატებით ყოველწლიურად გამომუშავებული მინიმუმ 300 მილ.კვტ.სთ
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ელექტროენერგია. საბოლოო ეკონომია ექსპლუატაციის პირველი 10 წლის განმავლობაში
დაახლოებით 320 მილიონი აშშ დოლარი იქნება.

აღსანიშნავია, რომ ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში შესვლის
შედეგად მნიშვნელოვნად იზრდება ქვეყნის საექსპორტო ელექტროენერგიის რესურსი. 
შესაბამისად გაიზრდება ელექტროენერგიის ტრანსპორტირებით მიღებული შემოსავალი; 
ჯამში ეს რესურსი, ენგურჰესზე და ვარდნილ ჰესზე დამატებითი რესურსის წარმოშობის
გათვალისწინებით, შეადგენს დაახლოეებით 1,6 მილიარდ კვტსთმდე. აქედან
გამომდინარე ადგილობრივი კომპანიები ელექტროენერგიის ტრანსპორტირებისაგან
პირველი 10 წლის განმავლობაში მიღებენ დამატებით 192 მილიონ აშშ დოლარს.

მშენებლობის აქტიურ ფაზაში იგეგმება 3800 ადამიანის დასაქმება და ქვეყნის ბიუჯეტში
ყოველწლიურად საშემოსავლო გადასახადის სახით დაახლოებით 38,4 მილიონი ლარის
შესვლა. სადგურის ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ, დასაქმებული იქნება 250 ადამიანი
და საშემოსავლო გადასახადი ქვეყნის ბიუჯეტში ყოველწლიურად დაახლოებით 4,3 
მილიონი ლარი იქნება. ექსპლუატაციის პირველი 2 წლის განმავლობაში მოგების
გადასახადი არ გადაიხდება.

ადგილობრივი გადასახადების სახით ბიუჯეტში შევა მნიშვნელოვანი თანხები (ქონების
გადასახადი, რაც ჰესის საბალანსო ღირებულების 1%-ს შეადგენს). ყოველწლიურად
ქონებისა და მოგების გადასახადის სახით ქვეყნის ბიუჯეტში დაახლოებით 24 მილიონ
ლარამდე შევა. გარდა ამისა, მშენებლობის დასრულების შემდეგ ქონების გადასახადის
1%-იანი განაკვეთის პირობებში, ადგილობრივ ბიუჯეტში ყოველწლიურად
გათვალისწინებულია 11,7 მილიონი ლარის გადახდა.

ხუდონჰესის ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ წელიწადში 70-80 მლნ. აშშ დოლარით
გაიზრდება მდ. ენგურით გამომუშავებული ელექტროენერგიით მიღებული შემოსავალი;

მნიშვნელოვნად შემცირდება ქვეყნიდან მრავალმილიონიანი თანხების გადინება
ელექტროენერგიის იმპორტის შემცირების ხარჯზე;

რეგიონში გაიზრდება ეკონომიკური საქმიანობა და ფინანსების შედინება; 

ხუდონჰესით გამომუშავებული ელექტროენერგიის მოხმარებით (მოსახლეობა, 
სხვადასხვა სახის საწარმოები და ა.შ.) გაიზრდება დახარჯული ენერგიიდან მიღებული
გადასახადების მოცულობა და შესაბამისად – შემოსავლები სახელმწიფოში.

ქვეყნის ენერგოდეფიციტის აღმოფხვრა და ენერგოუსაფრთხოებისა და ენერგეტიკული
დამოუკიდებლობის გამყარება

ენგურის გამომუშავება ყოველწლიურად გაიზრდება დაახლოებით 300 მლნ.კვტ.სთ-ით, 
რაც უმნიშვნელოვანესია საქართველოს ენერგოსისტემისთვის;
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საქართველოს მთავრობასთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე ხუდონი ჰესის
მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია ოთხი თვის (ზამთრის თვეები) განმავლობაში
ადგილობრივ ბაზარზე ფიქსირებულ ფასად 5,84 აშშ ცენტად გაიყიდება;

მიღწეული იქნება ქვეყნის ენერგოდეფიციტის აღმოფხვრა, ენერგოუსაფრთხოების
უზრუნველყოფა და ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის ხარისხის მნიშვნელოვნად
გაზრდა. ამასთანავე მნიშვნელოვნად შემცირდება საქართველოს დამოკიდებულება სხვა
ქვეყნებიდან გაზის და ელქტროენერგიის მოწოდებაზე;

ცალკე აღნიშვნის ღირსია ის გარემოება, რომ ენგურის ჰიდროელექტროსადგური იმყოფება
სოფელ საბერიოში, გალის რაიონში-რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ასევე
რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გალის რაიონის სოფელ რეჩხში არის
განლაგებული ენგურის კასკადის მეორე ჰიდროელექტროსადგური ვარდნილჰესი I.
სიტუაციის გართულების შემთხვევაში რუსეთის ძალებს თეორიულად აქვთ საბოტაჟის და
დაუმორჩილებლობის შესაძლებლობა. საქართველოს უახლოეს ისტორიაში იყო არა ერთი
ასეთი ფაქტი, როდესაც ენგურჰესის მორიგე პერსონალს აიძულებდნენ არ
დამორჩილებოდა საქართველოს ენერგოსისტემის ცენტრალურ სადისპეჩერო სამსახურს
და ხელოვნურად ცდილობდნენ ენერგოსისტემის კოლაფსის პროვოცირებას. ხუდონჰესის
არსებობის შემთხვევაში აშკარად მცირდება ასეთი დესტრუქციული ქმედების ალბათობის
შესაძლებლობაც კი;

ენგურჰესზე რაიმე გაუთვალისწინებელ შემთხვევას შეუძლია გამოიწვიოს ენერგიის
გამომუშავების შეფერხება, ხუდონჰესი ნაწილობრივ აანაზღაურებს ენერგიის დანაკლისს
და ხელს შეუწყობს ქვეყნის ენერგეტიკული კრიზისიდან გამოსვლას.

მოსახლეობის სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობა

პროექტის განხორციელების მნიშვნელოვანი პოზიტიური შედეგებიდან აღსანიშნავია
ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის დროს რეგიონში მოსალოდნელი სოციალურ-
ეკონომიკური სარგებელი. როგორც გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლისას
გამოჩნდა, რეგიონში (განსაკუთრებით მესტიის მუნიციპალიტეტში) სამრეწველო
ინფრასტრუქტურა ნაკლებად, თითქმის არ არის განვითარებული. მოსახლეობის
შემოსავლის ძირითად წყაროს სოფლის მეურნეობა, კერძოდ მეცხოველეობა წარმოადგენს. 
ბოლო პერიოდში ასევე იზრდება, თუმცა ძალიან ნელა ზემო სვანეთის ტურისტული
მნიშვნელობა, აღნიშნული ვერ უზრუნველყოფს ადგილობრივი შემოსავლების სათანადო
ტემპებით ზრდას. მაღალია მოსახლეობის (განსაკუთრებით ახალგაზრდების) მიგრაციის
მაჩვენებელი, რისი ძირითადი მიზეზი სამუშაო ადგილების არასაკმარისი რაოდენობაა.

აღსანიშნავია მაღალ ანაზღაურებადი დროებითი და მუდმივი სამუშაო ადგილების შექმნა
და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების შესაძლებელობა. როგორც მსგავსი
პროექტების განხორციელების პრაქტიკა გვიჩვენებს სამშენებელო სამუშაოებზე საჭირო
არაკვალიფიციური მუშახელი აყვანილი იქნება ადგილობრივი მოსახლეობიდან. 
ამასათანავე „ტრანს ელექტრიკას“ დაგეგმილი აქვს ადგილობრივი მოსახლეობის
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გადამზადება ახალი პროფესიების ათვისების მიზნით, რაც კიდევ უფრო გაზრდის
ადგილობრივი მოსახლოების დასაქმების ალბათობას და შესაძლო შემოსავლებს. 
აღსანიშნავია ისიც, რომ პერსონალისათვის საცხოვრებელი და საყოფაცხოვრებო
პირობების შექმნის აუცილებლობიდან გამომდინარე, მშენებელი კონტრაქტორი
დაინტერსებული იქნება ადგილობრივი მუშა ძალის დასაქმებით. გარდა ამისა, მოხდება
დამხმარე ინფრასტრუქტურის და ბიზნეს საქმიანობების (იგულისხმება: სამშენებლო
მასალების მწარმოებელი მცირე საამქროები, სატრანსპორტო მომსახურეობა, კვების
პროდუქტებით უზრუნველყოფა, საყოფაცხოვრებო მომსახურება და სხვ.) განვითარება, 
რაც თავის მხრივ შექმნის დამატებით შემოსავლის წყაროებსა და სამუშაო ადგილებს;

მშენებლობის აქტიურ ფაზაში იგეგმება 3800 ადამიანის დასაქმება. სადგურის
ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ, დასაქმებული იქნება 250 ადამიანი.
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მშენებლობის ეტაპი

სახელმწიფო ბიუჯეტის ყოველწლიური
შემოსავალი კომპანიის მიერ გადახდილი
გადასახადებიდან (მშენებლობის 6 წლის
განმავლობაში)

ქონების
გადასახადი,

მლნ. ლარი

საშემოსავლო
გადასახადი

მლნ. ლარი

წლიური
შემოსავალი
სახელმწიფოს
ბიუჯეტში

ჯამური
შემოსავალი
სახელმწიფორს
ბიუჯეტში

მლნ. ლარი

4,8 21,53 26,3

სახელმწიფო ბიუჯეტის ყოველწლიური
შემოსავალი კომპანიის მიერ განხორციელებული
ინვესტიციების შედეგად

ყოველწლიური
ინვესტიციების
ოდენობა

წლების რაოდენობა ჯამური ინვესტიცია მოსალოდნელი
საშუალო წლიური
შემოსავალი
სახელმწიფო
ბიუჯეტში

მოსალოდნელი
ჯამური შემოსავალი
სახელმწიფო
ბიუჯეტში

200 მლნ. აშშ
დოლარი

6 წელი 1,2 მილიარდ აშშ
დოლარი

26,3 მლნ. ლარი 26,3 მლნ. ლარი

ექსპლუატაციის ეტაპი

სახელმწიფო ბიუჯეტში ყოველწლიური
შემოსავალი კომპანიის მიერ გადახდილი
გადასახადების ხარჯზე

ქონების
გადასახადი

საშემოსავლო
გადასახადი

მოგების
გადასახადი

ინვესტიციების
ამოღების შემდგომ

წლიური შემოსავალი სახელმწიფოს
ბიუჯეტში

18,408მლნ. ლარი 4,3 მლნ. ლარი 34,08 მლნ. ლარი 56,78 მლნ. ლარი
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ხუდონჰესისის და ენგურჰესი/ვარდნილჰესის სისტემის
მიერ გენერირებული დამატებითი საექსპორტო
ელექტროენერგიის ტრანსპორტირებით მიღებული
ყოველწლიური შემოსავალი

ადგილობრივი კომპანიების წლიური შემოსავალი

31,68 მილიონი ლარი

ყოველწლიურად ზამთრის 4 თვის განმავლობაში
ფიქსირებულ ფასად სახელმწიფოსათვის
მიწოდებული ენერგია

მოცულობა

გვტ.სთ

ერთეულის ფასი

აშშ. ცენტი

ჯამური ფასი

მილიონი აშშ
დოლარი

იგივე მოცულობის
იმპორტირებული
ენერგიის ფასი, მლნ. 
აშშ დოლარი

წლიური ეკონომია

მლნ. აშშ.დოლარი

133,90 5,84 7,8 13,390 5,570

ენგურჰესზე და ვარდნილ ჰესზე ხუდონ ჰესის
აგების ეფექტით დამატებით ყოველწლიურად
გამომუშავებული ელექტროენერგია

მოცულობა ერთეულის ფასი

აშშ დოლარი

ჯამური ფასი

მლნ. აშშ დოლარი

იგივე მოცულობის
იმპორტირებული
ენერგიის ფასი,მლნ. 
აშშ დოლარი

წლიური ეკონომია

მლნ. აშშ დოლარი

300 მილ.კვტ.სთ 0,011 3,30 30.000 26,7
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წარმოდგენილი ინფორმაცია იძლევა შემდეგი შემაჯამებელი დასკვნის გაკეთების
საშუალებას:

 საქართველოს მთავრობასა და ინვესტორთან არსებული ხელშეკრულების 
ფარგლებში, სოციო-ეკონომიკური სარგებელი, რომელსაც მიიღებს ქვეყანა 
(შემოსავალი სახელმწიფო ბიუჯეტში ქონების და მოგების გადასახადების სახით 
მშენებლობის და ექსპლუატაციის ეტაპზე; შემოსავალი ელექტრო ენერგიის 
ტრანსპორტირების გაზრდილი მოცულობიდან; დამოუკიდებლობა 
ელექტროენერგიის იმპორტისაგან და ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების გამყარება; 
დასაქმება მშენებლობის და ექსპლუატაციის ეტაპზე; და ა.შ.) უკვე საკმარისია 
იმისათვის, რომ მიზანშეწონილად ჩაითვალოს პროექტის განხორციელება და 
დასაშვებად იქნას მიჩნეული სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე შესაძლო 
ზემოქმედება (ცხადია იმის გათვალისწინებით, რომ ყველა მიზანშეწონილი ზომა 
იქნება მიღებული ზემოქმედების შესარბილებლად და მოხდება ნარჩენი 
ზემოქმედების ადექვატური კომპენსირება).

 2013 წლის აპრილში საქართველოს მთავრობასა და ინვესტორს შორის 
განხორციელებული მოლაპარაკებების შედეგად, ხელშეკრულებაში რიგი 
ცვლილებების იქნა შეტანილი, რაც ზრდის ქვეყნის მიერ მიღებულ სარგებელს. 
კერძოდ, ხელშეკრულების კორექტირებული ვარიანტის საფუძველზე: ა) ხუდონი 
ჰესის ექსპლუატაციის პირველი 10 წლის ფარგლებში გარანტირებულია, რომ 
წელიწადში ოთხი თვის (ზამთრის თვეები) განმავლობაში ჰესის მიერ 
გამომუშავებული ელექტროენერგია სრული მოცულობით გაიყიდება 
ადგილობრივ ბაზარზე ფიქსირებულ ფასად (5,84 აშშ ცენტად) ადრე 
გათვალისწინებული 3 თვის ნაცვლად; ბ) 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; 

 საკითხი ქვეყნისათვის მაქსიმალური სარგებელის მიღებისა და ინვესტორთან 
დადებული ხელშეკრულების შესაძლო კორექტირების შესახებ, შეიძლება კვლავ 
იყოს საზოგადოების ინტერესის საგანი და ამ საკითხზე მკაფიო განმარტების 
მიცემა სახელმწიფოს მხრიდან აუცილებელია. მიუხედავად ამისა, დისკუსია 
ხსენებულ საკითხზე არ უნდა იქნას განხილული, როგორც გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასების და მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესის ნაწილი. 
როგორც აღვნიშნეთ, არსებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ქვეყნის 
სოციო-ეკონომიკური სარგებელი უკვე საკმარისია პროექტის განხორციელებაზე 
პოზიტიური გადაწყვეტილების მისაღებად. დაინტერესებულ მხარეებს შორის 
დისკუსია უნდა წარმოებდეს საერთაშორისო და ეროვნული სამართლის 
ფარგლებში და ამ დისკუსიაში ნებართვის გაცემის მექანიზმი არ უნდა იქნას 
გამოყენებული, როგორც ინვესტორზე ზეწოლის ინსტრუმენტი. უფრო 
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პროდუქტიულად გვესახება კეთილ ნებაზე და კორპორაციული სოციალური 
პასუხისმგებლობის პრინციპზე დაფუძნებული მოლაპარაკების პროცესი.

1.3.7. ნულოვანი ალტერნტივა

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის განუხორციელებლობის შემთხვევაში
ადგილი არ ექნება ბუნებივ და სოციალურ გარემოზე იმ ნეგატიურ ზემოქმედებას, 
რომელიც დაკავშირებულია სამშენებლო სამუშაოების შესრულებასა და ჰესის
ოპერირებასთან. თუმცა ხაზგასმითაა აღსანიშნავი, რომ საბჭოთა პერიოდში ხუდონის
ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის დაწყების შემდეგ გარემოზე მნიშვნელოვან
ნეგატიური ზემოქმედებას უკვე ჰქონდა ადგილი. მშენებლობის შეწყვეტის შემდეგ, 
სალიკვიდაციო და საკონსერვაციო სამუშაოების შეუსრულებლობის გამო მდგომარეობა
მნიშვნელოვნად გაუარესდა. ბევრ ადგილას განვითარდა ეროზიული პროცესები, 
დაირღვა ლანდშაფტის მდგრადობა. დესტრუქციას განიცდის გამოუყენებელი ნაგებობები
(მიწისქვეშა გვირაბები, შტოლნები, შტრეკები, და ა.შ.). პროექტის განუხორციელებლობის
შემთხვევაში აუცილებელი იქნება დიდი მოცულობის აღდგენითი, გამაგრებითი და
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. დაზიანებული ლანდშაფტის აღსადგენად და
სტაბილიზაციისათვის საჭირო იქნება კომპლექსური ანტიეროზიული ღონისძიებების
გატარება: სადრენაჟო სისტემების მოწყობა, გასამაგრებელი კედლების, ბერმების და სხვა
ნაგებობების აგება. დაუმთავრებელი შენობა-ნაგებობების დესტრუქციული მოვლენების
შემდგომი განვითარების თავიდან ასაცილებლად ჩასატარებელი იქნება დიდი
მოცულობის გამაგრებითი და საკონსერვაციო სამუშაოები. ასევე აუცილებელი იქნება
გამონამუშევრებისა და საყარების ლიკვიდაციია და ადგილების რეკულტივაცია. 1988 
წლის მონაცემებით ამ სამუშაოების ღირებულება შეადგენდა დაახლოვებით 74 მილიონ
დოლარს (Khudoni hydro power facility.pre-feasebility revive.june 30,2005 ver3,vol1. 
USAID,CORE international). ეს ხარჯი გაწეულ უნდა იქნას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების წინამდებარე შეფასებამ, მოსალოდნელ
ნეგატიურ ზემოქმედებასთან ერთად გამოავლინა მნიშვნელოვანი დადებით ასპექტები, 
რომელთა რეალიზაცია არ მოხდება პროექტის განუხორციელებლობის შემთხვევაში. 
პროექტის განხორციელების პოზიტიური შედეგები აღწერილია პარაგრაფ 1.3.6-ში და
მოიცავს ქვეყნის მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესებას, ბიუჯეტის შევსებას
ენერგიის გენერაციასა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული გადასახადების
(ქონების, საშემოსავლო, მოგების) ხარჯზე, ქვეყნის ენერგოდეფიციტის აღმოფხვრას და
ენერგოუსაფრთხოების გამყარებას, მოსახლეობის სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესებას პროექტის პირდაპირი (მაგ. დასაქმება) და არაპირდაპირი ზემოქმედების
(მაგ. წარმოების სტიმულირება) შედეგად.

მნიშვნელოვანია ასევე ხუდონჰესის ზემოქმედება ენგურჰესის ფუნქციონირებაზე და
საექსპლუატაციო პირობებზე. ხუდონჰესის კაშხლის აშენებით შეწყდება მყარი ნატანის
შეტანა ენგურის წყალსაცავში, რადგან ხუდონის კაშხალი გზას დაუკეტავს მყარი ნატანის
მოძრაობას ენგურის ჰესისაკენ. ჯვარის წყალსაცავში მყარი ნატანის შეტანის შეწყვეტა



ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

40
Trans Electrica Ltd., 2013

თავისთავად ბევრად გაახანგრძლივებს ენგურჰესის ექსპლუატაციის ვადას და გაზრდის
მისი უსაფრთხო ექსპლუატაციის გარანტიებს; 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ხუდონჰესის პროექტის განუხორციელებლობის
შემთხვევაში, ბუნერივ და სოციალურ გარემოზე მოსალოდნელი ნეგატიური
ზემოქმედებების თავიდან აცილების საბაბით, მოხდება სვანეთის რეგიონის
ინფრასტრუქტურის და მთლიანად საქართელოს სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის განვითარების მნიშვნელოვანი შეფერხება. რაციონალური საპროექტო
გადაწყვეტილებების და შესაბამისი გარემოსდაცვითი შემარბილებელი ღონისძიებების
გათვალისწინებით, ჰესის მშენებლობა და ოპერირება გაცილებით მნიშვნელოვან
სოციალურ-ეკონომიკურ სარგებელს გამოიწვევს, ვიდრე პროექტის არაქმედების
ალტერნატივა და შესაბამისად იგი უგულვებელყოფილი უნდა იყოს.
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1.4. პროექტის განმახორციელებელი/ პროპონენტი

Trans Electrica Georgia Ltd, პროექტის განმახორციელებელი კომპანია, 100% 
დაფუძნებულია Trans Electrica Limited-ის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის სრული
დაცვით; რომელიც, თავის მხრივ, დაარსებულია და ფინანსდება World Energy Ltd-ის, 
Olney Assets S.A-სა და SGGS Infrastructures Ltd-ის მიერ - როგორც
სპეციალური/მიზნობრივი ორგანიზაცია, საქართველოში ხუდონის
ჰიდროელექტროსადგურის აშენების, ფლობის, ექპლუატაციისა და, საბოლოო ჯამში, 
მყარი პოზიციების მოპოვების მიზნით შავი ზღვის რეგიონისა და აღმოსავლეთ ევროპის
ქვეყნების ჰიდროენერგეტიკულ სექტორში.

Trans Electrica Limited-ში შერწყმულია გლობალური მასშტაბის გამოცდილება და
ადგილობრივი პირობების, ინოვაციური მეთოდებისა და მოწინავე ტექნოლოგიების
ცოდნა, რაც აუცილებელია იმგვარი გადაწყვეტილებების მისაღებად, რომლებიც
მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს ბუნებრივი და სოციალური გარემოს გაუმჯობესებასა და
შენარჩუნებას. კომპანია ამაყობს საკუთარი 50-წლიანი გამოცდილებით კაშხლების, 
გვირაბებისა და სხვა მსხვილი ნაგებობების მშენებლობის საქმეში. Trans Electrica Limited 

და მისი შვილობილი კომპანიები დაკომპლექტებულია ექსპერტებითა და
თანამშრომლებით, რომელთაც აქვთ მსოფლიო მასშტაბის ცოდნა-გამოცდილება ჰესების
პროექტების განხორციელების დარგში.

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი საქართველოში კომპანიისათვის პირველი
პროექტია ამ რეგიონში. 2009 წლის დეკემბერში ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების
მემორანდუმს ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის განხორციელების
თაობაზე, სქემით “მშენებლობა-ფლობა-ექსპლუატაცია”, კომპანია Trans Electrica Limited-

სა და საქართველოს მთავრობას შორის, რომელიც წარმოადგინა ენერგეტიკის
სამინისტრომ. მომდევნო პერიოდში კომპანიამ პროექტი დეტალურად შეისწავლა, 

შეიმუშავა წინადადებები, მოამზადა პროექტის დეტალური ანგარიში, დაასრულა
წინასწარი საპროექტო სამუშაოები და მასალები წარუდგინა საქართველოს მთავრობას. 

მას შემდეგ, რაც პროექტის ანგარიში მოწონებულ იქნა შესაბამისი უწყებების მიერ, 2011 

წ. 28 აპრილს საქართველოს მთავრობამ და Trans Electrica Limited-მა ხელი მოაწერეს
ხელშეკრულებას პროექტის განხორციელების თაობაზე სამუშაოთა შემდგომი ეტაპის
განსახორციელებლად, პროექტის რეალიზაციის მიზნით, სქემით “მშენებლობა-ფლობა-

ექსპლუატაცია”. ხელშეკრულების მიხედვით, ზამთრის თვეებში გამომუშავებული
ელქტროენერგია გამოყენებულ უნდა იქნეს საქართველოს შიდა მოხმარებისთვის, ხოლო
დანარჩენ თვეებში გამომუშავებულ ელექტროენერგიას კომპანია თავისუფლად
განკარგავს საკუთარი შეხედულებისამებრ.

კომპანია Trans Electrica Ltd-მ დაიქირავა კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების
ქსელი (CENN) ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების
შეფასების განსახორციელებლად. პროექტით გათვალისწინებული განსახლების გეგმა
შეადგინა მიწისა და უძრავი ქონების პროფესიონალთა ასოციაციამ (APLR), ხოლო
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პროექტთან დაკავშირებული უსაფრთხოებისა და რისკების საკითხები შეაფასეს კომპანია
Trans Electrica Ltd-ს მიერ შერჩეულმა სპეციალისტებმა.
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1.5. ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის ზემოქმედების არეალი

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საგანია ხუდონჰესისა და ზუგდიდი–ჯვარი–მესტიის
საავტომობილო გზის ახალი მონაკვეთის მშენებლობა და ექსპლუატაცია. ხუდონის
ჰიდროელექტროსადგურის კომპლექსის მშენებლობა (კაშხლის აშენება, წყალსაცავის
შექმნა, ინერტული მასალის კარიერების ადგილების შერჩევა, გზების გაყვანა, 
მოსახლეობის განსახლება და სხვ.) და ფუნქციონირება სხვადასხვა ხარისხით მოახდენს
ზეგავლენას კომპლექსის განლაგების ადგილსა და მიმდებარე ტერიტორიებზე –
გეოლოგიურ-გეომორფოლოგიური, ჰიდროკლიმატური, ბიოლოგიური პროცესების
განვითარებასა და მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებზე. 

პროექტთან დაკავშირებული სოციალური და გარემოსდაცვითი საკითხების ანალიზს
მივყავართ იმ დასკვნამდე, რომ ხუდონჰესის კომპლექსის გავლენას დაქვემდებარებული
ტერიტორიების არეალში მოხვდება მდ. ენგურის ორივე მხარეზე მდებარე ფერდობები
ზ.დ., საშუალოდ, 500-1,200 მ–ის სიმაღლემდე, კაშხლის განლაგების ადგილიდან ხეობის
აღმა, დაახლოებით, 10-12 კმ–ის მანძილზე. ჰესის მშენებლობის არეალი წარმოადგენს
ზემო სვანეთის ქვაბულის ყველაზე დაბალ ნაწილს. ქვაბულის სიგრძე მდ. ენგურის
გასწვრივ, დაახლოებით, 114 კმ-ს უდრის, ხოლო მაქსიმალურ სიგანეს – 42-46 კმ-ს - იგი
აღწევს მაღლივი კაშხლის განლაგების რაიონში. ზემო სვანეთის ქვაბული წარმოადგენს
მდ. ენგურის წყალშემკრებ აუზს ხუდონჰესის პროექტის განლაგების ზემოთ (იხ. რუკა #4). 

ზემოქმედების აღნიშნულ არეალში შედის: 

1) მდ. ენგურის ხეობის მარჯვენა მხარეზე მდებარე ლიხნის (2,361 მ), სკორმეთისა (1,835 
მ) და უთურის (3,270 მ) მთების სამხრეთის, სამხრეთ-დასავლეთის და სამხრეთ-
აღმოსავლეთის კალთები, რომლებზედაც განლაგებულია სოფლების ლებურცხილის,
იდლიანის, სკორმეთის, ტობარის, ლახანისა და ქვედა ქედანის საკარმიდამო
ნაკვეთები, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები და ტყე-მდელოები.

2) მდ. ენგურის მარცხენა მხარეზე მდებარე სამეგრელოს (ეგრისის) ქედის ჩრდილო, 
ჩრდილო-დასავლეთი და სვანეთის ქედის უკიდურესი ჩრდილო-დასავლეთი
ნაწილის კალთები, სოფლების ნალხორვალის, ხაიშის, ქვედა წვირმინდის, ქვედა
ვედის – საკარმიდამო ნაკვეთებით, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებით, ტყე-
მდელოებითა და ტყის მასივებით.

3) ხუდონჰესის მშენებლობის შედეგად წყალსაცავით დატბორილი გზებისა და სოფ. 
ვედთან ორგანიზებული ინერტული მასალების კარიერის, მშენებარე მაღლივ
კაშხლის უბანთან დამაკავშირებელი ახალი გზის მონაკვეთი. ახლად გასაყვანი გზები
გაივლის: 

a. ზუგდიდი–ჯვარი–მესტიის საავტომობილო გზის 63კმ–78კმ მონაკვეთი
(საერთო სიგრძე - 15კმ, მიწის ვაკისის სიგანე - 10მ, გზის სავალი ნაწილისა - 6 
მ) – მდ.ენგურის მარცხენა ნაპირის გასწვრივ სოფ. იდლიანიდან სოფ. ჭერამდე. 
გზა გაყვანილი იქნება ლიხნის, სკორმეთისა და ჭვერის მთების სამხრეთი
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ექსპოზიციის კალთების ძირზე, ზღვის დონიდან, დაახლოებით, 750–770 მ
სიმაღლეზე.

b. სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი გზა (დაახ., 4კმ) ძირითად გზას გამოეყოფა მდ. 
ნენსკრის ენგურთან შეერთების უბანზე. გზა გაივლის მდ. ნენსკრის მარჯვენა
ნაპირის გასწვრივ სკორმეთის მთის უკიდურეს აღმოსავლეთი კალთების
ძირზე, რომლებიც აქ ძლიერ ციცაბოდ არიან დახრილი. გზა გაივლის
ჭალისზედა ტერასების ვაკისზე მდ. ნენსკრის თანამედროვე კალაპოტის
ზედაპირიდან, საშუალოდ, 80–120 მ–ის სიმაღლეზე. 

c. ვედის ინერტული მასალების კარიერთან მისასვლელი გზა, პროექტის
მიხედვით, დაგეგმილია მდ. ენგურის ხეობის მარცხენა მხარეზე – ნახანძნარი
მთის ჩრდილო–აღმოსავლეთ ფერდობზე. აღნიშნული გზის საერთო სიგრძე, 
დაახლოებით, 4 კმ–ია. გზის გასწვრივ, ძალიან რთული რელიეფის გამო, მის
აღმოსავლეთ მონაკვეთზე გაყვანილ იქნება 2.6 კმ სიგრძის გვირაბი, ხოლო
გზის ღია მონაკვეთი გვირაბიდან გამოსვლის შემდეგ გაგრძელდება მდ. 
ენგურის ხეობის ძირისაკენ (ასაშენებელი მაღლივი კაშხლის უბნამდე).

ზემოთ აღნიშნული ახლად გასაყვანი გზების გასწვრივ ლანდშაფტი, ძირითადად, ძლიერ
მოდიფიცირებულია ადამიანის სამეურნეო საქმიანობის გავლენით. გზების გაყვანასთან
დაკავშირებით სამშენებლო საქმიანობის გავლენა ბუნებრივ ეკოსისტემებსა და თანამედროვე
გეომორფოლოგიურ პროცესებზე შედარებით შეზღუდული იქნება და იგი გამოვლინდება
ტრასის მიმდებარე, საშ., 150–200 მ–ის სიგანის ზოლში. 

ხუდონჰესის მშენებლობა ნაწილობრივ ზემოქმედებას მოახდენს აგრეთვე მაღლივი
კაშხლის ქვემოთ, დაახლოებით, 3-4 კმ–ის მანძილზე მდ. ენგურის ხეობის ძირის გასწვრივ
მდებარე ტერიტორიებზე, რომლებიც გამოყენებულ იქნება სხვადასხვა დანიშნულების
სამშენებლო ინფრასტრუქტურის განლაგების მიზნით.

ხუდონჰესის წყალსაცავის ჯამური სიგრძე, დაახლოებით, 14 კმ-ს შეადგენს. აქედან
წყალსაცავის სიგრძე მდ. ენგურის გასწვრივ, დაახლოებით, 9 კმ-ს უდრის. მდ. ნენსკრის
ხეობაში – 3 კმ-ს, ხოლო მდ. ხაიშურის ხეობაში – 2 კმ-ს. 

წყალსაცავის მაქსიმალური სიგანე კაშხალთან მდ. ენგურის ხეობაში 760 მ-ს უდრის, 
ნენსკრის ხეობაში - 830 მ-ს, ხოლო ხაიშურის ხეობაში - 950 მ-ს. 
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1.6. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია

კომპანია Trans Electrica Ltd-მ დაიქირავა კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების
ქსელი (CENN) ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების
შეფასების განსახორციელებლად. გზშ-ის პროცესში CENN-ის მრჩეველი იყო კომპანია
ERM-ის გერმანიის ოფისი. პროექტის განსახლების გეგმა შეადგინა მიწისა და უძრავი
ქონების პროფესიონალთა ასოციაციამ (APLR), ხოლო პროექტთან დაკავშირებული
უსაფრთხოებისა და რისკების საკითხები შეაფასეს კომპანია Trans Electrica Ltd-ს მიერ
შერჩეულმა სპეციალისტებმა.

ხუდონის ჰიდროლექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
პროცესი ემყარებოდა შემდეგ დოკუმენტებს:

 საქართველოს კანონმდებლობა, მათ შორის, საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის
შესახებ, საქართველოს კანონი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ;

 საქართველოს მიერ რატიფიცირებული საერთაშორისო კონვენციები;

 მსოფლიო ბანკის გარემოსდაცვითი პროცედურები და ინსტრუქციები (სამოქმედო
პოლიტიკა გარემოს შეფასების შესახებ OP 4.01, იანვარი, 1999, განახლდა 2011 წლის
თებერვალში);

 მსოფლიო ბანკის სამოქმედო პოლიტიკა და პროცედურები იძულებით
განსახლების შესახებ (სამოქმედო პოლიტიკა – OP 4.12 (დეკემბერი, 2001, განახლდა
2011 წლის თებერვალში) და ბანკის პროცედურა – BP 4.12 (დეკემბერი, 2001));

 საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) სახელმძღვანელო განსახლების
სამოქმედო გეგმის მომზადებისათვის (2002);

 მსოფლიო ბანკის სამოქმედო პოლიტიკა ბუნებრივი ჰაბიტატების შესახებ (OP 4.04, 
ივნისი, 2001);

 მსოფლიო ბანკის კაშხლების უსაფრთხოების პოლიტიკა – OP 4.37;

 სამოქმედო პოლიტიკის ჩანაწერი მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებულ
პროექტებში კულტურული მემკვიდრეობის მართვის შესახებ (OPN 11.03, აგვისტო,
1999);

 მსოფლიო ბანკის ინფორმაციისადმი ხელმისაწვდომობა, სახელმძღვანელო (2010)
და ინფორმაციის საჯაროდ გამოტანის პოლიტიკა (2002);. 

 საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) დაინტერესებულ მხარეთა ჩართვის
სახელმძღვანელო (2007);

 EBRD-ის გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკის მოთხოვნები (2008);

 კაშხლების მსოფლიო კომისია, კაშხლები და განვითარება, ახალი ჩარჩო
გადაწყვეტილების მიღებისათვის (2000). 
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სკრინინგი და პროექტის კატეგორიზაცია

საქართველოს კანონმდებლობაში არ არსებობს გზშ-სადმი დაქვემდებარებული
საქმიანობების კატეგორიზაციის/სკრინინგის ფორმალური პროცესი. სკრინინგი
საქართველოს კანონმდებლობით რეგულირდება გზშ-სადმი დაქვემდებარებული
საქმიანობების ტიპების ნუსხით. 

მსოფლიო ბანკის რეგულაციების თანახმად, პროექტი A კატეგორიას მიეკუთვნება. 
პროექტს აქვს პოტენციალი, მოახდინოს მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზეგავლენა
გარემოზე, რომელიც სცილდება პროექტის ფარგლებში ჩასატარებელი ფიზიკური
სამუშაოების არეალს. 

სკოპინგი

საქართველოს კანონმდებლობაში არ არსებობს გზშ-სადმი დაქვემდებარებული
საქმიანობების სკოპინგის ფორმალური პროცესი. შესაბამისად, კანონით არ
რეგულირდება საჯარო კონსულტაციების ჩატარების მოთხოვნა პროექტის სკოპინგის
ეტაპზე.

გზშ–ს განხორციელებისას სკოპინგის ეტაპზე ძირითადი საკითხების გამოსავლენად და
კვლევის ფარგლების დასადგენად გამოყენებულ იქნა შემდეგი მეთოდები:

 არსებული ინფორმაციისა და მონაცემების შესწავლა;

 საველე გასვლები და კვლევები პროექტის ზეგავლენის არეალში; 

 შეხვედრები და კონსულტაციები ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან
(ადგილობრივი მოსახლეობა, სათემო ორგანიზაციები, ადგილობრივი მთავრობა, 
ბიზნესსექტორი და ა.შ.);

 კონსულტაციები შესაბამის სამინისტროებთან, სახელმწიფო უწყებებთან, 
მუნიციპალიტეტებთან, სამეცნიერო ორგანიზაციებთან, არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან, ბიზნესსექტორთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, 
საპატრიარქოსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. 

 ექსპერტთა დასკვნები.

პროექტის სკოპინგის ეტაპზე დაინტერესებულ მხარეებთან ჩატარდა ორი შეხვედრა. 
პირველი შეხვედრა შედგა 2011 წლის 4 ნოემბერს ადგილობრივ დაინტერესებულ
მხარეებთან მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხაიშში, ხოლო მეორე - 2011 წლის 11 
ნოემბერს ქ. თბილისში არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამეცნიერო წრეების, 
სამთავრობო ორგანიზაციების, შესაბამისი მუნიციპალიტეტების, ბიზნესსექტორისა და
საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან (დეტალური ინფორმაცია
სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ჩართვის შესახებ იხილეთ წინამდებარე ანგარიშის მე-3 
თავში და დანართში K).
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ფონური კვლევები

ფონური კვლევები განხორციელდა შემდეგი მეთოდების გამოყენებით: 

 არსებული ინფორმაციის შესწავლა და ანალიზი;

 საველე გასვლები და ინფორმაციის რუკებზე დატანა;

 ლაბორატორიული ანალიზების ჩატარება;

 შეხვედრები და კონსულტაციები ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან
(ადგილობრივი მოსახლეობა, სათემო ორგანიზაციები, ადგილობრივი მთავრობა, 
ბიზნესსექტორი და ა.შ.);

 კონსულტაციები შესაბამის სამინისტროებთან, სახელმწიფო უწყებებთან, 
მუნიციპალიტეტებთან, სამეცნიერო ორგანიზაციებთან, არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან, ბიზნესსექტორთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, 
საპატრიარქოსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან;

 ექსპერტთა დასკვნები.

ზემოქმედების შეფასება

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში განხილულ იქნა პროექტის შესაძლო
ზემოქმედება და რისკები ფიზიკური, ბიოლოგიური და სოციალური გარემოს სხვადასხვა
კომპონენტზე. ზემოქმედება, ნარჩენი ზემოქმედების ჩათვლით (რომელიც, შესაძლოა, 
დარჩეს შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ), შეფასდა მისი
მიმართულების (დადებითი თუ უარყოფითი), სიმძლავრისა და მნიშვნელობის, 
ალბათობის, ხანგრძლივობისა და შექცევადობის თვალსაზრისით. 

ზემოქმედების გამოვლენა, ანალიზი და შეფასება განხორციელდა შემდეგი მეთოდების
გამოყენებით: 

 არსებული მონაცემებისა და ინფორმაციის შესწავლა და ანალიზი;

 საველე გასვლები და ინფორმაციის რუკებზე დატანა;

 მოდელირება ხმაურისა და ვიბრაციის დონეების პროგნოზირებისათვის;

 მოდელირება ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შეფასებისათვის;

 წყლის ხარისხის მოდელირება;

 კლიმატის შესაძლო ცვლილების მოდელირება;

 ექსპერტთა დასკვნები;

 კონსულტაციები ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან;

 კონსულტაციები შესაბამის სამინისტროებთან, სახელმწიფო უწყებებთან, 
მუნიციპალიტეტებთან, სამეცნიერო ორგანიზაციებთან, არასამთავრობო
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ორგანიზაციებთან, ბიზნესსექტორთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, 
საპატრიარქოსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან.

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი (იხ. ცხრილი 1.11.) წარმოადგენს ზემოქმედების
მნიშვნელობის კლასიფიკაციის მატრიცას. ზემოქმედების მნიშვნელობის
დასახასიათებლად გამოყენებული ტერმინები (მაგ.: უმნიშვნელო, მცირე, საშუალო) 
განსაზღვრულია თოთოეული ფაქტორისათვის ცალ-ცალკე. არსებულ ინფორმაციასა და
გამოცდილებაზე დაყრდნობით გაკეთდა ზოგიერთი ცალკეული ზემოქმედების
რაოდენობრივი შეფასებაც. 

ცხრილი 1.11. ზემოქმედების მნიშვნელობის კლასიფიკაციის მატრიცა

ცვლილების 
სიდიდე

რეცეპტორის მგრძნობელობა

მაღალი საშუალო დაბალი

მაღალი დიდი (H, H) დიდი (H, M) საშუალო (H, L)

საშუალო დიდი (M, H) საშუალო (M, M) მცირე (M, L)

მცირე საშუალო (L, H) მცირე (L, M) უმნიშვნელო (L, L)

ძალიან მცირე მცირე (VL, H) უმნიშვნელო (VL, M) უმნიშვნელო (VL, L)

არანაირი 
ცვლილება

არანაირი (NC, H) არანაირი (NC, M) არანაირი (NC, L)

მოსალოდნელი ზემოქმედება შეფასდა სათანადო სამართლებრივ მოთხოვნებსა და
სტანდარტებთან მიმართებაში. იმ სფეროებში, სადაც არ არსებობს ამგვარი სტანდარტები, 
შეფასებისა და ინფორმაციის ინტერპრეტაციისათვის გამოყენებულ იქნა ექსპერტთა
დასკვნები. ზემოქმედების მნიშვნელობის შეფასების დროს მხედველობაში იქნა
მიღებული ზემოქმედების გადახრა ფონური მდგომარეობიდან და გარემოს
სენსიტიურობა. ზემოქმედებათა ასეთი კლასიფიკაცია ფართოდაა მიღებული
საერთაშორისო მასშტაბით მსგავსი ტიპის კვლევების წარმოებისას. 

სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედების შეფასება მიზნად ისახავდა ხუდონის
ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტის დროებითი და მუდმივი
ზემოქმედების შესწავლას საკვლევი ტერიტორიის სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე.

სოციალურ და ეკონომიკურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში შესწავლილ
იქნა შემდეგი საკითხები: 

 დემოგრაფია – ცვლილება მოსახლეობის რაოდენობაში, გავლენა მიგრაციულ
პროცესებზე; 

 ეკონომიკური პირობები – ცვლილებები მოსახლეობის შემოსავლების
სტრუქტურაში; 

 სოციალური ინფრასტრუქტურა – გავლენა მუშებისა და ადგილობრივი თემების
მცხოვრებთა ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე პროექტის მშენებლობისა და
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ექსპლუატაციის პროცესში, ფიზიკური დაზიანებებისა და უბედური შემთხვევების
თვალსაზრისით. 

სოციალური და ეკონომიკური ზემოქმედების შეფასება მოიცავდა დაგეგმილი პროექტის
სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი გავლენებისა და
პროექტით გათვალისწინებული მშენებლობის მიმდინარეობის პროცესით გამოწვეული
სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის ცვლილებების ანალიზს. მნიშვნელოვანი
ზემოქმედების შემთხვევაში Trans Electrica Ltd. განახორციელებს შემარბილებელ
ღონისძიებებს, რომლებიც აღწერილია მე–6 თავში – ზემოქმედება გარემოზე და
შემარბილებელი ღონისძიებები. ზემოქმედების მნიშვნელობა შეფასებულია პროექტის
მიმდინარეობის პროცესში გამოწვეული ცვლილებების ხასიათისა (დროებითი თუ
მუდმივი) და ზემოქმედების ხანგრძლივობის მიხედვით (ხანმოკლე ზემოქმედებას
ადგილი აქვს სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, საშუალო
ზემოქმედება გრძელდება სამშენებლო სამუშაოების დამთავრებიდან 1-5 წლის
განმავლობაში და ხანგრძლივი - სამშენებლო სამუშაოების დამთავრებიდან 5-10 წლის
განმავლობაში).

ზემოქმედების შერბილება

შემარბილებელი ღონისძიებების ვარიანტები შემუშავდა შერბილების იერარქიის (იხ. 
ცხრილი 1.12.), მათი განხორციელებადობისა და ღირებულების გათვალისწინებით, რათა
უზრუნველყოფილ იქნეს დახარჯული სახსრებისა და შემარბილებელი ღონისძიებების
ეფექტიანობის პროპორციულობა. სადაც ეს შესაძლებელი იყო, შერბილების ღონისძიებები
გათვალისწინებულ იქნა თვით პროექტში. 

ცხრილი 1.12. შემარბილებელი ღონისძიებების იერარქია

# შემარბილებელი ღონისძიებები

I ზეგავლენის თავიდან აცილება მისი წარმოშობის წყაროს მოცილებით

II ზეგავლენის შემცირება ზემოქმედების წყაროსთან (ზემოქმედების წყაროს შემცირება)

III ზემოქმედების შერბილება – ზემოქმედების შემცირება წყაროსა და რეცეპტორს შორის

IV
ზეგავლენის შემცირება ზემოქმედების რეცეპტორთან – რეცეპტორზე ზემოქმედების
შემცირება

V ზეგავლენის გამოსწორება – ზიანის გამოსწორება ზემოქმედების შემდეგ

VI
ზეგავლენის კომპენსირება – დაბრუნება ან ჩანაცვლება იმავე ღირებულების მქონე სხვა
რესურსით

შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავების დროს გამოყენებულ იქნა შემდეგი
მეთოდები: 

 არსებული ინფორმაციის შესწავლა და ანალიზი, 

 ექსპერტთა დასკვნები, 



ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

50
Trans Electrica Ltd., 2013

 მოდელირება (შესაძლებლობის ფარგლებში) და

 კონსულტაციები დაინტერესებულ მხარეებთან ადგილობრივ და ეროვნულ
დონეზე: ადგილობრივ მოსახლეობასთან, შესაბამის სახელმწიფო
სტრუქტურებთან, მუნიციპალიტეტებთან, სამეცნიერო და არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან, ბიზნესსექტორსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. 

მონიტორინგი

მონიტორინგის ეტაპზე, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა შემოწმდეს დასახული
შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტიანობა ხარისხობრივი და რაოდენობრივი
კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების მიხედვით, კანონით გათვალისწინებული
ნორმებისა და სხვ. მიმართ.

გარდა ამისა, როდესაც ვერ ხერხდება ზემოქმედების სიძლიერის ზუსტად დადგენა, 
შემარბილებელ ღონისძიებებში შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს ამ ზემოქმედების
მონიტორინგი დამატებითი ღონისძიებების განხორციელების საჭიროების გამოსავლენად. 

პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური მონიტორინგის გეგმა აღწერილია მე-9
თავში.

წინამდებარე ანგარიშის ვიზუალური ნაწილი წარმოდგენილია რუკებით, სქემებით, 
ცხრილებით, ნახაზებით, ფოტოებითა და მატრიცებით.
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2. საკანონმდებლო რეგულირება

2.1. საქართველოს კანონმდებლობა გარემოს დაცვის სფეროში

წინამდებარე თავში წარმოდგენილია ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტთან
დაკავშირებული ძირითადი საკანონმდენლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების
ნუსხა:

საქართველოს კონსტიტუცია (1995)

გარემოს დაცვის სფერო

 საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ (1997);

 საქართველოს კანონი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ (2007);

 საქართველოს კანონი ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ (2007);

 საქართველოს კანონი საშიში ნივთიერებებით გამოწვეული ზიანის კომპენსაციის
შესახებ (1999);

 საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 2008 წლის
13 ნოემბრის №745 ბრძანება “გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტის შესახებ”;

 საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის 2011 წლის 4 ოქტომბრის №14 ბრძანება
“გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე”.

ბუნებისა და ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის სფერო

 საქართველოს კანონი ცხოველთა სამყაროს შესახებ (1997);

 საქართველოს კანონი საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი წიგნის“ 
შესახებ (2003);

 საქართველოს კანონი ცხოველთა და მცენარეთა ახალი ჯიშების შესახებ (2010);

 საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 2 მაისის №303 ბრძანებულება
საქართველოს „წითელი ნუსხის“ დამტკიცების შესახებ;

 საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 2011 წლის

2 თებერვლის №2 ბრძანებით “გარემოსათვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის
(გაანგარიშების) მეთოდიკის დამტკიცების შესახებ”.

სხვადასხვა

 საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ (2007);

 საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ (2005);

 საქართველოს კანონი ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ (1997);
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 საქართველოს პარლამენტის 2004 წლის 9 დეკემბრის №656 დადგენილებაით
რატიფიცირებული “ენერგეტიკის შესახებ ქარტიის ოქმი ენერგეტიკული
ეფექტურობისა და გარემოსთან დაკავშირებული ასპექტების შესახებ”.

 ნიადაგის დაცვის შესახებ (1994);
 ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ (1999).

წყლის რესურსებთან დაკავშირებული კანონმდებლობა

 საქართველოს კანონი წყლის შესახებ (1997);

 საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ (1997);

 საქართველოს კანონი საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა
ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ (2000);

 საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 1998 წლის
7 მაისის №59 ბრძანება “წყალდაცვითი ზოლის შესახებ დებულების დამტკიცების
თაობაზე”.

მიწათსარგებლობასა და მიწაზე უფლებების მიღებასთან დაკავშირებული
კანონმდებლობა

 საქართველოს კანონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების
შესახებ (1996);

 საქართველოს კანონი სახელმწიფო ქონების შესახებ (2010);

 საქართველოს კანონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-
სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და
მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ (1997);

 საქართველოს კანონი აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის
საკუთრების ჩამორთმევის შესახებ (1999);

 საქართველოს კანონი საჯარო რეესტრის შესახებ (მიწაზე უფლებების
რეგისტრაციის საკითხებში) (2008);

 საქართველოს კანონი ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების
მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების
უფლების აღიარების შესახებ (2007);

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (1997);

 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (1999);

 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი (1997);
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ტყის ფონდის მიწებით სარგებლობა და ტყის ჭრა

 საქართველოს ტყის კოდექსი (1999);

 “ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ
დებულების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 
აგვისტოს №132 დადგენილება;

 “სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრის დადგენის წესის შესახებ” საქართველოს
მთავრობის 2010 წლის 13 აგვისტოს №240 დადგენილება;

 “ტყით სარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2010 
წლის 20 აგვისტოს №242 დადგენილება.

გარემოსდაცვითი სტანდარტები და ნორმები

 საქართველოს კანონის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ;
 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2001 

წლის 16 აგვისტოს ბრძანება №297/ნ „გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის
ნორმების დამტკიცების შესახებ”;

 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს 2001 წლის 23 
ოქტომბრის №89 ბრძანება „ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით
დაბინძურების ინდექსის გამოთვლის წესის დამტკიცების შესახებ“;

 საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 2008 წლის 
20 ოქტომბრის №705 ბრძანება “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა 
ზღვრულად დასაშვები ან/და დროებით შეთანხმებული გაფრქვევის ნორმების 
გაანგარიშების მეთოდის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე”.

 სასმელი წყლის ხარისხის კრიტერიუმები (რომლებიც გამოიყენება მიწისქვეშა
წყლის ხარისხის რეგულირებისათვის, ვინაიდან საქართველოს კანონმდებლობით
არ არის განსაზღვრული მიწისქვეშა წყლის ხარისხი) განსაზღვრულია სასმელი
წყლის ტექნიკური რეგლამენტით, რომელიც დამტკიცებულია საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 17 
დეკემბრის №349/N ბრძანებით. 

საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებები

 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია
(UNFCCC);

 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის
კიოტოს ოქმი;

 მონრეალის პროტოკოლი ოზონის შრის დამშლელი ნივთიერებების შესახებ
(აგრეთვე ლონდონის, კოპენჰაგენისა და მონრეალის შესწორებები);
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 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რიო-დე-ჟანეიროს კონვენცია
ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ (CBD);

 კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით
საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ (CITES);

 კონვენცია ველური ცხოველების მიგრირებადი სახეობების დაცვაზე (Bonn);

 არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის ევროპის კონვენცია;

 ორჰუსის კონვენცია გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების
მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე
ხელმისაწვდომობის შესახებ;

 ევროპის საბჭოს “ევროპის ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის
კონვენცია” (რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2008 წლის 30 
დეკემბრის №940 დადგენილებით);

 რამსარის კონვენცია საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი ტერიტორიების, 
განსაკუთრებით წყლის ფრინველების შესახებ (Ramsar Convention); 

 კონვენცია ევროპის ლანდშაფტების შესახებ (რატიფიცირებულია 2010 წელს).
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2.2 საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების რეგულაციები

სავარაუდოა, რომ პროექტის თანადაფინანსებაში მონაწილეობას მიიღებენ ისეთი
საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები, როგორც ევროპის რეკონსტრუქციის და
განვითარების ბანკი (EBRD), აზიის განვითარების ბანკი (ADB), საერთასორისო ფინანსური
კორპორაცია (IFC) და სხვა. საერთაშორისო მულტილატერალური დონორები.

ყველა საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტს შემუშავებული აქვს საკუთარი
გარემოსდაცვითი და სოციალური დაცვის პოლიტიკა და შესაბამისი პროცედურები (მაგ. 
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის გარემოსდაცვითი და სოციალური
პოლიტიკა, 2008; ან აზიის განვითარების ბანკის „დებულება დაცვითი ღონისძიებების
შესახებ“, 2009), რომელთა ზედმიწევნით შესრულებაც აუცილებელია დონორის მიერ
დაფინანსებული პროექტების განხორციელებისას. სხვადასხვა ფინანსური ინსტიტუტების
გარემოსდაცვითი და სოციალური დაცვის პრინციპები და პროცედურები თავისი
ძირეული არსით მსგავსია და განსხვავდება მხოლოდ უმნიშვნელო დეტალებით. კერძოდ, 
პროცედურები მოიცავს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესს და გზშ
დოკუმენტების მომზადებისა და დამტკიცების წესებს, არანებაყოფლობითი განსახლების
პრინციპებს და სამოქმედო გეგმის მომზადების წესებს და ა.შ. პროექტის განხორციელების
ყოველ ეტაპზე საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები ანხორციელებენ მკაცრ
კონტროლს გარემოსდაცვითი და სოციალური დაცვის პროცედურების შესრულებაზე.

ხუდონის ჰესის დამფინანსებელ დონორთა წრე ჩამოყალიბების პროცესშია. ამჟამად
მოლაპარაკება წარმოებს რამდენიმე საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტთან. პროექტის
თანადაფინანსებაში მონაწილე დონორების წრის ჩამოყალიბების შემდეგ, დონორები
შეთანხმდებიან იმის თაობაზე, თუ რომელი ფინანსური ინსტიტუტის გარემოსდაცვითი
და სოციალური პოლიტიკითა და პროცედურებით უნდა იხელმძღვანელოს პროექტის
პროპონენტმა.

რომელი დონორის პროცედურებითაც არ უნდა განხორციელდეს პროექტი, ცხადია, რომ
პროექტი განეკუთვნება A კატეგორიას და მისი განხორციელება საჭიროებს
სრულმასშტაბიანი „ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების“ და
„განსახლების სამოქმედო გეგმის“ მომზადებას და დონორების მიერ მათ დამტკიცებას. 
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3. საზოგადოების ინფორმირებისა და ჩართვის პროცესი

ხუდონჰესის პროექტის ფარგლებში დაინტერესებული მხარეების ინფორმირებისა და
ჩართვის პროცესი განხორციელდა საქართველოს კანონმდებლობისა და საერთაშორისო
საფინანსო ინსტიტუტების - მსოფლიო ბანკისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და
განვითარების ბანკის (EBRD) - წესებისა და მოთხოვნების შესაბამისად. 

ამ პროცესის ეფექტიანი წარმართვის მიზნით შემუშავდება დაინტერესებულ მხარეთა
ჩართვის გეგმა (წარმოდგენილ იქნება, როგორც დანართი A), რომელიც, როგორც
სახელმძღვანელო დოკუმენტი, გადაეცა Trans Electrica Ltd-ს პროექტის ფარგლებში
დაინტერესებული მხარეების ეფექტიანი ჩართვის უზრუნველსაყოფად. 

3.1. ჩატარებული კონსულტაციები და მიწოდებული ინფორმაცია

წინასწარი კონსულტაციები დაინტერესებულ მხარეებთან

გზშ-ს პროცესში Trans Electrica Ltd-მა 2011 წლის მეორე ნახევარში გამართა კონსულტაციები
დაინტერესებულ მხარეებთან ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე. კონსულტაციების
ფარგლებში ჩატარდა შეხვედრები სხვადასხვა სამინისტროსა და ადგილობრივი მთავრობის
წარმომადგენლებთან.

სკოპინგის შეხვედრები

კონსულტაციების დაწყებამდე ჩატარდა დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი და გამოვლინდა
პროექტის ყველა ძირითადი დაინტერესებული მხარე.

საკონსულტაციო/სკოპინგის შეხვედრები პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ორ ეტაპად.

პირველი საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართა 2011 წლის 4 ნოემბერს სოფელ ხაიშში, ხაიშის
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში. შეხვედრამდე ერთი კვირით ადრე მესტიის
მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს, ასევე სოფელ ხაიშის გამგეობის შენობების
წინ გამოიკრა განცხადებები შეხვედრის შესახებ. განცხადებები გამოიკრა აგრეთვე შემდეგი
სამიზნე სოფლების (ხაიში, ლუხი, წვირმინდი, დაკარი, ლახამი, ქვემო ვედი, ზემო ვედი, 
ტობარი) საზოგადოების შეკრების ადგილებში (მაღაზია, სკოლა და სხვ.) (ფოტოები იხ. 
დანართში M). 

დაინტერესებული მხარეების მაქსიმალური ჩართვის უზრუნველყოფის მიზნით, სკოპინგის
ანგარიში, პროექტის ბროშურებთან და კომენტარებისა და შემოთავაზებების ფორმებთან
ერთად (იხ. დანართი M), დაინტერესებული მხარეებისათვის ხელმისაწვდომი იყო მესტიის



ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

Trans Electrica Ltd., 2013 57

გამგეობისა და საკრებულოს, ასევე ხაიშის გამგეობის შენობებში. გარდა ამისა, ზემოთ
აღნიშნული დოკუმენტები ხელმისაწვდომი იყო წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის შენობაში. 

სოფელ ხაიშში გამართულ სკოპინგის შეხვედრას ესწრებოდნენ ადგილობრივი
მოსახლეობის, ადგილობრივი ხელისუფლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, 
ადგილობრივი მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები (შეხვედრის მონაწილეთა სია და
ფოტომასალა მოცემულია დანართში M).

მეორე საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართა 2011 წლის 11 ნოემბერს ქ. თბილისში, სასტუმრო
„რედისონ ბლუ ივერიაში“. შეხვედრამდე ორი კვირით ადრე დაინტერესებულმა მხარეებმა
მიიღეს მოსაწვევი ბარათები შეხვედრის მიზნების შესახებ. მოსაწვევს თან ახლდა პროექტის
სკოპინგის ანგარიში, ბროშურები და კომენტარებისა და შემოთავაზებების ფორმა, რითაც
მათ შესაძლებლობა მიეცათ, წინასწარ გასცნობოდნენ პროექტის სკოპინგის ანგარიშს და
პროექტის შესახებ საკუთარი მოსაზრებები გამოეთქვათ შეხვედრაზე. დაინტერესებული
მხარეების მაქსიმალური ჩართვის უზრუნველყოფის მიზნით, სკოპინგის ანგარიში, 
სკოპინგის ბროშურები და კომენტარებისა და შემოთავაზების ფორმა, შეხვედრის შესახებ
განცხადებასთან ერთად, გავრცელდა კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელისა
(CENN)3 და ორჰუსის ცენტრის ელექტრონული ქსელებით. შეხვედრამდე ორი კვირით ადრე
პროექტის სკოპინგის ანგარიში ქართულ ენაზე, ზემოთ აღნიშნულ მასალებთან ერთად, 
გამოქვეყნდა CENN-ისა (www.cenn.org) და ორჰუსის ცენტრის (http://aarhus.ge) 
ვებგვერდებზე.

ქ. თბილისში გამართულ სკოპინგის შეხვედრას ესწრებოდნენ სახელმწიფო ორგანიზაციების, 
სამინისტროების, ადგილობრივი მთავრობის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამეცნიერო
წრეებისა და ადგილობრივი მთავრობისა და მოსახლეობის წარმომადგენლები (შეხვედრის
მონაწილეთა სია და ფოტომასალა მოცემულია დანართში M).

ორივე შეხვედრის დროს დარბაზის კედლები გამოყენებული იყო პროექტის ფარგლებში
მომზადებული ვიზუალური მასალის (რუკები, სქემები) სადემონსტრაციოდ. 

სკოპინგის ორივე შეხვედრის ოქმი და დღის წესრიგი მოცემულია დანართში M.

კონსულტაციები სახელმწიფო სტრუქტურებთან ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე

2011 წლის ნოემბერ-დეკემბერში საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების
სამინისტროს, საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნულ სააგენტოსა
და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს, 
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და მესტიის

                                                          
3 CENN- ის ელექტრონულ ქსელს ჰყავს 20,000-ზე მეტი ხელმომწერი.
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მუნიციპალიტეტის გამგეობას დაეგზავნათ წერილები პროექტთან დაკავშირებული
ინფორმაციით.

წერილების საშუალებით ზემოთ ჩამოთვლილ უწყებებს ეთხოვათ, წარმოედგინათ
ინფორმაცია შემდეგ საკითხებზე: 

 პროექტის ტერიტორიის დაბინძურების არსებული დონე; 

 მდინარე ნენსკრაზე დაგეგმილი ჰიდროელექტროსადგურის თაობაზე; 

 საქართველოში არსებული და გეგმარებით დაცული ტერიტორიების შესახებ; 

 ზეგავლენის არეალში არსებული სტიქიური ბუნებრივი პროცესების შესახებ;

 ზემო სვანეთის, როგორც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნომინანტის, დაცული
ზონის საზღვრების დადგენის თაობაზე,

 დაავადებათა ძირითადი ჯგუფების მიხედვით ავადობის თაობაზე.

გაიმართა კონსულტაციები ზემოთ ჩამოთვლილ უწყებებთან. 

მოეწყო საკონსულტაციო შეხვედრები ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებთან.

კონსულტაციები საპატრიარქოსთან

გამომდინარე იქიდან, რომ ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის განხორციელება
იწვევს სოფელ ხაიშის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის, ასევე სოფლების – ხაიშისა და
ლალხორალის (გელოვანების) სასაფლაოების დატბორვას, გზშ-ს პროცესში ექსპერტთა
ჯგუფმა განახორციელა კონსულტაციები საქართველოს საპატრიარქოსთან, მეუფე დავით
ალავერდელთან. 

შეხვედრის დროს განხილულ იქნა შესაძლო ღონისძიებები პროექტის უარყოფითი
ზემოქმედების შესარბილებლად. კერძოდ, ერთ-ერთ ვარიანტად განხილულ იქნა სოფელ
ხაიშის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის საძირკვლის, რომელიც შუა საუკუნეებით
თარიღდება, გამაგრება (რათა წყალმა ვერ შეძლოს მისი დაზიანება) და ეკლესიის
საკურთხევლისა და სატრაპეზოს ადგილზე დატოვება. დამატებით რეკომენდებულ იქნა ამ
ადგილზე სამმეტრიანი ჯვარის აღმართვა, რათა წყლის დონის დაწევის დროს გამოჩნდეს
ჯვარი და ამ გზით მოხდეს ”ნაეკლესიარი” ადგილის შენარჩუნება. 

რეკომენდებულ იქნა აგრეთვე, რომ იმ ადგილას, სადაც მოხდება განსახლების ზემოქმედების
ქვეშ მყოფი პირების ყველაზე კომპაქტური დასახლების დაფუძნება, მოხდეს ახალი, უფრო
დიდი ეკლესიის აშენება, რომლის მშენებლობის დროს გამოყენებულ იქნება ძველი
ეკლესიის კედლები. განხილულ იქნა აგრეთვე ახლად აშენებული ეკლესიის ეზოში იმ
მიცვალებულთა გადასვენების საკითხი, რომელთაც არ გამოუჩნდებათ პატრონი.
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კონსულტაციები ადგილობრივ მოსახლეობასთან

პროექტის ფარგლებში საკონსულტაციო შეხვედრები ჩატარდა ადგილობრივ
მცხოვრებლებთან (სოფლები: ხაიში, ლახამი, ზემო ვედი, ქვედა ვედი, ლუხი, ლალხორალი, 
ტობარი, იდლიანი, სკორმეთი. იხ. დანართი M) პროექტის შესახებ დეტალური ინფორმაციის
მიწოდებისა და მათი მოსაზრებების გაზიარების მიზნით. ინფორმაცია საზოგადოების
ინფორმირებისა და ჩართვის პროცესის შესახებ იხ. დანართში M.

პროექტის შესახებ ინფორმაციის შეგროვების მიზნით ჩატარდა ინტერვიუები სამიზნე
სოფლების / თემების წარმომადგენლებთან, ადგილობრივ მთავრობასა და რამდენიმე
ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან (დანართში M მოცემულია გამოკითხულ
პირთა სია).

კონსულტაციები სამეცნიერო წრეებთან

კონსულტაციები გაიმართა შემდეგი სამეცნიერო ინსტიტუტების წარმომადგენლებთან: 
რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 
საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი, სსიპ თბილისის ბოტანიკური ბაღი და ბოტანიკის
ინსტიტუტი, ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ასევე ხუდონჰესის პროექტის აქტუალურობიდან გამომდინარე ინტენსიურად მიმდინარეობს
შეხვედრები სამეცნიერო წრეებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, გაიმართა
ხუდონის პროექტის საჯარო განხილვა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში, წყალთა
მეურნეობის ინსტიტუტში, საქართველოს ენერგეტიკულ აკადემიასთან და ა.შ

კომენტარებისა და შემოთავაზებების ყუთები

მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს, აგრეთვე სოფელ ხაიშის
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების წინ დაიდგა ყუთები წარწერით: 
“ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის კომენტარებისა და შემოთავაზებების
ყუთი”.

პროექტის შესახებ ინფორმაციის ფართოდ გავრცელების მიზნით კომენტარებისა და
შემოთავაზებების ფორმასთან ერთად ყუთებთან განთავსდა პროექტის ბროშურები (ყუთების
ფოტოები იხ. დანართში M). 

საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრების დროს დაინტერესებულ მხარეებს
ეცნობათ იმის შესახებ, რომ კომენტარებისა და შემოთავაზებების ფორმები ხელმისაწვდომია
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მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს, აგრეთვე სოფელ ხაიშის
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობებში.

Trans Electrica Ltd-ის თანამშრომელი, რომელიც პასუხისმგებელია ყუთებში მოთავსებული
კომენტარებისა და შემოთავაზებების შევსებული ფორმების შეგროვებაზე, ამოწმებს ყუთებს
და აგროვებს ფორმებს რეგულარულად.

დეკემბრის შუა რიცხვებისათვის კომენტარებისა და შემოთავაზებების ყუთებიდან
ამოღებულია კომენტარებისა და შემოთავაზებების 19 შევსებული ფორმა. ამ კომენტარების
უმეტესი ნაწილი შემოსულია იმ თემებიდან, რომლებიც ხუდონჰესის ზეგავლენის არეალში
ხვდებიან. შემოსულ კომენტარებში, ძირითადად, ინტერესი გამოხატულია კომპენსაციისა და
პროექტის განხორციელების პროცესში დასაქმების საკითხების მიმართ. რიგ შემოსულ
ფორმებში (დაახლოებით, 5) მოსახლეობა გამოხატავს უარყოფით დამოკიდებულებას
პროექტის მიმართ, რაც, ძირითადად, კომენტარების მიხედვით, გამოწვეულია ეკლესიისა და
სასაფლაოს დატბორვის გამო. 

დაინტერესებული მხარეებისაგან შემოსულ კომენტარებში ასევე აღნიშნულია ის, რომ ჰესის
ფუნქციონირება ზეგავლენას იქონიებს მთლიანად მესტიის მუნიციპალიტეტზე და არა
მხოლოდ ხაიშის თემზე; შესაბამისად, გამოთქმულია აზრი მთლიანად მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობაზე გარკვეული შეღავათებისა და კომპენსაციის (საუბარია ელექტროენერგიის
ღირებულების გადასახადების შეღავათებსა და ჰესის ფუნქციონირებიდან მიღებული
მოგების გარკვეული ნაწილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გადარიცხვაზე) გაცემის
აუცილებლობაზე. 

ცალკე აღსანიშნავია ხაიშის თემის მოსახლეობის ღია წერილი პრეზიდენტისადმი
(რომელსაც 500–ამდე ადამიანი აწერს ხელს) , სადაც ხაზგასმულია შემდეგი საკითხები:

 პროექტის შედეგად კლიმატის შესაძლო ცვლილება არა მხოლოდ მესტიის
მუნიციპალიტეტში, არამედ მთლიანად დასავლეთ საქართველოს ფარგლებში;

 ჰესის მშენებლობის ტერიტორიაზე ქანების არამდგრადი მდგომარეობა; შესაბამისად, 
ხელმომწერები თვლიან, რომ ხუდონჰესის სამშენებლო ტერიტორია არ აკმაყოფილებს
მაღლივი კაშხლის სამშენებლო კრიტერიუმებს; 

 ხუდონჰესის შესაძლო ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე;

 ხაიშის თემის სიახლოვე (ტერიტორია უშუალოდ ესაზღვრება) რუსეთის მიერ
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან (აფხაზეთი და კოდორის ხეობა), აქედან
გამომდინარე, წერილის ავტორები თვლიან, რომ ამ ტერიტორიის დაცლა
მოსახლეობისგან არ არის მიზანშეწონილი;
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 დაბოლოს, განსაკუთრებით ხაზგასმულია ადგილობრივი მოსახლეობისათვის
ყველაზე მტკივნეული თემა - სასაფლაოსა და წმ. გიორგის სახელობის მოქმედი
ტაძრის წყლით დაფარვა. 

გარდა ზემოთ აღნიშნული შემოსული კომენტარებისა, მოსაზრებები შემოსულია
ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე მოქმედი სხვადასხვა არასამთავრობო და სახელმწიფო
სტრუქტურიდან (შემოსული წერილები იხ. დანართში S). 
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3.2. პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამოქვეყნება ინტერნეტში

პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაცია (პროექტის ბროშურა, სკოპინგის ანგარიში, 
კომენტარებისა და შემოთავაზებების ფორმა) განთავსდა შემდეგ ელექტრონულ გვერდებზე:

 Trans Electrica Ltd.- http://transelectrica.com

 კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN) -
http://www.cenn.org/wssl/index.php?id=99

3.3. სკოპინგის საკონსულტაციო შეხვედრების დროს წამოჭრილი ძირითადი
საკითხები

სკოპინგის საკონსულტაციო შეხვედრების დროს დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოაყენეს
შემდეგი ძირითადი საკითხები: 

 ჰესის წყალსაცავის ზეგავლენა ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობის
მდგომარეობაზე; 

 ჰესის წყალსაცავის ზეგავლენა ადგილობრივ მიკროკლიმატზე;

 განსახლების არეალში წინასწარი ჰიდრომეტეოროლოგიური შესწავლის
აუცილებლობა;

 სამიზნე არეალზე კუმულაციური ეფექტის შესწავლა (მდ. ნენსკრაზე დაგეგმილი
ჰიდროელექტროსადგურთან მიმართებაში). 

Trans Electrica Ltd-მა აღნიშნა, რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევს ამ საკითხებს
პროექტის შემუშავების, მშენებლობისა და ჰესის ექსპლუატაციის პროცესში.

3.4. პასუხები გზშ-ს ადრეული ვარიანტის განხილვისას მიღებულ კომენტარებზე

2012 წლის დეკემბერს გარემოს დაცვის სამინისტრომ დაასრულა გზშ-ს წინასწარი ვარიანტის
განხილვა და წარმოადგინა საკუთარი კომენტარები, ხოლო 2013 წლის მაისში, გარემოს
დაცვის სამინისტროს თხოვნით, გზშ-ს პროექტი განიხილა ჰოლანდიის გზშ კომისიამ და
ასევე წარმოადგინა კომენტარები. ყველა ეს შენიშვნები და კომენტარები გათვალისწინებულ
იქნა გზშ-ს განახლებული ვერსიის მომზადებისას და მოკლე რეზიუმე ქვემოთ არის
წარმოდგენილი ცხრილების სახით.
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ჰოლანდიის გზშ კომისიის კომენტარები პასუხი კომისიის კომენტარებზე

კომპენსაციასთან, განსახლებასთან და კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული სოციალური საკითხები

მოწინავე საერთაშორისო პრაქტიკასთან
შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით
ყველა სჭირო ინფორმაცია უნდა იყოს
მოპოვებული განსახლების პოლიტიკის
ჩარჩო დოკუმენტის შესამუშავებლად, 
რომელიც განსახლების სამოქმედო გეგმის
საფუძველს წარმოადგენს, განსახლების
პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტი
გარემოსდაცვითი და სოციალური გეგმის
ნაწილია და იგი ბუნებრივ და სოციალურ
გარემოზე ზეგავლენის შეფასებაშიც უნდა
აისახოს. განსახლების სამოქმედო გეგმა
მშენებლობის დაწყების თარიღთან უნდა
იყოს მიბმული.

„განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტი“, როგორც ასეთი, საერთაშორისო
ფინანსური ინსტიტუტების მიერ დამკვიდრებული „საუკეთესო პრაქტიკის“ 
შესაბამისად, მზადდება მხოლოდ მრავალ ქვეპროექტისაგან შემდგარი საინვესტიციო
პროგრამებისათვის. ცალკე აღებული პროექტის შემთხვევაში მზადდება მხოლოდ
„განსახლების სამოქმედო გეგმა“ (გსგ). ის საკანონმდებლო საფუძვლები, პოლიტიკა და
ძირითადი პრინციპები, რომლებიც გამოყენებული იქნება კონკრეტული პროექტის
განხორციელებისას, როგორც წესი, აღწერილი არის განსახლების სამოქმედო გეგმაში -
სპეციალურ თავში, რომელიც ამ საკითხებს ეძღვნება. ამავე სტრუქტურით არის
მომზადებული ხუდნჰესის პროექტის განსახლების გეგმის საწყისი ვარიანტი და იგივე
სტრუქტურის შესაბამისად მომზადდება საბოლოო „განსახლების სამოქმედო გეგმა“. 
გზშ-ს განახლებულ ვერსიაში (თავი 7, პარაგრაფი 7.2.1 ) წარმოდგენილია განსახლების
პოლიტიკა და პრინციპები, რომლის შესაბამისადაც არის მომზადებული გსგ-ის
საწყისი ვერსია და ის დამატებითი რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინებაც
საჭიროა გსგ-ს ბოლოვარიანტის მომზადებისას.
კერძოდ, განმარტებულია, რომ 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;

კულტურული მემკვიდრეობის კონტექსტში
კომისიას მიზანშეწონილად მიაჩნია
მომზადდეს  კულტურული მემკვიდრეობის
ყველა ძეგლის დეტალური ჩამონათვალი და
აღწერა მათი მდებარეობის დეტალური
მითითებით. უნდა მომზადდეს
კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებთან
დაკავშირებით მოქმედების გეგმა, რომელიც
უნდა ითვალისწინებდეს ზემოქმედების ქვეშ
მყოფ მოსახლეობასთან, 
მუნიციპალიტეტებთან და
ხელისუფლებასთან კომუნიკაციას და

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ინფრასტრუქტურული
პროექტების განხორციელებისას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხები
წყდება ძირითადად მშენებლობის ნებართვის გაცემის ფარგლებში კულტურის
სამინისტროს მიერ შესაბამისი დასკვნის გაცემის საფუძველზე. კანონმდებლობის
შესაბამისად, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე პასუხისმგებელი ორგანო და
მშენებლობის ნებართვის გაცემისას ამ საკითხებზე კომპეტენტური ორგანო არის
კულტურის სამინისტრო. კულტურის სამინისტროს მიერ დადებითი დასკვნა გაიცემა
შესაბამისი შესწავლების საფუძველზე და ეს შესწავლები, როგორც წესი -
ხორციელდება დამოუკიდებლად და არა გზშ-პროცესის ფარგლებში. კვლევები
მსხვილმასშტაბიანი პროექტებისათვის ხორციელდება ორ ფაზად: საწყის ეტაპზე
განისაზღვრება პროექტის განხორციელების შესაძლებლობა და ის სარისკო უბნები, 
რომელთა დამატებითი კვლევაც არის აუცილებელი კულტურული მემკვიდრეობის



ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

Trans Electrica Ltd., 2013 64

შეთანხმების მიღწევას დამცავ მექანიზმებსა
და მათ განხორციელებასთან დაკავშირებით.

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). 
გზშ-ში, როგორც წესი ასახულია წინასწარი კვლევების რეზიუმე ან დამოუკიდებლად
ჩატარებული წინასწარი კვლევის მასალები. 
წინამდებარე გზშ-ში მოყვანილი ინფორმაცია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
შესახებ არის გზშ-ს ფარგლებში ჩატარებული წინასწარი კვლევის ანგარიში და ეს
ინფორმაცია საკმარისი არის გზშ-ს ფორმატისათვის და ეკოლოგიური ექსპერტიზის
დადებითი დასკვნის გასაცემად. მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურები
ითვალისწინებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასთან დაკავშირებული
საკითხების ცალკე განხილვას და ამჟამად, პროექტის პროპონენტი ანხორციელებს
მოლაპარაკებას კულტურის სამინისტროსთან ფართომასშტაბიანი წინასწარი
კვლევების განსახორციელებლად. ეს კვლევები თავისი არსით, უნდა განხილულ იქნან, 
როგორც ბუნებრივი, სოციალური და კულტურული გარემოს დაცვის სამოქმედო
გეგმის ნაწილი. 

სედიმენტაციის დონე და წყალსაცავის საექსპლუატაციოდ ვარგისიანობასთან დაკავშირებული გეოლოგიური საფრთხეები

მდინარე ენგურს და რამოდენიმე შენაკადს
მდინარის ზედა ნაწილიდან მყარი
დანალექების მაქსიმალური რაოდენობა
ჩამოაქვთ. მაღალი ალბათობით შეიძლება
ითქვას, რომ ეს გზის მშენებლობითაა
გამოწვეული.  თუ დაგეგმილი 20 კმ გზის
მშენებლობა წყალსაცავის მახლობლად
მდებარე ტერიტორიაზე ისეთივე
მეთოდებით განხორციელდება, როგორც ეს
მდინარის ზედა ნაწილში ხორციელდება,  
პრობლემა კიდევ უფრო გამწვავდება. გარდა
ამისა, წყალსატევის გარშემო მეწყერების
ჩამოწოლის რისკი საკმაოდ მაღალია.  
ყოველივე ზემოაღნიშნულის
გათვალისწინებით წყალსატევის
საექსპლუატაციო ვარგისიანობა შეიძლება

დალამვასთან დაკავშირებული დამატებითი კვლევის შედეგები მოცემულია
„დამატებით დანართ #5-ში. 
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მიუღებლად მოკლე გამოდგეს, რაც კიდევ
უფრო ამწვავებს პროექტის განხორციელებით
გამოწვეულ გარემოსდაცვით და სოციალურ
შედეგებს.  მდინარე ენგურის სედიმენტაციის
დონეების შესახებ უფრო სანდო და სრული
ინფორმაცია უნდა იყოს მოპოვებული. 
მაღალი სედიმენტაციის პირობებში
შესაძლოა საჭირო გახდეს კაშხალის
პროექტის გადასინჯვა, რათა წყალსატევიდან
სედიმენტების გამორეცხვა იყოს
შესაძლებელი.

კომისიის რეკომენდაციის შესაბამისად ბუნებრივ
და სოციალურ გარემოზე  ზეგავლენის შეფასებაში
ასახული უნდა იყოს საველე კვლევების შედეგები, 
რომლებიც მეწყერის, ნიადაგის ჩამოშლის და ქვის
ცვენის პოტენციური საფრთხის დადგენის მიზნით
ჩატარდება; ასევე სტაბილურობის ანალიზის
შედეგები და ის შემარბილებელი ზომები, 
რომლებიც მეწყერისა და წყლის ნაშალის
წყალსატევის ტერიტორიაზე მოხვედრის
პრევენციის მიზნით ტარდება.
ეროზიისა და გაზრდილი სედიმენტაციის
ზეგავლენის შემცირების მიზნით კომისია
რეკომენდაციას იძლევა გადასინჯოს წყალსატევის
შემოვლითი გზების პროექტები ისეთი გზით, რომ
ზემოთხსენებული პრობლემა იყოს
გათვალისწინებული. იგივე ვრცელდება ზემო
სვანეთის ხეობაში ახლახანს აშენებულ გზასთან
დაკავშირებით. წყალსატევის მიმდებარე
ტერიტორიაზე 20 კმ სიგრძის ახალი გზების
პროექტის გადასინჯვა ინვესტორის
პასუხისმგებლობაში შდის. რაც შეეხება კაშხლის
ზემოთ მდებარე გზებს – ეს საგზაო
დეპარტამენტის პასუხისმგებლობაში შედის.

ხუდონის კაშხლის უბნის დამატებითი დეტალური გეოლოგიური კვლევის შედეგები
წარმოდგენილია „დამატებით დანართ 3-ში“; ეს კვლევები აუცილებელი იყო კაშხლის
მდგრადობის შეფასებისათვის და როგორც კაშხლის მშენებლობის შესაძლ;ებლობის
შესახებ პრინციპული გადაწყვეტილების მისაღებად, ასევე - საინჟინრო პროექტის
კონკრეტული დეტალების დააზუსტებლად. ამით დასრულებულია ყველა ის
გეოლოგიური შესწავლა, რაც აუცილებელია პროექტის განხორციელების
შესაძლებლობის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად და მშენებლობის ნებართვის
გასაცემად. 
გარდა ამისა, გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა ითვალისწინებს კაშხლის და ახალი
გზების მიმდებარე ტერიტორიის შემდგომი კვლევების და მონიტორინგის დეტალური
გეგმის შემუშავებას და მუდმივი მონიტორინგის განხორციელებას.

სეისმური რისკები

იმის გათვალისწინებით, რომ  არსებული ხუდონის კაშხლის უბნის დამატებითი დეტალური გეოლოგიური კვლევის და
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ინფრასტრუქტურა ცუდ  მდგომარეობაშია და
წყალსატევის ტერიტორიაზე  მეწყერის მაღაკი
რისკი არსებობს, ბუნებრივ და სოციალურ
გარემოზე ზეგავლენის შეფასებაში ასახული უნდა
იყოს ჰუდონის ჰიდროელექტრო სადგურის
პროექტთან დაკავშირებული გეოლოგიური
საფრთხეების სრული შეფასება, მათ შორის
სეისმური რისკები, ეროზია, ბუნებრივი
ფერდობების სტაბილურობა და სხვა. რისკების
შეფასების ფარგლებში უნდა განხორციელდეს
პოტენციური რისკების (ალბათობისა და
შედეგების) იდენტიფიცირება, რაჟირება და
პრიორიტეტების სიის განსაზღვრა.  უნდა
დაიგეგმოს უარყოფითი ზეგავლენის
შემარბილებელი ზომები, რათა  რისკები მისაღებ
დონემდე იყოს დაყვანილი.

გეოლოგიური რისკების ანალიზის შედეგები წარმოდგენილია „დამატებით დანართ 3-
ში“;

პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები, დანაკარგები და სარგებელი

ეროვნულ დონეზე პროექტის ხარჯების, 
უარყოფითი ზეგავლენისა და სარგებლის
ანალიზი ჯერ არ განხორციელებულა. 
აღსანიშნავია, რომ პროექტი არა მხოლოდ კერძო
ხარჯებს და სარგებელს გულისხმობს. შესაბამისად
იგნორირებულია ისეთი ასპექტები, როგორიცაა
საზოგადოების ეკონომიკური ინტერესები, მათ
შორის საკუთრებისა და შემოსავლის დაკარგვა, 
განსახლება, გარემოს დეგრადაცია, ფლორისა და
ფაუნის განადგურება, პროექტის ზეგავლენა
ეროვნულ ენერგომომარაგებაზე და სხვა. გარდა
ამისა ასევე იგნორირებულია მდინარე ენგურზე
ორი კაშხლის ექსპლუატაციისგან  მოსალოდნელ
სარგებელთან დაკავშირებული საკითხები..

პროექტის განხორციელების შედეგად ქვეყნის მიერ მიღებული სარგებელი
გაანალიზებულია გზშ-ს განახლებულ ვერსიაში - იხ. პარაგრაფი 3.1.6;
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების რაოდენობრივი შეფასება და ამ
ზემოქმედების მიახლოებითი მონეტარული გამოსახულება განხილულია მე-5 თავში. 
განსახლების სამოქმედო გეგმის საბოლოო ვარიანტი მომზადების პროცესშია. 
განსახლების კონკრეტული ფასი განისაზღვრება ამ დოკუმენტში. ქვეყნის
ინტერესების გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია შემდეგი:

- განსახლების ხარჯებს მთლიანად ფარავს ინვესტორი
- განსახლება განხორციელდება მსოფლიო ბანკის OP 4.12 პროცედურების 

შესაბამისად
- წინამდებარე გზშ-ში ჩამოყალიბებული მოთხოვნის შესაბამისად, განსახლების 

გეგმით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 
ოჯახებს არსებული სოციო-ეკონომიკური სტატუსის არა შენარჩუნება, არამედ 
მისი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება

პროექტის მასშტაბისა და მისი მოსალოდნელი
სოციალური, ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი
ზეგავლენის გათვალისწინებით, ადევე
პროექტიდან ინვესტორის ამონაგების

ხსენებული საკითხები გაანალიზებულია გზშ-ს განახლებულ ვერსიაში - იხ. 
პარაგრაფები 3.1.5; და 3.1.6;
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გაანალიზების შედეგად, რეკომენდირებულია
განხორციელდეს პროექტთან დაკავშირებული
ხარჯებისა და სარგებლის დამატებითი  და უფრო
ფართო ანალიზი. ასეთმა ანალიზმა პასუხი უნდა
გასცეს შემდეგ შეკითხვებს:
1) პროექტი სარგებელს მოუტანს ქვეყანას? რა
მოცულობით და რა სახის?
2) ვინ მიიღებს სარგებელს და ვინ დაზარალდება? 
რამდენად?
3) რა სახის კომპენსაციას მიიღებენ ის ადამიანები, 
რომლებიც დაზარალდებიან (მიწა, საკუთრება, 
საარსებო შემოსავალი, კულტურული
მემკვიდრეობა და სხვა)? რა მოცულობი მიიღებენ
ისინი კომპენსაციას?
4) როგორ მოხდება პროექტისგან მიღებული
სარგებლის გადანაწილება?
5) ეს საქართველოში დამატებითი
ელექტროენერგიის წარმოების ძვირადღირებული
გზაა?

ალტერნატივები. ბუნებრივ და  სოციალურ
გარემოზე ზეგავლენის შეფასებაში სერიოზული
ხარვეზებია ღმოჩენილი პროექტის
ალტერნატივებთან დაკავშირებული ინფორმაციის
ნაწილში. ნაწილობრივ ეს შეიძლება პროექტის
წინაისტორიას მიეწეროს და ასევე იმ არჩევანს, 
რომელიც წარსულში გაკეთდა. მიუხედავად ამისა, 
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზეგავლენის
შეფასება სრულიად გასაგები და ნათელი უნდა
იყოს როგორც დამოუკიდებელი დოკუმენტი და
იგი როგორც მინიმუმ შემაჯამებელ ცხრილს უნდა
შეიცავდეს, რომელიც ყველა შესწავლილი
ალტერნატივის შედარების საშუალებას
მოგვცემდა. გარდა ამისა, დასაბუთებული უნდა
იყოს შემოთავაზებული ალტერნატივის
მიზანშეწონილობა და ის მიზეზები, რამაც
მოცემულ ობიექტზე არჩევანის გაჩერება
განაპირობა. მოცემული ინფორმაცია უნდა
შეიცავდეს ტექნიკურ ნაწილთან  დაკავშირებულ

ხსენებული საკითხები გაანალიზებულია გზშ-ს განახლებულ ვერსიაში - იხ. 
პარაგრაფები 3.1.5; და 3.1.6; და თავი 5.
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მსჯელობას და დეტალურად უნდა იყოს
განხილული გარემოსდაცვითი, სოციალური და
ეკონომიკური ზეგავლენა.

ნარჩენების მართვის გეგმა: ხაიშურას ხეობაში
შემოთავაზებულია ნაგავსაყრელის მშენებლობა 7 
მილიონი მ3 მყარი ნარჩენების გადასატანად. ამ
ნაგავსაყრელის სიდიდისა და მდებარეობის გამო, 
მისი ტექნიკური მახასიათებლები დეტალურად
უნდა იყოს გაწერილი და ასევე აღწერილი უნდა
იყოს მისი ზეგავლენა ლანდშაფტზე, ეკოლოგიაზე, 
ეროზიაზე, სედიმენტაციის დინამიკაზე და
მოსახლეობის საცხობრებელ გარემოზე. ასევე, 
აღწერილი უნდა იყოს ეფექტური მონიტორინგისა
და უარყოფითი ზეგავლენის შემცირებაზე
მიმართული ზომები. ნარჩენების მართვის
შემოთავაზებული გეგმა გარემოსდაცვითი
მართვის გეგმის (EMP) ნაწილს უნდა
წარმოადგენდეს და იგი დასრულებული უნდა
იყოს მანამდე, სამან საბოლოო გადაწყვეტილება
იქნება მიღებული პროექტის თაობაზე.
ხაიშურას ხეობაში გათვალისწინებულია
ნაგავსაყრელის მოწყობა, სადაც 7.1 მილიონი მ3

არასაშიში ინერტული სამშენებლო მასალების
გატანა იგეგმება. ნარჩენები 4-5 კმ სიგრძეზე იქნება
განთავსებული.  მასალების ნარჩენების ასეთი
დიდი რაოდენობის გატანის ზემოქმედება არ არის
ამომწურავად ასახული ანგარიშში.  როგორც
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების
შეფასებასია აღწერილი, ლანდშაფტზე და
ეკოლოგიაზე ზეგავლენა ყველაზე დიდი
გამოწვევა იქნება. გარდა ამისა, ნარჩენების
არასწორი გატანის შემთხვევაში ხუდონის
რეზერვუარში ნატანის მოცულობა გაიზრდება. 
ანგარიშში არ არის მითითებული ამ
ტერიტორიაზე ცხოვრობს თუ არა მოსახლეობა.

ხსენებული საკითხები გაანალიზებულია გზშ-ს განახლებულ ვერსიაში - იხ. 
პარაგრაფი 7.1.12
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 დამატებით გარემოსდაცვით
ღონისძიებებს. ამგვარი პროექტის მომზადება იქნება მშენებელი კონტრაქტორის
მოვალეობა და გეგმის მომზადებისა და განხორციელების ხარჯები აუცილებლად
გათვალისწინებული უნდა იყოს სატენდეროდ წარმოდგენის ფინანსურ წინადადებაში.

სატრანსპორტო ნაკადები, რომლებიც არ იქნა
განხილული ინვესტორების მიერ: აღსანიშნავია, 
რომ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე

მშენებლობისას ტრანსპრტის მოძრაობის და უსაფრთხოების გეგმის მომზადება იქნება
მშენებელი კონტრაქტორის მოვალეობა და გეგმის მომზადებისა და განხორციელების
ხარჯები აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იყოს სატენდეროდ წარმოდგენის
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ზემოქმედების შეფასების ანგარიში არ შეიცავს
ინფორმაციას დაბლობიდან ენგურის ხეობაში
გამავალ გზებზე ინტენსიური სატრანსპორტო
ნაკადების თაობაზე, რადგანაც ეს ვიწრო და
დაკლაკნილი გზა ზემო სვანეთთან
დამაკავშირებელი ერთადერთი გზაა, კომისია
რეკომენდაციას იძლევა, რომ ზუდიდსა და
ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტს
შორის მდებარე გზაზე სატრანსპორტო ნაკადების
თაობაზე რაოდენობრივი მონაცემები შეგროვდეს, 
ასევე უნდა განხორციელდეს გზის მთელ
მონაკვეთზე ავტოსაგზაო შემთხვევების რისკის
შეფასება. შემოთავაზებული უნდა იყოს
სატრანსპორტო ნაკადების მოძრაობის გეგმა და
განისაზღვროს სატვირთო ავტომობილების
მაქსიმალური ზომა და ტვირთის მოცულობა, 
შემოწმებული უნდა იყოს არსებობს თუ არა
ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს გამოსაყენებელი
სპეციალური სამაშველო ტექნიკა და საგანგებო
სიტუაციების მართვის სამოქმეწდო გეგმა
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების
შეფასებაში არ არის ასახული მშენებლობის
ეტაპზე ტრანსპორტის ინტენსიურობის
მომატებით გამოწვეული ზემოქმედება დაბლობზე
და ხეობაზე. მშენებლობის ეტაპზე კაშხალთან
მდებარე დაკლაკნილ გზაზე დიდი
სატრანსპორტო დატვირთვა იქნება, კაშხლის
მშენებლობის უბანზე დიდი რაოდენობის
სამშენებლო მასალები უნდა იყოს მიტანილი
ერთადერთი მოასფალტებული გზით – ანუ
ზუგდიდი-მესტიის გზით. ეს გზა მთელი
სვანეთის ხეობასთან დამაკავშირებელი არტერიაა
და ზვავის ან სერიოზული ავტოსაგზაო
შემთხვევის შედეგად მთელი ხეობა
იზოლირებული აღმოჩნდება გარეშე სამყაროსგან.

ფინანსურ წინადადებაში.

ანგარიშში გამოყენებული ტერმინოლოგია არ არის
ნათელი, ასევე არ არის თანდართული რუქები, 
რათა თვალნათლივ იყოს ნაჩვენები ის
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ტერიტორიები, რომლებიც ზემოქმედების ქვეშ
მოხვდებიან პროექტთან დაკავშირებული
სამუშაოების განხორციელების შედეგად. 
რადგანაც არ არის ნათელი, თუ რომელი
ტერიტორიები მოხვდება პროექტის
ზემოქმედების არეალში. ბუნებრივ და სოციალურ
გარემოზე ზეგავლენის შეფასებაში არ არის
ნათლად განსაზღვრული თუ რა ტერიტორიები
მოხვდება პირდაპირი და არაპირდაპირი
ზეგავლენის ქვეშ (ზეგავლენის I, II და III
დონეები). ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასებიდან ვერ ვასკვნით, თუ
რომელი ტერიტორია რა სახის ზეგავლენის ქვეშ
მოხვდება, მაშინ როდესაც ეს არსებითი
მნიშვნელობისაა როდესაც უარყოფითი
ზეგავლენის შემარბილებელი ზომების
დასახვაზეა  საუბარი. ბუნებრივ და სოციალურ
გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაში ნათლად
უნდა იყოს განსაზღვრული ტერმინი
„ზემოქმედების არეალი“ და ასევე ასახული უნდა
იყოს რუქები, სადაც მითითებული იქნება
ტერიტორიები, რომლებიც ზემოქმედების ქვეშ
აღმოჩნდებიან. (ასევე გათვალისწინებული უნდა
იყოს, რომ სხვადასხვა ტერიტორიაზე
ზემოქმედების ხასიათი და ხარისხი
განსხვავებული იქნება).
რეკომენდაციები: კომისია რეკომენდაციას
იძლევა, რომ ნათლად განისაზღვროს პროექტის
ზემოქმედების არეალი( ანუ, პროექტის  
განხორციელების ტერიტორია და პირდაპირი და
არაპირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ აღმოჩენილი
ტერიტორიები). გარდა ამისა, ბუნებრივი და
სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში
თანმიმდევრულად უნდა იყოს გამოყენებული
ტერმინოლოგია.
მსგავსად იმისა, რომ არ არის ნათლად გამიჯნული
ზემოქმედების არეალი, ასევე ანგარიშში არ არის
ზუსტად დასახელებული სოფლები და
შიდამეურნეობების რაოდენობა (იხილეთ მე-4 
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დანართი). არ არის განმარტებული, უ რატომ არის
დაჯგუფებული სოფლები იმ სახით, როგორც ეს
ანგარიშშია ასახული (მაგ. ხაიშის სოფლები). არ
არის ნათელი ამ სოფლების ჯგუფები დაახლოები
მსგავსი ხასიათისა და ხარისხის ზემოქმედებას
დაექვემდებარებიან უ არა. სპეციალისტი, 
რომელიც ამ ანგარიშს გაეცნობა, ვერ გაიგებს, უ
რატომ არის გარკვეული სახელები ან მონაცემები
ნახსენები, დამატებული ან გამოტოვებული.

კომისიამ აღნიშნა, რომ 2012 წლის 13 მარტს
დასრულდა მოსახლეობის აღწერაზე და
ინვენტარიზაციაზე მუშაობა. კვლევასი ასახული
მონაცემების შესაბამისად 184 ოჯახი პირდაპირი
ზემოქმედების ქვეშ მოექცევა და განსახლებას
დაექვემდებარება. ბუნებრივი და სოციალური
ზემოქმედების შფასების ანგარიშში ეს მონაცემები
აისახა(მაგ. გვ. 379), მაგრამ აღსანიშნავია, რომ
ანგარიშის შესაბამისად 4 სოფლიდან 256 ოჯახის
განსახლებას „ გრძელვადიანი და შეუქცევადი
უარყოფითი ზეგავლენა ექნება“) (გვ. 379). აქ
გარკვეული შეუსაბამობაა ბუნებრივი და
სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში
და კვლევაში დასახელებულ ოჯახების
რაოდენობას შორის. ბუნებრივი და სოციალური
ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში არ არის
მოყვანილი ზუსტი ფონური მონაცემები იმ
ოჯახების თაობაზე, რომლებიც პროექტის
ზემოქმედების ქვეშ მოექცევიან და შესაბამისად, 
შეუძლებელი გახდება ზუსტი ზეგავლენის
დადგენა დაშემარბილებელი ზომების დასახვა.

განსახლების მასშტაბების შეფასება ხდებოდა პროექტის განხორციელების სხვადასხვა
ეტაპზე - დაწყებული ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ეტაპიდან და
გაგრძელებული დეტალური პროექტის დამუშავების ეტაპზე. განსხვავებული
მონაცემები სხვადასხვა დანართებში ასახავს სხვადასხვა ეტაპის შესაბამის
ინფორმაციას. დღეისათვის ბოლო ინფორმაცია შეჯამებულია გზშ-ს მე-7 თავის
პარაგრაფ 7.2-ში. ამავე დროს ხაზგასმულია, რომ მონაცემების საბოლოოდ დაზუსტება
მოხდება განსახლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში.

მშენებლობისას ტრანსპრტის მოძრაობის და უსაფრთხოების გეგმის მომზადება იქნება
მშენებელი კონტრაქტორის მოვალეობა და გეგმის მომზადებისა და განხორციელების
ხარჯები აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იყოს სატენდეროდ წარმოდგენის
ფინანსურ წინადადებაში.

ანგარიშში ასევე არ არის განხილული ან
არასათანადოდაა განხილული შემდეგი სახის
ზეგავლენები: ტრანსპორტი და ადგილობრივი

ეს საკითხები დაფარულ იქნება ინვესტორის მიერ მომზადებულ „განსახლების
სამოქმედო გეგმასა“ და მშენებელი კონტრაქტორის მიერ შემუშავებულ სამენეჯმენტო
გეგმებში:
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მოსახლეობის უსაფრთხოება; ტერიტორიაზე
ადამიანების გადმოსახლება; დიდი რაოდენობის
სამუშაო ძალა და მოსახლეობის
ინფორმირებულობა ამასთან დაკავშირებულ
შედეგებზე; მუნიციპალიტეტისათვის გარკვეული
მომსახურეობების გადაცემა; სოციალური
ასპექტები და მობილურობა; ადგილობრივ
დონეზე სოციალური, კულტურული და
ინსტიტუციონალური ცვლილებები; მასპინძელი
თემები (სადაც განსახლებული ადამიანები
ჩასახლდებიან); რესურსების და კულტურის
ძეგლების წვდომის შეზღუდვით გამოწვეული
ცვლილებები; საარსებო წყაროების დაცვა; 
ცხოვრების ხარისხი; კომუნიკაციასა და
ნდობასთან დაკავშირებული საკითხები.

- ტრანსპორტის ორგანიზაციის და უსაფრთხოების გეგმა
- სამშენებლო ბანაკის მართვის გეგმა
- საზოგადოებასთან ურთიერთობის გეგმა

ეკონომიკური ზეგავლენა

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურს კერძო
ინვესტორი ააშენებს და იგი ასევე მის
ექპლუატაციას განახორციელებს, მაგრამ
პროექტის მიერ გენერირებული
ელექტროენერგიის შედეგად ქვეყანა მიიღებს
სარგებელს. აღსანიშნავია, რომ კაშხლის
მშენებლობის შედეგად 528 ჰექტარი დაიტბორება, 
რაც პროექტის ტერიტორიაზე მდებარე 4 
სოფელზე და 256 ოჯახზე აისახება. ეს მოსახლეობა
განსახლებული იქნება (გზშ-ს გვ. 388). ასევე
ზემოქმედების ქვეშ ხვდება გზა, რომელიც ამ
ტერიტორიაზე გამავალი ერთადერთი გზაა.

პროექტის განხორციელების შედეგად ქვეყნის მიერ მიღებული სარგებელი
გაანალიზებულია გზშ-ს განახლებულ ვერსიაში - იხ. პარაგრაფი 3.1.6;
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების რაოდენობრივი შეფასება და ამ
ზემოქმედების მიახლოებითი მონეტარული გამოსახულება განხილულია მე-5 თავში. 
განსახლების სამოქმედო გეგმის საბოლოო ვარიანტი მომზადების პროცესშია. 
განსახლების კონკრეტული ფასი განისაზღვრება ამ დოკუმენტში. ქვეყნის
ინტერესების გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია შემდეგი:

- განსახლების ხარჯებს მთლიანად ფარავს ინვესტორი
- განსახლება განხორციელდება მსოფლიო ბანკის OP 4.12 პროცედურების 

შესაბამისად
წინამდებარე გზშ-ში ჩამოყალიბებული მოთხოვნის შესაბამისად, განსახლების გეგმით
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ოჯახებს არსებული
სოციო-ეკონომიკური სტატუსის არა შენარჩუნება, არამედ მისი მნიშვნელოვნად
გაუმჯობესება
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გარემოს დაცვის სამინისტროს კომენტარები
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კომენტარის
ნომერი

პასუხი
ცვლილება

1.

 „ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება“ შეცვილილია 
„გარემოზე ზემოქმედების შეფასებით“;

 შეცვლილია აგრეთვე აბრევიატურებიც „ბსგზშ“ „გზშ“–თი;
 შეცვლილია „მიწისა და უძრავი ქონების პროფესიონალთა ასოციაციის“ სახელი

 ცვლილებები შეტანილია 
ქართულ და ინგლისურ 
ანარიშებში და მათ 
დანართბეში, ასევე 
არატექნიკურ 
რეზიუმეებში.

2
ანგარიშიდან ამოღებულია თავი 2.0 საკანონმდებლო და ადმინისტრაციული
რეგულირება, რომლის ნაცვლად მომზადდა პროექტთან დაკავშირებული
საკანონმდენლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ჩამონათვალი.

 ცვლილება შეტანილია 
თავში 3. 

3

ტექსტში შეტანილია ცვლილება, რათა უკეთ მოხდეს იმის განმარტება, რომ: შ.პ.ს. 
„ტრანს ელექტრიკა ჯორჯია“ არის „ტრანს ელექტრიკა ლიმიტედის“ მიერ
დაფუძნებული კომპანია (და არა პირიქით). „ტრანს ელექტრიკა ჯორჯია“ არის
ქართული შ.პ.ს, რომელიც დაფუძნებულია ქართული კანონმდებლობის საფუძველზე
და მომავალში იქნება ყველა ნებართვისა და ლიცენზიის ბენეფიციარი. 

მშენებლობის ნებართვა ჯერ არ გაცემულა და გაიცემა ისე, როგორც ამას
კანონმდებლობა ითვალისწინებს. რაც შეეხება მშენებლობისა და დატბორვისთვის
საჭირო მიწის ნაკვეთს, ეს მიწა გადაცემულია ქართულ შ.პ.ს –ზე და არის მხოლოდ
პირობადადებული ქონება. ეს ნიშნავს იმას, რომ აღნიშნული მიწის ნაკვეთი არაა
ინვესტორის და არის ჯერ კიდევ სახელმწიფოს საკუთრებაში.

იმ შემთხვევაში თუ ინვესტორი ამ პროექტს განახორციელებს, იმ პირობების
გათვალისწინებით, რაც არის აღნიშნული განხორციელების ხელშეკრულებაში
(ინვესტორმა აუცილებლად უნდა ააშენოს კაშხალი, იმ ვადებში და იმ ტექნიკური
მონაცემებით, რაც მითითებულია განხორციელების ხელშეკრულებაში), მაშინ მიწის
ნაკვეთის დატბორვის ზონა, კაშხლის ტანის ზონა, კემპის ზონა და ა. შ. გადაეცემა
ინვესტორს მუდმივ საკუთრებაში; დანარჩენი მიწა კი დაუბრუნდება სახელწიფოს
რეკულტივაციის შემდეგ.

 ცვლილება შეტანილია 
ანგარიშის თავში 1.4.
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კომენტარის
ნომერი

პასუხი
ცვლილება

4 საჯარო განხილვების თარიღები ჩასწორდება შესაბამისად.


5

„შტუკი კოლენკოს“ ერთობლივ ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთებაში არსადაა
მითითებული, რომ კაშხლის სიმაღლე და დადგმული სიმძლავრე სხვაა, ვიდრე
ახლანდელ პროექტშია გათვალისწინებული.

„ტრანს ელექტრიკას“ მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგი და ზემოთხსენებული
კვლევის შედეგები ემთხვევა ერთმანეთს. განახლებული პროექტის მოხედვით კაშხლის
სიმაღლე 194 მეტრია, ხოლო დადგმული სიმძლავრე კი – 702 მეგავატი. 

ჩვენ არ ვიცნობთ საქჰიდრომშენის რამე სხვა კვლევას, სადაც სხვა მოსაზრებაა
აღნიშნული ამ ორ მონაცემზე. ამასთანავე უნდა აღვნიშნოთ, რომ დამოუკიდებელმა
ექსპერტებმაც შეაფასეს ეს მონაცემები და მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ პროექტი
ტექნიკურად ყველაზე გამართული იქნება იმ მონაცემებით, რაც „ტრანს ელექტრიკამ“ 
შესთავაზა სახელწიფოს. 

სახელწიფოს მხრიდან ამ საკითხზე თანხმობის საფუძველზე გაფორმდა პროექტის
განხორციელების ხელშეკრულება. მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ მხოლოდ ამ
ტექნიკური მონაცემებით იქნება პროექტი ეკონომიკურად მომგებიანი
სპონსორისათვის.

6

ხუდონის კაშხლის სიმაღლის შემცირებას 702 მეტრიდან 670 მეტრამდე უპირატესობა 
არა აქვს ვინაიდან:

1. სოფელი ხაიში ამ შემთხვევაშიც დატბორვის ზოლში ხვდება და სოციალური 
ზემოქმედების თვალსაზრისით ამ ცვლილებას უპირატესობა არ ექნება. 

2. რეზერვიუარის ტევადობა ამ შემთხვევაში შემცირდება და ზაფხულში გაჩნდება 
ჭარბი წყლის გადაღვრის საჭიროება ელექტროენერგიის გამომუშავების გარეშე. 
საქართველოს მთავრობას დიდი დანაკარგს მოუტანს ის გარემოება, რომ ენგურის 
კაშხალი ვერ ისარგებლებს დამატებითი ენერგიის გამომუშავების იმ 
შესაძლებლობით, რომელიც გაჩნდება ხუდონის კაშხლის აგების შედეგად.

აღწერილია მე-5 თავში;
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3. ელექტროენერგიის წლიური გენერაცია მცირდება და პროექტი ფინანსურად 
არასაინტერესო ხდება.

შედარებითი ანალიზი ჩაატარა მსოფლიო ბანკის მიერ დანიშნულმა ექსპერტთა 
პანელმა, რომელიც შედგებოდა დამოუკიდებელი და ცობილი სპეცილისტებისაგან აშშ-
დან, შვეიცარიიდან და ავსტრაცლიიდან.

ექსპერთა პანელის მე-6 ანგარიშში მოცემულია შემდეგი დასკვნა და რეკომენდაცია: 
„კაშხლის მდებარეობის, მისი ტიპის და სიმაღლის არჩევანის განხილვა არის ძალიან 
კარგი სისტემატური, ლოგიკური და არგუმენტირებადი დასაბუთება 200 მეტრიანი 
თაღოვანი კაშხლის ხუდონის თავდაპირველ ადგილზე აგებისათვის, რაც შერჩეულ 
იქნა საუკეთესო ალეტრნატივად IV ფაზის დეტალური დიზაინისათვის.“

7
დამატებითი კვლევისა და ანალიზის შედეგად გზის ალტერნატივების შედარება
მოხდა მრავალი გარემოსდაცვითი ფაქტორის გათვალიწინებით

ცვლილ;ება ასახულია მე-5 
თავში;

8
დამატებითი კვლევისა და ანალიზის შედეგად გზის ალტერნატივების შედარება
მოხდა მრავალი გარემოსდაცვითი ფაქტორის გათვალიწინებით

ცვლილ;ება ასახულია მე-5 
თავში;

9

პროექტის ალტერნატივების განხილვა ხდებოდა პროექტის განვიტარების სხვადასხვა
ეტაპზე და შემდეგი ეტაპზე მომუშავე ექსპერტები ხშირად უბრუნდებოდნენ ადრე
განხილული ალტერნატიული ვარიანტების შედარებას.

როდესაც დაიწყო ხუდონჰესის ალტერნატივებზე მუშაობა, მაშინვე იყო განხილული ამ
ჰესის სხვა ალტერნატივებიც. საუკეთესო ალტერნატივად, ჯერ კიდევ 80-იან წლებში
და შემდგომშიც, მიჩნეულ იქნა ხუდონჰესის იმ ადგილზე განხორციელება, სადაც
ამჟამად პროპონენტი სთავაზობს სახელმწიფოს ჰესის აშენებას. 

რამდენიმე კვლევის შედეგად გადაწყდა, რომ 702-მეგავატიანი სადგურისთვის ეს
ადგილი ყველაზე მიზანშეწონილია გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური მონაცემებიდან
გამომდინარე და არსებული ინფრასტრუქტურის გამოყენების შედეგად, გარემოზე
ნაკლები ზემოქმედების მიზნით.

აღწერილია მე-5 თავში;
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აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დანარჩენი ჰესების სახელები შემუშავდა მას შემდეგ, რაც
ხუდონჰესის პროექტი დამტკიცდა და დაიწყო ფიქრი ახალ მესამე კაშხალზე, 
რომელსაც უნდა გაეგრძელებინა მდ. ენგურის კასკადური ათვისება. 

ამავე დროს, ალტერნატივების შეფასების პროცესში გამოიკვეთა, რომ ენგურზე, 
ხუდონჰესის ზედა ბიეფში გაგრძელებაზე ახალი ორი კაშხლის მშენებლობა სავსებით
შესაძლებელია, რაც მდ. ენგურის ჰიდროპოტენციალის სრულად ათვისების
საშუალებას იძლევა. ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, თუ ჩატარდება
კვალიფიციური ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევები.

10 მე-4 და მე-5 თავებში წარმოდგენილია დაზუსტებული გრაფიკული მასალა

 მე-4 და მე-5 თავებში 
წარმოდგენილია 
დაზუსტებული 
გრაფიკული მასალა

11
დამატებითი კვლევისა და ანალიზის შედეგად გზის ალტერნატივების შედარება
მოხდა მრავალი გარემოსდაცვითი ფაქტორის გათვალიწინებით

ცვლილ;ება ასახულია ა მე-5 
თავში;

12
დამატებითი კვლევისა და ანალიზის შედეგად ალტერნატივების შედარება მოხდა
მრავალი გარემოსდაცვითი ფაქტორის გათვალიწინებით და ეკონომიკური
მიზანშეწონილობის გათვალისწინებით

ცვლილ;ება ასახულია 1 თავში, 
პარაგრაფები 1.3.5, 1.3.6 და 1.3.7

13

კომენტარის შესაბამისად, ნარჩენების მართვის სქემის ოპტიმიზაცია და კიდევ 2 
პერსპექტიული უბნის გამოყოფა გზის მშენებლობისას წარმოქმნილი ჭარბი გრუმტისა
და ნაშალი ქანების განსათავსებლად.

ამავე დროს აღსანიშნავია, რომ: წარმოდგენილ დოკუმენტში განხილულია ინერტული
ნარჩენების მართვის 4 ალტერნატივა და საკმაოდ მკაფიოდ არის დადასტურებული, 
თუ რატომ მიენიჭა პრიორიტეტი წარმოდგენილს. კიდევ ერთხელ, მოკლედ
წარმოგიდგენთ თვითოეულს:

1. განხორციელდეს წარმოქმნილი ინერტული ნარჩენების მეორადი 

ცვლილებები შეტანილია
პარაგრაფში 7.1.12
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გამოყენება მშენებლობაში – უარყოფილ იქნა კლდოვან მასალაში თიხის 
მაღალი შემცველობის გამო;

2. განთავსდეს ინერტული მასალები მიმდებარე ფერდობებზე – უარყოფილ 
იქნა, რადგან მიმდებარე ფერდობებზე უკვე განთავსებულია 1989 წელს 
წარმოქმნილი ინერტული ნარჩენები;

3. განთავსდეს ინერტული ნარჩენები მათი წარმოქმნის ადგილიდან 20-25კმ-
ის მოშორობით ფერდობებზე – უარყოფილ იქნა ეკონომიკური 
თვალსაზრისით;

4. განთავსდეს ინერტული ნარჩენები მდ. ხაიშურას ხეობაში – შერჩეულ იქნა 
როგორც საუკეთესო.

5. რისკები და შემარბილებელი ღონისძიებები მოცემულია ანგარიშის 
შესაბამის თავში.

14

შიდასასოფლო გზების მშენებლობის პროცესში, შესაძლებელი იქნება არსებული
გზების გამოყენებაც. ხუდონჰესის პროექტის განხორციელება 80–იან წლებში ამ გზების
მშენებლობით იყო დაწყებული და მშენებლობისათვის აუცილებელი გზა უკვე
არსებობს. 

 ეს მითითებულია 
ანგარიშის 4.1.16 თავში.

15

არსებული ინფრასტრუქტურა, რომელიც აშენდა 1989 წლამდე, დეტალურად არის
შესწავლილი პროექტის განმახორციელებლის მიერ (გვირაბებისა და სხვა სისტემების
ჩათვლით). იგი საჭიროებს კვალიფიციურ და გადაუდებელ რეაბილიტაციას (რათა
გამოყენებულ იქნეს პროექტისათვის) ან კონსერვაციას, რაც დიდი ფინასურ
ხარჯებთანაა დაკავშირებული.

1989 წლამდე აშენებული შენობა-ნაგებობების, მისასვლელი გზებისა და სხვა
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და აღდგენისთვის საჭირო დრო შესულია
მშენებლობის 6 წლიან პერიოდში. კაშხლის დაბეტონება დაგეგმილია სამუშაოების
დაწყებიდან 25-ე თვეს. პირველი 25 თვის განმავლობაში მოხდება ზედაპირის
მომზადება და სხვადასხვა კონსტრუქციების, მათ შორის, კაშხლის დაბეტონებისათვის
საჭირო საკაბელო ამწის, მონტაჟი. საკაბელო ამწის მონტაჟს 6 თვე დასჭირდება და ამ
პერიოდის გამოკლებით დარჩება სრული 18 თვე (სამუშაოების დაწყებიდან) 
რეაბილიტაციისა და აღდგენის სამუშაოებისათვის. ქვემოთ ჩამოთვლილია ძირითადი

 პასუხი მითითებულ 
იქნა ანგარიშის 4.1.9 
თავში.
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სარეაბილიტაციო და აღდგენითი სამუშაოები: 

1) მისასვლელი გზები
2) შენობა-ნაგებობები
3) საველე ოფისები და შესაბამისი საყოფაცხოვრებო ინფრასტრუქტურა
4) კოფერდამების მშენებლობა ქვედა და ზედა ბიეფში
5) სადერივაციო გვირაბის რეაბილიტაცია
6) შარიაჟის გათხრა
7) კარიერის ათვისება
8) ხეებისა და ბუჩქების ჭრა და სამშენებლო ტერიტორიის გაწმენდა (გარდა

დატბორვის ზონისა)
9) ახალი სამშენებლო ბანაკების მშენებლობა

16
გეოლოგიური ინფორმაციის განახლების მიზინით შესრულებული სამუშაოების
შედეგები შეტანილია მე-6 თავში და აგრეთვე დამატებით დანართში. 3

17 ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გელოგიის საკითხები ცალ-ცალკე თავებად გაიყო. 
 ცვლილება შეტანილია 

დოკუმენტში. 

18

გეოლოგიური ინფორმაციის განახლების მიზინით შესრულებული სამუშაოების
შედეგები და თანმხლები გრაფიკული მასალა შეტანილია მე-6 თავში და აგრეთვე
დამატებით დანართში. 3

ანგარიშში მოცემულია:

 რუკა №6.ხუდონჰესის პროექტის სამშენებლო არეალის გეოლოგიური 
აგებულება;

 რუკა 7.მდ. ენგურის აუზის ჰიდროგეოლოგია;
 საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების საველე დაკვირვების 41 წერტილი და 

მათი განლაგება მოცემულია დანართში P. 

აღსანიშნავია, რომ ადრე დაგეგმილი 6 ჭაბურღილის ნაცვლად, ამჟამად იბურღება 17 
ჭაბურღილი. 

გეოლოგიური ინფორმაციის
განახლების მიზინით
შესრულებული სამუშაოების
შედეგები და თანმხლები
გრაფიკული მასალა შეტანილია
მე-6 თავში და აგრეთვე
დამატებით დანართში. 3
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“ტრანს ელექტრიკა” ახლახან დაასრულა ნაწილი და ამჟამად ანხორციელებს ქვემოთ
ჩამოთვლილ სამუშაოების დანარჩენ ნაწილს :

1. გეოტექნიკური კვლევები, “ლუჟონის” წყალშთანთქმის ცდების ჩატარება
ჭაბურღილებში; წყალშთანთქმის რუსული სტანდარტის ცდები, დილატომეტრიული
ცდები, დეფორმაციულობის შეფასება, ლაბორატორიული ცდები კერნზე ქანების
ისეთი თვისებების შესასწავლად როგორიცაა განშრევების სიბრტყე, სამღერძა
დატვირთვა, გრუნტის კუმშვაზე დროებითი წინაღობა, წერტილოვანი დატვირთვა და
და ცდები ბეტონის აგრეგატზე; 

2. გეოფიზიკური (საძიებო გეოფიზიკური) მეთოდები, კერძოდ სეისმოძიების 
მეთოდები: გარდატეხილი ტალღების მეთოდით გრძივი და განივი ტლღების 
(Vp/Vs) სიჩქარული აგებულების დადგენა როგორც ზედაპირზე, ისე გალეერებში, 
ჭაბურღილებს შორისი ტესტი (cross hole) და სეისმური კაროტაჟი (down hole);

3. რღვევების ადგილმდებარეობაზე დაცემენტების ცდები, რათა შემოწმებულ იქნას 
ცემენტაციის მახასიათებლები;

4. ამწე ჯალამბრების რაოდენობის განსაზღვრა, რათა შეფასებული იქნას 
კონსოლიდაციისთვის და ანტიფილტრაციული ფარდის დაცემენტებისთვის საჭირო 
რაოდენობა; 

5. Energy Model-ის განახლება, რათა გათვალისწინებული იყოს ნენსკრა ჰესი ზედა 
წელში, ხუდონისა და ენგურის ჰესების ერთობლიობაში;

6. დეტალური გეოტექნიკური კველვების ანგარიში და საძირკვლის გეოლოგიური 
აგებულების დაზუსტება ICOLD ( International Commission on Large Dams - მაღლივი 
კაშხლების საერთაშორისო კომისია) ბიულეტენ 129-ის მიხედვით;

7. ბანკისთვის მისაღები კაშხლის დიზაინის შემუშავება;

8. წყალაღებისა და წყალსაგდების სტაბილურობის გამოთვლის განახლება.

19 სანაპირო ზოლის დამუშავების საკითხი მოცემულია თავში 7.1.2 ზემოქმედება
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სტიქიურ გეოლოგიურ პროცესებზე.

20
გეოლოგიური ინფორმაციის განახლების მიზინით შესრულებული სამუშაოების
შედეგები შეტანილია მე-6 თავში და აგრეთვე დამატებით დანართში. 3

გეოლოგიური ინფორმაციის
განახლების მიზინით
შესრულებული სამუშაოების
შედეგები შეტანილია მე-6 
თავში და აგრეთვე დამატებით
დანართში. 3

21

თავში 7.1.2 გაშლილია განმარტება ხუდონჰესის დალამვასა და ხუდონჰესის გავლენაზე
ენგურჰესის წყალსაცავზე მიმდინარე დალამვის პროცესზე.

ანგარიშში მოცემულია:

 რუკა №6.ხუდონჰესის პროექტის სამშენებლო არეალის გეოლოგიური 
აგებულება;

 რუკა 7.მდ. ენგურის აუზის ჰიდროგეოლოგია;

საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების საველე დაკვირვების 41 წერტილი და
მათი განლაგება, რომელიც მოცემული დანართში P-ში,ჩასმულია ანგარიშის
ძირითად ნაწილში.

პარაგრაფი 7.1.2 და
დამატებითი დანართი 5. 

პროექტისganxorcielebis 

Sedegad (kaSxlis 

mSenebloba, Setborva da 

gzebis mSenebloba) 

stimulirebuli eroziuli 

an mewyruli procesebis 

(gaaqtiurebuli ubnebis) da 

ukve arsebuli risk 

zonebis Cveneba, aRwera da 

daxasiaთeba Semarbilebeli 

RonisZiebebis.

22
ანგარიშში შეტანილ იქნა ხუდონჰესისთვის ზედაპირის მომზადებისათვის დაგეგმილი
საქმიანობები თავი 4.1.9 მშენებლობის ორგანიზაციისა და სამუშაოთა წარმოების
საკითხები.

დამატებით ანგარიშის თავში
4.1.9, შეტანილ იქნა ზედაპირის
მომზადებისათვის დაგეგმილი
საქმიანობები

23 გთხოვთ, დაგვიზუსტოთ რას გულისხმოთ კონკრეტულად ამ კომენტარში.  გთხოვთ, 
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დაგვიკონკრეტოთ.

24

პროექტისათვის დაგეგმილი იქნა და განხორციელდა შემდეგი გეოფიზიკური
კვლევები: Geophysics seismic refraction – Both Vp/Vs surface and inside the galleries, cross 
hole and down the hole.

ეს არის გეოფიზიკური (საძიებო გეოფიზიკური) მეთოდები, კერძოდ, სეისმოძიების
მეთოდები: გარდატეხილი ტალღების მეთოდით გრძივი და განივი ტლღების
(Vp/Vs) სიჩქარული აგებულების დადგენა როგორც ზედაპირზე, ისე გალეერებში, 
ჭაბურღილებს შორისი ტესტი (cross hole) და სეისმური კაროტაჟი (down hole).

გეოლოგიური ინფორმაციის
განახლების მიზინით
შესრულებული სამუშაოების
შედეგები შეტანილია მე-6 
თავში და აგრეთვე დამატებით
დანართში. 3

25

ანგარიშში წარმოდგენილია ვედის კარიერთან მისასვლელი გზის კონცეპცია, ამიტომ ამ
ეტაპზე შემუშავებული არ არის ამ გზის მშენებლობასთან დაკავშირებული საკითხები. 
შესაძლებელია, რომ მოხდეს ვედის კარიერის გვირაბიდან გამონამუშევარი ქანების
გამოყენება მშენებლობაში.

ამავე დროს. კომენტარის შესაბამისად, ნარჩენების მართვის სქემის ოპტიმიზაცია და
კიდევ 2 პერსპექტიული უბნის გამოყოფა გზის მშენებლობისას წარმოქმნილი ჭარბი
გრუმტისა და ნაშალი ქანების განსათავსებლად.

მითითიებულ იქნა ანგარიშის
4.1.15 თავში შენიშვნის სახით.

დამატებები ასახულია
პარაგრაფ 7.1.12-ში

26

ცემენტის იმპორტი განხორციელდება იმ ქვეყნ(ებ)იდან, რომელი მწარმოებელიც
დააკმაყოფილებს პროექტისათვის მისაღებ ხარისხსა და ფასს. 

მოსალოდნელია რომ ეს იყოს თურქეთი, მაგრამ ეს ასევე შეიძლება იყოს საქართველო, 
თურქეთი, უკრაინა, ინდოეთი, რუსეთი და ა.შ. ცემენტის შემოტანა მოხდება ფოთის
პორტში, 2.5-ტონიან ტომრებით.

 პასუხი მითითიებულ 
იქნა ანგარიშის 4.1.9 
თავში.

27
ნიადაგსაფარზე ზემოქმედებაში იგულისხმება დატბორვის მიმდებარე ტერიტორია. ეს
საკითხი დაზუსტებულია განახლებულ გზშ-ში.

 ეს მითითიებულ იქნა 
ანგარიშის თავში 6.1.7
შენიშვნის სახით.

28 წყალსაცავის შევსების პერიოდში მის ქვედა ბიეფში გასატარებელი ეკოლოგიური  მითითიებულ იქნა 
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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 ნორმალური ფუნქციონირებისთვის საჭირო წყლის
რაოდენობა, რომლის დადგენა შესაძლებელია წყალსამეურნეო 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.

ანგარიშის თავში 6.1.4 
ზემოქმედება 
ზედაპირულ წყლებზე

29

საზოგადოდ ვეთანხმებით კომენტარის ავტორს, რომ დეტალური ჰიდროლოგიური
გათვლების გზშ-ში მოყვანა არ არის აუცილებელი და ზედმეტი დეტალებით ტვირთავს
გზშ-ს ტექსტს. 

ჰიდროლოგიური გაანგარიშების დეტალების მოყვანა ხუდონჰესის გზშ-ს ანგარიშში
განპირობებულია ხუდონის წყალსაცავის მასშტაბურობით, რაც დამოკიდებულია მდ. 
ენგურის ჰიდროლოგიაზე და ექსპერტების გარკვეული ნაწილის მოსაზრებით, 
რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ მსგავსი პროექტების გზშ-ში მოყვანილი უნდა იყოს
დეტალური ჰიდროლოგიური გაანგარიშებები.

30

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. დანართი
E. წყლის ლაბორატორიული ანალიზების შედეგები) სეზონურად – წყალდიდობის, 
წყალმოვარდნისა და წყალმცირობების პირობებში (სულ მცირე წელიწადში 6 
ანალიზი). 

ენგირჰესის მაგალითზე, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ არ უნდა ველოდოთ წყლის

მითითიებულ იქნა ანგარიშის
თავში 6.1.4 ზემოქმედება
ზედაპირულ წყლებზე
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ხარისხის გაუარესებას.

31

ჰიდროლოგიის ნაწილში მოცემული მდინარე ენგურის ჰიდროგრაფიული
დახასიათების თავში განხილულია მდ. ენგურის საზრდოობის პირობები და მისი
წყლიანობის რეჟიმი, ხოლო მდინარის საანგარიშო უზრუნველყოფის (50%-იანი
უზრუნველყოფის) საშუალო წლიური ხარჯის შიდაწლიური განაწილება თვეების
მიხედვით და ყოველთვიური ჩამონადენის მოცულობები, მოცემულია საშუალო
წლიური ხარჯების ცხრილში. 

32

1941-1946-1948-1956 წლების მონაცემები ჰ/ს ხაიშზე არ არსებობს. აღნიშნული წლების
მონაცემები არ არსებობს ასევე მდ. ენგურის სხვა ჰიდროლოგიურ საგუშაგოებზე, რის
გამოც მათი საშუალო წლიური ხარჯების აღდგენა შეუძლებელია. 

წყლის მაქსიმალური და მინიმალური ხარჯების აღდგენა მთიანი რეგიონის
მდინარეებზე გაუმართლებელი და დაუშვებელია, რის შესახებაც მკაფიოდ არის
განმარტებული ნებისმიერ ჰიდროლოგიურ ლიტერატურაში.

1987-1991 წლების დაკვირვების მონაცემები არ არის ჩართული ანგარიშში, რამაც
გამოიწვია განსხვავება 44 მ3/წმ-ით. მაგრამ 45-წლიანი დაკვირვების რიგზე
დამატებული 5 წლის დაკვირვების მონაცემები მნიშვნელოვნად არ შეცვლიდა
საანგარიშო უზრუნველყოფის ხარჯების სიდიდეებს. 

ცხადია, რომ მდინარის საშუალო მრავალწლიური ხარჯის ცვლილება გარკვეულ
გავლენას მოახდენდა სადერივაციო ჰესის პროექტირებისას, მაგრამ 200-მეტრიანი
კაშხლის მშენებლობისას, საშუალო წლიური ჩამონადენის ცვლილება მნიშვნელოვნად
არ იმოქმედებს საპროექტო წყალსაცავის მოცულობაზე.

მოცემული პასუხი შენიშვნის
სახით შეტანილ იქნა ანაგრიშის
5.1.8 თავში

33

გზშ-ს ანგარიშის 5.1.6 თავში (კლიმატი და ახლო მომავალში მისი მოსალოდნელი
ცვლილება) წარმოდგენილი გათვლები და საპროგნოზო შედეგები ითვალისწინებს
მეტეოპარამეტრებს, რომლებიც აღნიშნულ ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური
დაკვირვების პირობებში ოდესმე აღრიცხულა. 1961-1990 წლების მონაცემები
გამოყენებულ იქნა რეგიონული კლიმატური მოდელის შედეგების დასაკალიბრებლად, 

 მოცემული პასუხი 
შენიშვნის სახით 
შეტანილია ანგარიშის 
5.1.6 თავში.
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როგორც ამას IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) რეკომენდაციები
გვირჩევს.

34

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 სითბოგაცვლის (ტენბრუნვის) განხილულ
მოდელში როგორც სასაზღვრო პირობა. ეს კონტრასტი შემავალი პარამეტრის სახით
წარმოდგენილია ანალიზურ ამოხსნაში. ამიტომ, წყლის ზედაპირის და ხმელეთის
ტემპერატურების კონტრასტები 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 ≈1 კმ) წყლის და ხმელეთის
ტემპერატურების კონტრასტის გავლენა დინებებზე და ცირკულაციებზე იქნება მეტად
სუსტი.

 მოცემული პასუხი 
შეტანილია ანაგრიშის 
7.1.6.1 თავში.

35 ბრიზის და მთა-ბარის ქარების გაჩენის მიზეზია ქვეფენილი ზედაპირის (წყალი-
ხმელეთი, 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

მოცემული პასუხი შეტანილია
ანაგრიშის 7.1.6.1 თავში.

36
მოცემული პასუხი შეტანილია
ანაგრიშის 71.6.1 თავში.
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აღემატებოდეს 0.5-1 მ/წმ. თავისი მიმართულების გამო ბრიზი ვერ გააძლიერებს
ფონურ ქარს, ხოლო 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.

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.
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37

კომენტარში დასმული საკითხი ფაქტობრივად გადაწყვეტილია გზშ-ში. კერძოდ, 
შეფასებულია წლის განმავლობაში წყალსაცავიდან აორთქლებული წყლის სიდიდე, 
გამოთვლილია დამატებითი ნალექების სავარაუდო მნიშვნელობა, რომელიც წვიმის და
თოვლის სახით წლის განმავლობაში გამოიყოფა ატმოსფეროდან ხეობის და მის
მიმდებარე მთების ფერდობებზე. ნაჩვენებია დამატებითი ნალექების სიმცირე, 
რომლის პირობებში შეუძლებელია განვითარდეს რაიმე საშიში მოვლენა, მაგალითად, 
მეწყერის ან ზვავის სახით, თუ კი ეს მოვლენები არ არსებობდნენ ჰესის და
წყალსაცავის შექმნამდე. თუ რეცენზენტს მაინც და მაინც აინტერესებს დღეღამის
განმავლობაში შესაძლო დამატებით ნალექთა რაოდენობა, შეფასებაში მოცემული
წლიური სიდიდეები უნდა გაიყოს 365-ზე.

 ანგარიშში ცვლილების 
საჭიროება არაა.

38

შენიშვნა ფაქტიობრივად იმეორებს გზშ-ში მოცემულ ჩვენს რეკომენდაციას. 
ვგულისხმობდით, რომ მეტად აქტუალურია სამგანზომილებიანი არასტაციონალური
თერმოჰიდროდინამიკური მოდელის დამუშავება, რომელშიც გათვალისწინებული
იქნება ნოტიო პროცესების მოქმედება და ადგილობრივი რელიეფის თავისებურებანი. 
მაშინ, თუნდაც №N34-37 შენიშვნებში დასმული საკითხები შეიძლება შესწავლილ იქნეს
ამ მოდელის საფუძველზე. 

აღნიშნული ამოცანის გადაწყვეტა მიეკუთვნება ფუნდამენტურ კვლევებს, და ის
შეიძლება შესრულდეს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტში. 

რაც შეეხება არსებული დაკვირვების მასალების ანალიზს, სამწუხაროდ უნდა
აღვნიშნოთ, რომ დაწყებული გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან ენგურისა და
ნენსკრას მდინარეთა ხეობებში და მომავალი ხუდონჰესის რაიონში ყველა
ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგური დღეს აღარ ფუნქციონირებს. 

ამიტომ, პროექტის განმახორციელებელი, მზადაა მოაწყოს მეტეოსადგური, სადაც
მოხდება ჰიდრომეტეოროლოგიურ დაკვირვებათა ორგანიზება ყველა ძირითად
კლიმატურ პარამეტრზე (ტემპტერატურა, ტენიანობა, ქარი, ატმ. წნევა) 

 მოცემული პასუხი 
შეტანილია ანაგრიშის 
6.1.6.1 თავში.

39 ატმოსფეროს ნეიტრალური სტრატიფიკაცია მიღებულია გზშ-ის მხოლოდ იმ ნაწილში, მოცემული პასუხი 
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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, რომელთა განხილვას გვთავაზობს
რეცენზენტი. 

გზშ-ს ვადებიდან გამომდინარე, ჩვენ არ გამოვიკვლიეთ დასმული საკითხი
ატმოსფეროს არამდგრადობის პირობებში გამოთვლების შედარებით უფრო რთული
ხასიათის გამო. 

ასეთი შეფასებები შეიძლება ჩატარდეს ქარის სიჩქარის სიმაღლის მიხედვით
ცვლილების ხარისხოვანი (ლოგარითმულის ნაცვლად) კანონის საფუძველზე, 
რომელიც მოქმედებს არაწონასწორულ პირობებში.

აღვნიშნავთ, რომ ხარისხოვანი კანონით ქარის სიჩქარე სიმაღლეზე
დამოკიდებულებით უფრო სწრაფად იცვლება ინვერსიების შემთხვევაში და უფრო
ნელა იზრდება კონვექციის განვითარებისას ლოგარითმულ კანონთან შედარებით. 
ამიტომ, მოსალოდნელია ქარის სიდიდის ცვლილების რაოდენობრივი შეფასებების
შენარჩუნება, მათი სიმაღლეზე დამოკიდებულების აღნიშნული შესწორებების
გათვალისწინებით. 

შენიშვნის სახით 
ნაწილობრივ 
შეტანილია ანაგრიშის 
6.1.6.1 თავში.

40

მიგვაჩნია, რომ ენგურჰესის მიმდებარე ტერიტორიებზე გამოკითხვის ჩატარება სცდება
გზშ-ს სამუშაოს ფარგლებს იმის გათვალისწინებით, რომ ანგარიშში დანართში R 
„ხუდონჰესის წყალსაცავის კლიმატზე გავლენის საპროგნოზო შეფასება“ მოცემულია
ინფორმაცია ენგურჰესის წყალსაცვის კლიმატზე ზემოქმედების შესახებ. გარდა ამისა, 
წყალსაცავის შესაძლო ზემოქმედება ადგილობირივ კლიმატზე აღწერილია ანგარიშის
თავში 7.1.6.1 „წყალსაცავის ზემოქმედება ადგილობრივ კლიმატზე“. 

41
ხუდონჰესის მშენებლობის შემთხვევაში ენგურჰესი აღარ დაღვრის ზედმეტ წყალს და
მიიღებს ზუსტად იმდენს, რამდენიც სჭირდება მაქსიმალური ეფექტიანობისთვის, 
შესაბამისად გაიზრდება ენგურჰესიდან სახელწიფოს შემოსავლები. 

მოცემული პასუხი შეტანილია
ანაგრიშის 6.2.3.1 თავში. 
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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.

აღსანიშნავია, რომ 4–5 წლის განმავლობაში დასაქმდება საშუალოდ 3000 კაცი. 
აღსანიშნავია, რომ მინიმალური ანაზღაურება იქნება 500 ლარის ოდენობით. 
დადებითი ეფექტი ექნება მცირე მეურნეობებზე, საკვებით უზრუნველყოფის
თვალსაზრისით.

ელექტროენერგიის შიგა მოხმარების პიკის დროს ხუდონჰესის მიერ გამომუშავებულ
ენერგიას მიიღებს ქვეყანა საკუთარი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, ხოლო სხვა
სეზონებზე მოხდება ნამატის ექსპორტი. 

42

გზშ-ში ასახულია დამატებითი კვლევების შედეგები

ფაუნა:

რუკაზე მითითებულია როგორც საბინადრო ადგილები, ასევე სამიგრაციო გზები და
ცხოველთა სახეობები; თუმცა ყველა ტყის სახეობა ტყეში ცხოვრობს და რაღაც
განსაკუთრებული ადგილის დასახელება ძნელია ხანგრძლივი (რამდენიმე თვიანი), 
დეტალური კვლევის გარეშე.

ჩამოთვლილ შემარბილებელ ზომებში, პუნქტში 10 აღნიშნულია: „სახეობების
ნორმალური ცხოველმყოფელობისათვის საჭირო იქნება გზატკეცილის ქვეშ ან ზევიდან
გასასვლელბის გათვალისწინება მიღებული მეთოდიკით (Bekker at al. 2003). ცნობილია, 
რომ მსხვილი ცხოველებისათვის გადასასვლელბის მოწყობა ერთმანეთისაგან 1-3 კმ-ში
ხდება, საშუალო ზომის ძუძუმწოვრებისათვის 1 კმ, ყველა მცირე ხერხემლიანისათვის
ეს მანძილი შემოიფარგლება 300-500 მ. თუ რელიეფი ხელს უწყობს ან სხვა საშუალება
არაა შესაძლოა ცხოველების გადასასვლელად ხიდი დამონტაჟდეს.“ ანგარიშში
ნათლადაა მითითებული თუ რა მანძილზეა გასაკეთებელი გადასავლელები მსხვილ, 
საშუალო და მცირე ზომის ცხოველებისათვის. 

ანგარიშის 7.1.9 თავს დაემატა
აქ მოცემული პასუხი.
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მსხვილი ზომის ცხიველია: დათვი, მგელი, შველი, ფოცხვერი, საშუალო ზომისა –
მელა, მაჩვი, ტყის კატა, კვერნა, ხოლო მცირე ზომისა - მწეწრიჭამიები, მღრღნელები და
დედოფალა.

რაც შეეხება წავს შემარბილებელი ზომები იმიტომ არაა მოყვანილი, რომ მისი არეალი
ისედაც დაწყვეტილია ენგურჰესის მშენებლობის შედეგად. ენგურში ის გვხვდება
უფრო ზევით, სადაც მისი კალაპოტი ნაკლებად დამრეცია. იგივე ითქმის ნენსკრასა და
თხეიშზე, სადაც წავი შესაძლოა იყოს უფრო წყნარ, და არა ჩქარ, დინებაში. წყალსაცავი
მას მეტ სანადირო ადგილს გაუჩენს. რაც შეეხება მის მიგრაციებს, ისინი ამჟამად არ
არსებობენ, რადგან ენგურჰესის თევზსავალი არ მოქმედებს. ის ისეა მოწყობილი, რომ
იქ თევზი არ ადის. საერთოდ თევზსავალები საქართველოს სინამდვილეში თითქმის
არსად არ მოქმედებენ. ამიტომ საუბარი ხუდონჰესის თევზსავალზე (რომლითაც
შესაძლოა წავმაც იმოძრაოს) ძნელია, რადგან მის ქვემოთ განლაგებული ჰესის
თევზსავალი არ ასრულებს თავის ფუნქციას.

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

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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მცენარეული საფარი: 

 დატბორვის ზონის მიმდებარე ტერიტორიებზე, ზ.დ. 900-1,000 მ-მდე, მოხდება
კლიმატის ადგილობრივი ცვილება, როგორც ეს აღწერილია თავში 6.1.6.1 
„წყალსაცავის ზემოქმედება ადგილობრივ კლიმატზე“. ამასთან აღსანიშნავია, 
რომ ტრანსფორმაციის სიდიდე და ინტესივობა არ იქნება დიდი და არ 
იქონიებს გავლენას მცენარეულ საფარზე.

წყლის ბიომრავალფეროვნება:

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 

 ანგარიშის 6.1.9 თავს 
დაემატება აქ 
მოცემული პასუხი
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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: 
კობრისნაირებისთვის მაქსიმუმ 1 მ/წმ-ში, 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
+ თევზის მოსასვენებელი პლაცდარმები), ხოლო არხისებური თევზსავალის მოწყობის
შემთხვევაში მინიმუმ 6.5 კმ. (6 კმ + თევზის მოსასვენებელი პლაცდარმები), რაც რა
თქმა უნდა, სრული აბსურდია. მაგალითად მსოფლიოში უდიდესი თევზსავალის
სიგრძე ტულომის ჰესზე (მდინარე ტულომი, რუსეთის ფედერაცია) 513 მეტრია, ხოლო
მაკ-ნერის ჰესზე (მდინარე კოლუმბია, აშშ) 610 მეტრი. 

არსებობს თევზის კაშხალზე/დამბაზე გადამყვანი სხვა კონსტრუქციაც, მას
თევზამწევი-ლიფტი ეწოდება. ამ შემთხვევაში მისი გამოყენებაც არაეფექტიანია, 
რადგან: ენგურში უკვე მომსპარია 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. 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
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დააბინძუროს სადერივაციო არხი. მიუხედავად იმისა, რომ ხუდონის
ჰყდროელექტროსადგურში 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.

43
პროექტთან დაკავშირებული ავარიული სიტუაციები განხილულია ცალკე ანგარიშში
იხ. დანართი V. და დამატებითი დანართები 7 და 8 

პროექტთან დაკავშირებული
ავარიული სიტუაციები
შეტანილია ანგარიშში იხ. 
დანართი V.

44

„ატომოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევების
ნორმების პროექტი“ და „ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროების და მათ მიერ
გაფრქვეული მავნე ნივთიერებათა ინვენტარიზაციის ტექნიკური ნაგრიში“ უკვე
შემუშავებულია პროექტისათვის და ჩაბარდება გარემოს დაცვის სამინისტროს გზშ-ს
ანგარიშთან ერთად.

ცალკე დოკუმეტები
წარდგენილი იქნება პროექტის
განმახორციელებლის მიერ.

45
მოხდება საქართველოს წყლის კანონით გათვალისწინებული ზედაპირული წყლის
ობიექტებში ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმები შემუშავდება და
შესაბამისი მონიტორინგი ჩაშვებული წყლის ხარისხზე.

პასუხი შეტანილია ანგარიშის
6.1.4 თავში. 

46
გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის რეზიუმეში ასახულია წყლის
რესურსების დაცვის საკითხი.

შესაბამისი ცვლილება
შეტანილია არატექნიკურ
რეზიუმეში

47
მშენებლობის პროცესში ნარჩენების მართვის საკითხები უფრო დეტალურად იქნება
დამუშავებული მშენებელი კონტრაქტორის „ნარჩენების მართვის“ გეგმაში. 
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კომენტარის
ნომერი

პასუხი
ცვლილება

განახლებულ გზშ-ში ნარჩენების ძირითადი ტიპისათვის წარმოდგენულია არამარტო
მართვის გეგმები, არამედ წარმოდგენილია ალტერნატივებიც, როგორც მშენებლობის,
ასევე ოპერირების პროცესში. იმ ნარჩენებზე, რომელთა დიდი რაოდენობის წარმოქმნაა
მოსალოდნელი (ინერტული ნარჩენები და აზბესტი) წარმოდგენილია დეტალური
მართვის გეგმები.

რაც შეეხება ნარჩენების სეპარირებულ შეგროვებას, დოკუმენტში ნათქვამია, რომ
აკრძალული საშიში და არასაშიში ნარჩენების ერთმანეთში არევა და ჩადებულია
მოთხოვნა, რომ თუ მსგავსი განხორციელდა მიღებული ნარევი მთლიანად
განიხილება, როგორც საშიში ნარჩენი. 

განხილულია დროებითი განთავსების მოთხოვნები. რაც შეეხება კონტრაქტორზე
გადაცემას დოკუმენტში არა მარტო ჩადებულია მსგავსი მოთხოვნა, არამედ ცხრილში
7.1.12-2 წარმოდგენილია იმ ნარჩენების ჩამონათვალი, რომელთა შემდგომ მართვაზე
გაცემულია ნებართა (კომპანიების მისამართები არ არის მითითებული, რომ არ
მომხდარიყო დავალდებულება მშენებელი კონტრაქტორისათვის).

ნარჩენების აღრიცხვის და აღწერის მოთხოვნა მოცემულია თავებში “ნარჩენების
მარკირება” და “ნარჩენების გადაცემის პროცესი”. 
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3.5. საზოგადოების ჩართვის პროცესი

Trans Electrica Ltd. გააგრძელებს კონსტრუქციულ თანამშრომლობას დაინტერესებულ
მხარეებთან ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის
პროცესში. ამ ეტაპზე თანამშრომლობა უზრუნველყოფილი იქნება გასაჩივრების მექანიზმის
საშუალებით.

Trans Electrica Ltd. დანიშნავს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერს, რომელიც
პასუხისმგებელი იქნება საზოგადოებასთან ურთიერთობასა და თანამშრომლობაზე.

პროექტის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ Trans Electrica Ltd. გააგრძელებს
კონსტრუქციულ თანამშრომლობას დაინტერესებულ მხარეებთან. დაინტერესებულ მხარეებს
ექნებათ შესაძლებლობა, მიაწოდონ კომენტარები Trans Electrica Ltd–ს, რომელიც მოახდენს
სათანადო რეაგირებას.

კომენტარის ავტორი მიიღებს პასუხს კომენტარებისა და შემოთავაზებების ფორმაში
მითითებულ მისამართზე. 

პროექტის გზშ–ის ანგარიშის წინასწარი ვერსიის საჯარო განხილვები ჩატარდა 2012 წლის 18 
(ხაიში) და 20 (თბილისი) დეკემბერს.
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4. ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის აღწერა

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის ამჟამინდელი საინჟინრო გადაწყვეტა
შესრულებულია შვეიცარიული ერთობლივი საწარმო Colenco Stucky JV-ს მიერ. კომპანიის
მიერ დეტალური საინჟინრო და ეკონომიკური კვლევებით4 მიღებულ შედეგებზე
დაყრდნობით შემუშავდა პროექტი, რომელიც გულისხმობს ხუდონის
ჰიდროელექტროსადგურის კომპლექსის განთავსებას კავკასიონის მთვარი ქედის სამხრეთ
კალთებზე, მდინარე ენგურის ვიწრო ხეობაში, ენგურის არსებული თაღოვანი კაშხლის
წყალაღმა 32 კმ-ის დაშორებით. მდ. ენგურის სიგრძე შესართავიდან სათავემდე 213 კმ-ია, 
ხუდონის მაღლივი კაშხლიდან კი -114 კმ.

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, ზემო სვანეთში, მესტიის
მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხაიშის ტერიტორიაზე, 405 კმ-ის დაშორებით თბილისიდან და 70 
კმ-ის მანძილზე უახლოესი სარკინიგზო კვანძიდან - ქ. ზუგდიდიდან. იხ. რუკა #5. 
მშენებლობის ორგანიზების გეგმა.

პროექტი ითვალისწინებს შემდეგს:

 ბეტონის თაღოვანი კაშხალი: 194 მ;

 თაღოვანი კაშხლის თხემის სიგრძე: 534 მ;

 მარცხენა ნაპირის წყალსაშვის სიგრძე 168მ;

დატბორილი ტერიტორიის ფართობი: 528 ჰა;

 მიწისქვეშა ნაგებობა: 99 მ X 23.6 მ X 49 მ სათავსი;

ფრენსისის ტიპის 3 ჰიდროტურბინა, თითოეული 234 მეგავატი სიმძლავრით;

 წყალმიმღებები და მიმყვანი გვირაბები;

 სამი სადაწნეო შახტი და სამი გამყვანი არხი;

 ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავება 1,500 მლნ. კვტ.სთ.

4.1. ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები

შვეიცარიული ერთობლივი საწარმო Stucky Colenco-ს მიერ განხორციელებული ხუდონის
ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკური კვლევის შედეგად ხუდონის
ჰიდროელექტროსადგურისთვის რეკომენდებულ იქნა 750 მეგავატის დადგმული სიმძლავრე
1,455 გიგავატის ტოლი ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავებით. ალტერნატიული
ვარიანტების განხილვის შემდეგ, კაშხლის ფსკერზე არსებული გეოლოგიური რღვევის
გათვალისწინებით, უპირატესობა თაღოვან-გრავიტაციულ კაშხალს მიენიჭა. წყალსაცავში
წყლის მინიმალური დონე განისაზღვრა 515 მ-ით, ხოლო მაქსიმალური - 700 მ-ით, სადგურის
                                                          
4 Colenco Power Engineering Ltd. & STUCKY, Phase II, 2008; AF- Colenco Ltd. & STUCKY, Phase III, 2010.
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ქვედა ბიეფის სიმაღლე დადგინდა 519,5 მ-ზე, ხოლო ზედა ბიეფისა – 700 მ-ზე. კაშხლის
საძირკველი იქნება 501 მ-ის სიმაღლეზე, ხოლო თხემის სიგრძე 534 მ-ს შეადგენს.

შემდგომმა განხილვებმა და კვლევებმა დაადასტურეს, რომ, ზოგადად, საბჭოთა ინჟინრების 
მიერ შემუშავებული თავდაპირველი კონცეფცია, რომლის მიხედვითაც დაიწყო ხუდონის 
ჰიდროელექტროსადგურის 702 მეგავატის დადგმული სიმძლავრით მშენებლობა, საუკეთესო 
ვარიანტს წარმოადგენს. ოპტიმიზაცია და უკვე ჩატარებული სამუშაოების სრულად 
გამოყენება ეკონომიკურად გამართლებულია. იხ. რუკა #5.

4.1.1 კაშხლის კომპლექსი

(ა) ზოგადი მოთხოვნები

მოთხოვნები კაშხლის კომპლექსის მიმართ:

 მდინარე ენგურში წყლის დონის რეგულირება, რათა შესაძლებელი გახდეს წყლის
შედინება მიმყვან გვირაბში;

 364.5 მილიონი მ3 რაოდენობის საერთო მოცულობის წყლის დაგროვება;

 მდინარის ჭარბი ნაკადების გადადინების უზრუნველყოფა სათავე ნაგებობის მხარეს. 
გარდა ამისა, კაშხლის კომპლექსისათვის აუცილებელი მომვლელი გვირაბის
წყალმიმღებისა და სადერივაციო სტრუქტურების მოწყობა, რაც შესაძლებელს გახდის
კაშხლის კომპლექსის მშენებლობას. კაშხლის კომპლექსისა და წყალსაცავის ზოგადი
სქემა შედგება შემდეგი ელემენტებისაგან: 

o 200 მეტრის სიმაღლის თაღოვანი კაშხალი (170 მ – მდინარის არსებული კალაპოტის
დონიდან) მდინარე ენგურზე ზუგდიდი-ხაიშის გზის 63 კმ და 65 კმ გასწვრივ და, 
დაახლოებით, 4 კმ სამხრეთით სოფელ ხაიშიდან. კაშხლით შექმნილ წყალსაცავში
დაგროვდება, დაახლოებით, 364.5 მლნ. მ3 წყალი;

o კაშხლის ქიმის შემაღლება წყლის დონის ზემოთ საკმარისია იმისთვის, რომ არ
მოხდეს კაშხალზე ტალღის გადასვლა (100-წლიანი განმეორებადობის ქარის
შემთხვევაში);

o კაშხლის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს ცენტრალური, 150-200 მ3/წმ
გამტარუნარიანობის არარეგულირებადი წყალსაშვებების სამი მალი და მარცხენა
ნაპირზე მდებარე სამმალიანი, სეგმენტური ფარებით აღჭურვილი, თითოეული 9X12 
მ ზომის წყალსაგდები, რომელთაც აქვთ მაქსიმალური საანგარიშო ხარჯის გატარების
შესაძლებლობა;

o კაშხლის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს აგრეთვე სიღრმული წყალგამტარები (2 
ხვრეტი 570 მ და 590 მ ზღვის დონიდან);
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o სამი მიმყვანი გვირაბის წყალმიმღებები მდებარეობენ მარჯვენა ფერდობზე, 
უშუალოდ კაშხლის სიახლოვეს, ზღვის დონიდან 615 მ-ის სიმაღლეზე, ისეთნაირად, 
რომ წყალმიმღები დაცულია ნატანისგან და გაანგარიშებულია, ჯამში, 510 მ3/წმ
წყლის ხარჯის გატარებაზე;

o მარცხენა ფერდობზე გამავალი სამშენებლო გვირაბი ატარებს 1,030 მ3/წმ-მდე წყლის
ხარჯს და არსებულ ზედა და ქვედა ზღუდარებთან ერთად იძლევიან კაშხლის
საძირკვლის აშენების შესაძლებლობას;

 კაშხლის კომპლექსის ასაშენებლად, ექსპლუატაციისა და სარემონტო სამუშაოების
საწარმოებლად საჭიროა მისასვლელი გზების მოწყობა.

ნახ. 4.1. კაშხლის კომპლექსი

თაღოვანი კაშხალი იქნება მონოლითური ბეტონის, სექციათაშორისი ნაკერებით, უნაგირისა
და პერიმეტრული ნაკერის გარეშე. უნაგირის მოწყობის შემთხვევაში მის ზედა ნაწილში
შესაძლებელია ბზარების წარმოქმნა. კაშხლის ბეტონში შეიძლება 30% აქროლადი ნაცრის
გამოყენება, მთელ სიგრძეზე ქვემოდან ზემოთ მიმართული გამაგრილებელი ფოლადის
მილების ჩაწყობით. მარცხენა საყრდენთან არსებული სუსტი კლდე 670 მ-ის სიმაღლეზე
შეიძლება მოინგრეს და ამოშენდეს კაშხლის წყალსაგდების ბეტონით. კაშხლის ტანის სიგანე
მისი ცენტრალური ნაწილის ძირში უნდა იყოს 34.2 მ, ხოლო თხემზე – 8.1 მ. კაშხლის თხემის
სიგრძე შეადგენს 534 მ-ს, ხოლო მარცხენა ნაპირის წყალსაგდებისა და საყრდენის
გათვალისწინებით – დამატებით 168 მ-ს.

(ბ) წყალსაცავისა და კაშხლის კომპლექსის მუშაობა

მიმყვანი გვირაბების საშუალებით ტურბინებს მიეწოდება საანგარიშო წყლის ხარჯი, 510 მ3/წმ
ოდენობით. მდინარეში ამ ხარჯზე ნაკლები მოდინების შემთხვევაში გამოყენებულ იქნება
წყალსაცავში დაგროვილი წყლის მარაგი, ხოლო საანგარიშოზე მეტი წყლის ხარჯის
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შემთხვევაში მოქმედებაში
შესანარჩუნებლად, ან ხდება
მიზნით.

(გ) სამშენებლო (წყალამრიდი

წყალამრიდი გვირაბი უნდა
გათვალისწინებულია თავდაპირველ
1980 წლიდან. შესასვლელ
ფარების დაყენება გვირაბის
გვირაბი, რომლის განივი
უდაწნეოა.

სამშენებლო გვირაბის ექსპლუატაცია
ზღუდარების გახსნა, მდინარის
აღდგენითი სამუშაოების
ახალი ზღუდარების მოწყობა
ხელახალი მოცილება.
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მოქმედებაში მოდის წყალსაგდებები, წყლის
ხდება წყალსაცავის შევსება წყალმცირობის

ნახ. 4.2. კაშხალი

წყალამრიდი) გვირაბი

უნდა ატარებდეს 100-წლიანი განმეორებადობის
თავდაპირველ პროექტშიც. სადერივაციო გვირაბი

შესასვლელ პორტალს აქვს კილოები, სადაც შესაძლებელია
გვირაბის გადაკეტვისა და მასში ბეტონის საცობის
განივი კვეთი 10X9 მ ზომისაა, ხოლო სიგრძე

ექსპლუატაცია ამჟამად შეუძლებელია. აუცილებელია
მდინარის დაბრუნება ძველ კალაპოტში, 

ჩატარება გვირაბში და შესასვლელ და გამოსასვლელ
მოწყობა და კაშხლის ქვაბულის კალაპოტური

ვარიანტი

მაქსიმალური დონის
წყალმცირობის დროს გამოყენების

განმეორებადობის 1,030 მ3/წმ წყალს, რაც
გვირაბი ფუნქციონირებს

შესაძლებელია შანდორული
საცობის მოწყობისათვის. 

სიგრძე 437.84 მ-ს შეადგენს, 

აუცილებელია ზედა და ქვედა
, სათანადო სარემონტო-

გამოსასვლელ პორტალებზე
კალაპოტური ნაწილიდან მდინარის
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ნახ. 4.3. სამშენებლო (წყალამრიდი) გვირაბი

(დ) წყალსაგდები

წყალსაგდების დანიშნულებაა, გაატაროს მდინარის მაქსიმალური კატასტროფული ხარჯი. 
საპროექტო 10,000-წლიანი განმეორებადობის წყალდიდობის (0.01% უზრუნველყოფის) 
საანგარიშო ხარჯი 2,500 მ3/წმ-ის ტოლია. 

წყალსაგდებმა უნდა უზრუნველყოს წყალმოვარდნის ხარჯის რეგულირება და წყალსაცავში
წყლის ნორმალური დონის შენარჩუნება. წყალსაგდები ნაგებობები ისე არის
გაანგარიშებული, რომ მხედველობაში არ მიიღება ჰიდროსადგურის ტურბინებითა და
სიღრმული წყალსაგდებებით ხარჯების გატარების შესაძლებლობა.

მამოწმებელი ანგარიშები ჩატარდა შემდეგი პირობებისათვის:

 სიღრმული წყალგამშვების იმ შემთხევებში გამოყენებისათვის, როდესაც რომელიმე
წყალსაგდები მალი მწყობრიდანაა გამოსული;

 100,000-წლიანი (0.001% უზრუნველყოფის) განმეორებადობის მაქსიმალური ხარჯის
რეგულირება (წყალსაცავში აკუმულაციის გათვალისწინებით);

 კაშხლის თხემზე დაშვებულია მცირე ტალღის გადაღვრა.

კაშხლის თხემზე დიდი ზომის მოწყობილობების განთავსება სეისმომედეგობის
თვალსაზრისით მიზანშეუწონლად იქნა მიჩნეული.

წყალსაგდები ნაგებობების მოცემული თანწყობა გაპირობებულ იქნა მათი დადებითი
მხარეებით; კერძოდ:

 არანაირი ზემოქმედება მშენებლობის გრაფიკზე;

 მარცხენა ნაპირის ტოპოგრაფია ხელსაყრელია;

 ენერგიის გაფანტვა წინასწარ ამოთხრილ და ნაწილობრივ მოპირკეთებულ, სამშენებლო
გვირაბის ჩამქრობ ჭაში, შორს კაშხლის ძირიდან; 
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 შესაძლებელია წყალსაგდების ინტეგრირება კაშხლის მარცხენა საყრდენ ნაგებობაში.

ამ გადაწყვეტების უარყოფითი მხარეებია:

 წყალსაგდების ჩამქრობი ჭა მდებარეობს სამშენებლო გვირაბის გამოსასვლელ
პორტალთან;

 ჩამქრობი ჭის მოსაწყობად საჭიროა სამშენებლო გვირაბის დაგრძელება და ახალი
გამოსასვლელი პორტალის მოწყობა;

 წყალსაგდების ჭის დამუშავება განხორციელდება ეტაპობრივად, საჭიროა დროებითი
გამყვანი არხის მოწყობა წყლის ნაკადის მოსაცილებლად.

მარცხენა ნაპირის წყალსაგდები

კაშხლის ნარცხენა ნაპირთან შეუღლების ადგილზე არსებობს პრობლემა, რომელიც
მდგომარეობს იმაში, რომ შეუღლების სიმაღლის 45 მეტრიდან, ანუ 655 მ-ის ზემოთ, 
ფერდობის ბუნებრივი მდგრადობა ნაწილობრივ და სრულად გაჯერებულ პირობებში
საეჭვოა. კაშხალი მარცხენა ნაპირზე 655 მ-ს ზემოთ არ ეყრდნობა კლდოვან ქანებს. მეთოდი, 
რომელიც შეირჩა ამ პრობლემის გადასაჭრელად, ანუ გრავიტავიული ბეტონის მასიური
შეუღლების მშენებლობა, შესწავლილ იქნა მოდელირების საშუალებით. ასევე, ჩატარებულ
იქნა კვლევები კვეთის ზომისა და სიმტკიცის დასადგენად. 

ანალოგიურად არის გადაჭრილი მსგავსი პრობლემა ლუზონის კაშხალზე შვეიცარიაში.

მასიური გრავიტაციული ბეტონის ბლოკი დაემყარება მტკიცე ქანებს. აღნიშნული მონაკვეთი
და თაღოვანი კაშხალი ერთმანეთთან შეერთდება სათანადო წყალგაუმტარი მასალით. 
ქვემოთ წარმოდგენილია მარცხენა ნაპირზე განსახორციელებელი საექსკავაციო სამუშაოების
წინასწარი ნახაზები.
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ნახ. 4.4. ხუდონჰესის მარცხენა ნაპირის ექსკავაცია
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4.1.2. წყალმიმღებები

წყალმიმღებების მოწყობა პირვანდელი პროექტით განსაზღვრულ ადგილასაა
გათვალისწინებული, თუმცა დაზუსტებული პროექტით გარკვეული ცვლილებების შეტანაა
გათვალისწინებული, კონსტრუქციის ოპტიმიზაციის მიზნით; კერძოდ:

(i) სამივე წყალმიმღები იქნება ერთსა და იმავე ნიშნულზე და მათი ჩაღრმავება
წყალსაცავის მინიმალური შეტბორვის დონიდან, სულ მცირე, 15 მ-ის სიღრმეზე იქნება. 

(ii) ქვემოთ მოცემულია შემოთავაზებული პარამეტრები:

ჩამკეტი ფარებისა და ნაგავდამჭერი გისოსების დახრილობა 300

ნაგავდამჭერი გისოსების ზომა 10X22 მ (სიგანე, სიგრძე)
საექსპლუატაციო მოედნის ნიშნული 703 მ
ამწის ტიპი და ტვირთამწეობა -პორტალური 200 ტ 
წყალმიმღების ზღურბლის ნიშნული 615 მ
შესასვლელის განიკვეთი
ვარცლისებური
წყალმიმღები გვირაბის სიგრძე 57.46 მ
წყალმიმღები გვირაბის დიამეტრი 6 მ
წყალმიმღებების რაოდენობა 3 
მანძილი წყალმიმღებებს ღერძებს შორის 30 მ
წყალმიმღების ფარების ზომა 10X13 მ

4.1.3. წყალმიმყვანი გვირაბები

წყალმიმყვანი გვირაბების დიამეტრი 6 მ-ია და მათი ღერძები ერთმანეთისგან 19.5 მ-ით არის
დაშორებული. მათი ცოცხალი კვეთის ფართობი, დაწნევის ნორმატიული სიდიდის
გათვალისწინებით, სავსებით საკმარისია საპროექტო ხარჯის გატარებისათვის. წყალმიმყვანი
გვირაბების სიგრძეა 240 მ, 260 მ და 280 მ. იმის გამო, რომ განახლებული პროექტით სამივე
წყალმიმღების ზღურბლის მოწყობა ერთ ნიშნულზეა გადაწყვეტილი, ამ მიმართულებით
გვირაბების გაყვანის დროს უნდა მოხდეს მათი ფსკერის დახრილობის კორექტირება
ფაქტობრივი გამონამუშევრის წყალმიმღების ზღურბლის ნიშნულთან შესათავსებლად.

4.1.4. საკეტების კამერა

პროექტით გათვალისწინებული იყო სამი ვერტიკალურად მოძრავი ბრტყელი ჩამკეტი ფარი, 
რომელთა ზომები იქნებოდა 4.0X6.0 მ (სიგანე, სიმაღლე). ისინი ერთმანეთისგან
დაშორებული იქნებოდნენ 6 მ, 4 მ და 6 მ-ით და მოქმედებაში მოვიდოდნენ 10 მ მალის მქონე
80 ტ ტვირთამწეობის ხიდურა ამწის საშუალებით. თუმცა წყლის მიმყვანი გვირაბისთვის ამ
ადგილას მოძრავი ჩამკეტების მოწყობის საკითხი საკამათოა, განსაკუთრებით იმის
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გათვალისწინებით, რომ მათ ფუნქციაში ტურბინების დაცვაც შედიოდა. უმჯობესია, უარი
ითქვას აღნიშნულ ვერტიკალურად მოძრავ ჩამკეტ ფარებზე და მათ ნაცვლად სამანქანო
დარბაზში, სადაწნეო მილსადენების ბოლოში, დამონტაჟდეს ტურბინისწინა დისკური
საკეტები. სატურბინო წყალსატარები საკმაოდ მოკლეა და, შესაძლოა, სულაც არ იყოს საჭირო
საკეტების მოწყობა. გარდა ამისა, ელექტროსადგურთან ახლოს მდებარე საკეტები ავარიულ
შემთხვევებში ავტომატურად იკეტება. აქედან გამომდინარე, არსებული ნაწილობრივ
დამუშავებული საკეტების მიწისქვეშა სათავსი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სატურბინე
წყალსატარებისა და წყალმიმყვანი გვირაბების შემოწმებისა და სარემონტო სამუშაოების
ჩასატარებლად. ამისათვის საჭირო იქნება სატურბინე წყალსატარების ჰორიზონტალურ
ნაწილში გასასვლელის გაკეთება. ასეთ შემთხვევაში ამ სათავსში შესაძლებელი იქნება
მოძრავი ურიკების, ჯალამბრებისა და სხვა მოწყობილობების განთავსება.

4.1.5. სატურბინე წყალსატარები

ტურბინებთან წყლის მიყვანა ხორციელდება სამი ფოლადით მოპირკეთებული მიწისქვეშა
სადაწნეო წყალსატარით, რომლებიც უკვე გაყვანილია და წყალმიმყვან გვირაბებს
ელექტროსადგურთან აკავშირებენ. ქვემოთ მოცემულია მათი ძირითადი ტექნიკური
პარამეტრები:

სადაწნეო წყალსატარების რაოდენობა 3
მანძილი ღერძებს შორის 19.5 მ 
გამოსასვლელი კვეთის დიამეტრი 6 მ
სიგრძე 156 მ
ქანობი 550
ფოლადის მოსახვის სისქე 22-32 მმ

4.1.6 ელექტროსადგური

მიწისქვეშა ელექტროსადგურის შახტი ნაწილობრივ ამოთხრილია. შახტის ზომებია 99 მ
(სიგრძე) X 23.6 მ (სიგანე) X 49 მ (სიმაღლე). მიწის სამუშაოები შესრულებულია 530 მ-ის
სიღრმემდე, მაგრამ მისი ფუძე 502.50 მ-ის სიღრმეზე. ქვემოთ მოცემულია სხვა ზოგადი
პარამეტრები:

მთავარი მისასვლელი გვირაბის სიგრძე - 130.0 მ

შენობის კამარის ნიშნული - 552.08 მ

ამწისქვეშა კოჭის ზედა ნიშნული - 540.4 მ

სამანქანო დარბაზის იატაკის ნიშნული - 523.0 მ

საგენერატორო სართულის იატაკის ნიშნული - 517.5 მ
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სატურბინე სართულის იატაკის ნიშნული - 512.0 მ

ტურბინისწინა საკეტის სათავსის იატაკის დონე - 502.0 მ

წყალგამყვანი გალერეის გამონამუშევრის 
ფსკერის ნიშნული -

494.5 მ

არსებული გამონამუშევრის ნიშნული - + 530.0 მ

ხიდური ამწის ტვირთამწეობა - 2x250 ტ

გენერატორების რაოდენობა - 3

ტურბინების ტიპი - ფრენსისის რადიალურ-
ღერძული

მანძილი აგრეგატების ღერძებს შორის - 19.5 მ

ელექტროსადგურის შახტი, სადრენაჟო გალერეა: (i) ნიშნული 503.5 მ

(ii) სიგრძე 280.0 მ

(iii) ამოთხრილია 4.15 მ
დიამეტრის შახტი

გამწოვი მილი: (i) სიგრძე 22 მ

(ii) დიამეტრი 7.2 მ-დან 3.6 მ-მდე

(iii) მოხრილი

გამწოვი მილის სადრენაჟო გალერეა: (i) ნიშნული 494.47 მ

ii) ზომა 2X2.5 მ

4.1.7. წყალგამყვანი ტრაქტი

3 წყალგამყვანი გვირაბის დიამეტრი 8 მეტრია, მანძილი მათ ღერძებს შორის – 19.5 მ. 
თითოეული გვირაბის სიგრძე 145 მ-ია. გვირაბები გაითხარა ელექტროსადგურის ძირში
არსებული 1,800-მეტრიანი მიწისქვეშა გალერეიდან. ეს პროექტი მისაღებია და ცვლილებას
არ საჭიროებს. 

წყალგამყვანი სადაწნეო გვირაბების მცირე სიგრძეების გამო მათ თავზე გამთანაბრებელი
რეზერვუარების მოწყობა აუცილებლობას არ წარმოადგენს: მანძილი ტურბინის ღერძიდან
გამოსასვლელ კვეთამდე მხოლოდ 167 მეტრია. აქედან გამომდინარე, არსებული
გამონამუშევრების გამოყენება სხვა მიზნებისთვისაც შეიძლება, მაგალითად,
ტრანსფორმატორების მოსათავსებლად. ამ ასპექტს პროექტის დეტალურად დამუშავების
დროს დამატებითი შესწავლა სჭირდება. 
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4.1.8. გამოსასვლელი სათავისები

გამოსასვლელი სათავისების მოწყობის სამუშაოები არ ჩატარებულა. ჩვეულებრივ, მათი
განხორციელება ხდება მშენებლობის დამამთავრებელ ეტაპზე. გამოსასვლელი სათავისები
წარმოადგენენ 3 დამოუკიდებელ ერთეულს. თითოეული აღჭურვილია 8X8 მ ზომების
ჩამკეტი ბრტყელი ფარებით, რომლებიც მოქმედებაში მოდის 50 ტ ტვირთამწეობის მქონე
პორტალური ამწით. სათავისის ზღურბლის ნიშნული მდებარეობს 519.3 მ-ზე, ხოლო ქვედა
ბიეფის წყლის დონე 519.5 მ-ზეა. ფარების საექსპლუატაციო მოედნის ნიშნულია 530 მ.

ცხრილი 4.1. ხუდონჰესის ძირითადი ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები

მაჩვენებლის დახასიათება განზომილება რაოდენობა

ზემო ბიეფის ნიშნული მ.ზ.დ. 700

ქვემო ბიეფის ნიშნული მ.ზ.დ. 519.5

რეგულირების სახეობა – სეზონური

წყალშემკრები აუზის ფართობი კმ2 2,780

წლიური ჩამონადენი (საშუალო 
მრავალწლიური)

მლნ.მ3 4110

მახასიათებელი ხარჯები:

საშაუალო მრავალწლიური
მაქსიმალური საანგარიშო 0.01% ალბათობის

მ3/წმ
მ3/წმ

130
2,500

ჰესის სქემა – კაშხ. მდებ.

კაშხლის ტიპი – თაღოვანი

მასალა – ბეტონი

კაშხლის სამშენებლო სიმაღლე მ 194

თხემის სიგრძე მ 534.0

კაშხლის ზედა ნაწილის სიგანე (თხემის 
დონეზე)

მ 8,1

კაშხლის ქვედა ნაწილის სიგანე (ყველაზე 
დაბალ წერტილში)

მ 34,2

წყალსაცავის მთლიანი მოცულობა მლნ.მ3 364.5

წყალსაცავის სასარგებლო მოცულობა მლნ.მ3 223.0

სარკის ზედაპირის ფართობი კმ2 5.2

ნორმალური შეტბორვის დონე მ 700.0

ფორსირებული შეტბორვის დონე (0.01%) მ 704

მინიმალური შეტბორვის დონე მ 630.0
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მაჩვენებლის დახასიათება განზომილება რაოდენობა

წყალსაგდებები:

ცენტრალური, ზედაპირული:

 მალების რაოდენობა
 ზღურბლის ნიშნული
 წყალგამტარი ფრონტის სიგრძე
 საანგარიშო გამტარუნარიანობა

ცალი
მ.ზ.დ.
მ
მ3/წმ

3
700.0
16.5
804.0

გვერდითი, ზედაპირული:

 მალების რაოდენობა
 ზღურბლის ნიშნული
 წყალგამტარი ფრონტის სიგრძე
 საანგარიშო გამტარუნარიანობა

ცალი
მ.ზ.დ.
მ
მ3/წმ

3
688.0
9.5
3,208.0

სიღრმული:

 ხვრეტების რაოდენობა
 ზღურბლის ნიშნული
 ხვრეტების დიამეტრი
 წყალგამტარი ტრაქტის სიგრძე
 მაქსიმალური გამტარუნარიანობა

ცალი
მ.ზ.დ.
მ
მ
მ3/წმ

2
570.0 / 590.0
3.5
44.0 / 40.0
265.0 / 285.0

წყალმიმღებები:

 ხვრეტების რაოდენობა
 შესასვლელი ხვრეტის ზომები
 ზღურბლის ნიშნული
 დიამეტრი
 სიგრძე
 საანგარიშო ხარჯი

ცალი
მ
მ.ზ.დ.
მ
მ
მ3/წმ

3
7X20
615.0
6.0
57.46
170.0

მიმყვანი გვირაბები:

 რაოდენობა
 დიამეტრი
 ქანობი
 სიგრძე

ცალი
მ
%
მ

3
6.0
0.5
240 / 260 / 280

სატურბინე წყალსატარები

 რაოდენობა
 დიამეტრი
 ქანობი
 სიგრძე

ცალი
მ
0

მ
მმ

3
6.0
55
156.0
22-32
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მაჩვენებლის დახასიათება განზომილება რაოდენობა

 ლითონის მოსახვის სისქე

მიწისქვეშა ჰესის შენობა

 ზომები გეგმაში
 სიმაღლე
 სამანქანო დარბაზის ნიშნული

მ
მ
მ.ზ.დ.

99 x 23.6 x 49 

49
523.0

ჰესის საანგარიშო წყლის ხარჯი მ3/წმ 510.0

აგრეგატების რაოდენობა ც 3

ტურბინის ტიპი – ფრენსისის

დაწნევები:

 სტატიკური
 საანგარიშო
 მაქსიმალური
 მინიმალური

მ
მ
მ
მ

180.5
151.9
174.4
117.6

დადგმული სიმძლავრე მგვტ 702

საშუალო წლიური გამომუშავება მლნ. კვტ/სთ. 1500.0

დადგმული სიმძლავრის გამოყენების 
კოეფიციენტი

– 0.25

4.1.9. მშენებლობის ორგანიზაციისა და სამუშაოთა წარმოების საკითხები

სამშენებლო ინფრასტრუქტურის მოწყობის საკითხების შემოთავაზებული გადაწყვეტა
ეფუძნება ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ ასპექტებს, კერძოდ:

 არსებული ინფრასტრუქტურისა და მისასვლელი გზების მაქსიმალური გამოყენება –
სამშენებლო ბაზების ფართობისა და ახალი მისასვლელი გზების შემცირება;

 სამშენებლო ბაზების ფართობების შემცირება – გასასხვისებელი ფართობების 
შემცირება;

 სამშენებლო ბაზებსა და სამშენებლო მოედნებს შორის მანძილების შემცირება _ 
სატრანსპორტო ერთეულების შემცირება, ახალი გზების გაყვანის შემცირება, CO2-ის 
ემისიების შემცირება.

გარდა ამისა, შემოთავაზებული გადაწყვეტილება ითვალისწინებს არსებულ სოფლებსა და
იზოლირებულ დასახლებებთან მისასვლელი გზების გაყვანასა და მათ მაქსიმალურ
გამიჯვნას სამშენებლო გზებისგან.
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შემოთავაზებული ინფრასტრუქტურული გადაწყვეტები მიღებულია სხვა, მასშტაბებით
იმავე ან მასთან მიახლოებული, პროექტების განხორციელების გამოცდილების
გათვალისწინებით. ამასთან ერთად, კაბელ-ამწეების საკითხი სპეციალურად ამ
პროექტისთვის დამუშავდა, კაშხლის განლაგებისა და ზომების, აგრეთვე
ადგილმდებარეობის ტოპოგრაფიული პირობების შესაბამისად. წარმოდგენილი
გადაწყვეტები ზოგადი ხასიათისაა, ძირითადად, სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს და უნდა
დაზუსტდეს კონტრაქტორის მიერ.

თაღოვანი კაშხლის მშენებლობის ორგანიზაციის ძირითად საკითხს კაბელ-ამწეების
განთავსების ადგილის შერჩევის სირთულე წარმოადგენდა, რაც განპირობებული იყო
სამუშაო ზონის მაქსიმალური დაფარვის, მოძრავი ურიკების სავალი რელსების ესტაკადების
მინიმალური სირგძის, აგრეთვე უძრავი საყრდენისა და ჩასატვირთი მოედნის მოსაწყობად
გარემოზე მინიმალური ზემოქმედების უზრუნველყოფის აუცილებლობით.

მშენებლობის ორგანიზაციის ძირითადი პრინციპების მიხედვით, სამშენებლო მოედნის
ასაქცევი გზა, რომელზედაც იქნება გადატანილი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა
(ჯვარი-ხაიში-მესტია), მოეწყობა ენგურის ხეობის მარჯვენა ნაპირზე. 

კლდოვანი ქანების კარიერის სამსხვრევ-დამახარისხებელ მეურნეობასთან დასაკავშირებლად
გამოიყენება უკვე არსებული (ხუდონჰესის მშენებლობის პერიოდში გაყვანილი) გზის
ვაკისის ნაწილი, რომელიც არსებულ გზას სოფ. ვედს უკავშირებს. აქ, თაღოვანი კაშხლის
თხემიდან 1.5 კმ-ის დაშორებით, გათვალისწინებულია 2.5 კმ-ის სიგრძის საავტომობილო
გვირაბის გაყვანა, რომელიც მშენებლობის დამთავრების შემდეგ სოფ. ვედსა და მიმდებარე
დასახლებებს მოემსახურება. სამშენებლო მიზნებისათვის გამოიყენება ყველა ის გზა, 
რომლებიც გასული საუკუნის 80-იან წლებში იქნა გაყვანილი.

საოფისე და პერსონალის საცხოვრებელი ფართობები, სასაწყობე ნაგებობები და სხვადასხვა
დანიშნულების მეურნეობები ასევე ხეობის მარჯვენა ნაპირზე იქნება განთავსებული. 
მხოლოდ მუშათა საცხოვრებელი დროებითი დასახლების მოწყობაა გათვალისწინებული
ხეობის მარჯვენა ნაპირზე, ზემო ბიეფში, მომავალი წყალსაცავის ზონაში.

დამკვეთისა და საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის
(ოფისები, საცხოვრებელი კემპები, საწყობები და სხვ.) განთავსება გათვალისწინებულია მდ. 
ენგურსა და მარცხენა ნაპირის სამშენებლო გზას შორის არსებულ მოედანზე. ყველა ეს
ნაგებობა, ისევე, როგორც კომუნალური მომსახურების ობიექტები (ელექტრომომარაგება, 
წყალმომარაგება-კანალიზაცია), მუდმივია და მშენებლობის დამთავრების შემდეგ სხვა
მიზნებით იქნება გამოყენებული. თაღოვანი კაშხლის სამშენებლო ბაზის განთავსება
ნავარაუდევია ხეობის მარცხენა ნაპირის მაღალ ნიშნულებზე (720-750 მ), კაშხლის თხემის
სიახლოვეს. აქ, გარდა საოფისე და საცხოვრებელი დროებითი შენობებისა, განთავსდება
ბეტონის ქარხანა, ცემენტის სილოსები, სამაცივრო მეურნეობა და 800-1,000 მ3 მოცულობის
ტექნიკური წყლის რეზერვუარები.
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ხუდონჰესის მშენებლობაზე დასაქმებულ მუშა-მოსამსახურეთა რაოდენობა განსაზღვრულია
ანალოგების გამოყენებით და შეადგენს, დაახლოებით, 2,600 კაცს. მათ შორის 2,300 მუშაა და
300 საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალი (დამკვეთის წარმომადგენლების ჩათვლით).

სამშენებლო ინფრასტრუქტურის განთავსებისათვის გათვალისწინებულია 60 ჰა მიწის
ფართობის გამოყენება. მათ შორის 28 ჰა მუშა-მოსამსახურეთა და საინჟინრო-ტექნიკური
პერსონალის საცხოვრებლად, 6 ჰა - ოფისებისათვის და 26 ჰა – საწყობებისა და სამშენებლო
ბაზებისათვის. ამ ფართობში არ შედის ისეთი ტექნიკური ნაგებობები და მოწყობილობები, 
როგორებიცაა: კაშხლის ბეტონის ქარხანა, ცემენტისა და ინერტული მასალის საწყობები, 
კარიერები, კაბელ-ამწეები და სხვ.

თაღოვანი კაშხლისა (2,300,000 ათასი მ3) და აგრეთვე სხვა ნაგებობების ასაგებად
აუცილებელი ბეტონის ნარევის დასამზადებლად საჭიროა არანაკლებ 2,800,000 მ3 მასიური
კლდოვანი ქანების დამუშავება კარიერში. კარიერის მოწყობა გათვალისწინებულია მდ. 
ხაიშურის ხეობაში, მდინარის მარცხენა ნაპირზე, ხუდონჰესის წყალსაცავის ბოლოში, სოფ. 
ვედის ქვემოთ. კარიერისათვის საჭირო ფართობის ოდენობა უნდა დაზუსტდეს საჭირო
ხარისხის კლდოვან ქანებამდე დასასვლელად, გადახსნის ფენის სიმძლავრის შესაბამისად. 
კარიერის დამუშავება განხორციელდება სხვადასხვა დონეზე ერთდროულად, ოპტიმალური
სქემით, ასაფეთქებელი ბურღილების სიღრმის შესაბამისად.

აქვე, მდ. ხაიშურის მარჯვენა ნაპირზე არსებულ ტერასაზე, განლაგდება პირველადი
სამსხვრევი და ძირითადი სასაწყობე მეურნეობა. მიღებულია, რომ წინასწარი დამსხვრევის
წარმადობა 600-800 ტ/სთ-ის ტოლი უნდა იყოს. კლდოვანი ბლოკების მაქსიმალური ზომა
1,000 მმ-ს არ უნდა აღემატებოდეს, ხოლო ტრანსპორტირებისათვის განკუთვნილი ძირითადი
მასალის ზომები 0-250 მმ-ს უნდა შეადგენდეს.

ძირითადი სამსხვრევ-დამახარისხებელი ქარხნის მშენებლობა თაღოვანი კაშხლის ზემო
ბიეფში, მდ.ენგურის ნაპირზე იქნება განლაგებული. სასაწყობე მეურნეობა სხვადასხვა
ნიშნულებზე, სიმაღლეზე 150 მ-ის ინტერვალით მოეწყობა. ასეთი განლაგებით მეურნეობა
უზრუნველყოფილი იქნება იმ რაოდენობის წყლის რესურსით, რაც აუცილებელია
ინერტული შემავსებლების (ღორღი, ქვიშა) გარეცხვისათვის. მეურნეობის წარმადობა 600-800 
ტ/სთ-ს ფარგლებში უნდა იყოს. რეკომენდებულია, მოეწყოს ორი იდენტური დანადგარი, 
თითოეული 300-400 ტ/სთ-ის წარმადობით.

გარდა კლდოვანი მასის კარიერისა, თაღოვანი კაშხლის მშენებლობისათვის, შესაძლებელია, 
საჭირო გახდეს ინერტული მასალების დამატებითი მოცულობა, რისთვისაც ნავარაუდევია
ენგურჰესის წყალსაცავის კუდში დაგროვილი მასალის გამოყენება. ჯვარის კარიერი, 
რომელიც გამოყენებულ იყო ენგურის კაშხლის მშენებლობისათვის ასევე იქნება
გათვალისწინებული. 

კაშხალზე სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისათვის გათვალისწინებულია კაბელ-ამწეების
გამოყენება, რომელთა უძრავი საყრდენი მარცხენა ნაპირზე, ზღვის დონიდან 875 მ ნიშნულზე
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განთავსდება. მარცხენა ნაპირზე აიგება ესტაკადა ლიანდაგებით, რომელზედაც ორი ურიკა
იმოძრავებს და კაშხლის, წყალმიმღებებისა და უქმი წყალსაგდების სამშენებლო ზონების
მთლიან გადაფარვას უზრუნველყოფს. ესტაკადის ნიშნულია 965 მ ზღვის დონიდან, კაბელ-
ამწეების მალი – 1,600 მ. გარდა ამისა, წყალმიმღებებისა და წყალსაშვის
ლითონკონსტრუქციებისა და მოწყობილობების დასამონტაჟებლად გათვალისწინებულია
დამატებითი კოშკურა ამწეების გამოყენება.

ორივე კაბელ-ამწის ტვირთამწეობა 28 ტ-ს შეადგენს (თითოეულის), რაც იძლევა 9 მ3 
მოცულობის ბეტონის ბადიების გამოყენების შესაძლებლობას. კაშხლის ტანში მძიმე
კონსტრუქციების მიწოდებისათვის (სიღრმული წყალგამშვებების კონსტრუქციები და სხვ.) 
გათვალისწინებულია სპეციალური მოწყობილობის გამოყენება, რომელიც ორივე კაბელ-
ამწის ერთდროული მუშაობის საშუალებას და 50 ტ-მდე ტვირთების ტრანსპორტირების
საშუალებას იძლევა. 

ბეტონის ქარხნისა და ცემენტის სილოსების ასაგებად საჭირო მოედანი უნდა შეიქმნას
კლდოვან ქანებზე სათანადო მოცულობის ხარისხოვანი ყრილის მოწყობით. კაშხლის ტანის
მოცულობისა (2,300 ათასი მ3) და მშენებლობის ხანგრძლივობიდან (32 თვე) გამომდინარე,
ბეტონის ქარხანამ უნდა უზრუნველყოს თვეში 80 ათასი მ3 ბეტონის წარმოება. აღნიშნულის
გათვალისწინებით, რეკომენდებულია ორი ბეტონმრევის გამოყენება, თითოეული - 200 მ3/სთ
წარმადობით. ქარხნის მოწყობილობა, სამაცივრო დანადგარებით, ორ სხვადასხვა, 720 მ და
725 მ ნიშნულებზე განთავსდება და უზრუნვეყოფილ იქნება ინერტული მასალების
ერთდღიანი მარაგით, რომლებიც ორ დოზატორს ორი ტრანსპორტიორის საშუალებით
მიეწოდება.

ბეტონის ჩასატვირთი მოედანი თხემის ნიშნულზე, 703 მ-ზე იქნება მოწყობილი, ხოლო
ბადიების განლაგება, დაახლოებით, 9 მ-ით ქვემოთ, 695 მ ნიშნულზეა ნავარაუდევი.

მშენებლობის განხორციელებისათვის საჭირო მანქანა-მექანიზმების სავარაუდო
შემადგენლობა ქვემოთ მოცემულ ცხრილშია ნაჩვენები.

ცხრილი 4.2. მშენებლობისათვის საჭირო მანქანა-მექანიზმების სავარაუდო შემადგენლობა

რიგ. # დასახელება ტიპი, წარმადობა რაოდენობა, ცალი

1 კაბელ-ამწე 28 ტ 2

2 საბურღი ჩაქუჩი 2.25 მ3/წთ. 40

3 დოზატორი 120 მ3/სთ 1

4 დოზატორი 160 მ3/სთ 1

5 გამაგრილებელი მოწყობილობა 400 ტ/წთ 1
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რიგ. # დასახელება ტიპი, წარმადობა რაოდენობა, ცალი

6
სამაცივრო დანადგარი (ყინულის
გენერატორი)

60 ტ/დღე 1

7 სამსხვრევი დანადგარი 200 ტ/სთ 2

8 ავტომიქსერი 10 მ3 12

9 თვითმცლელები 10 მ3 30

10 თვითმცლელები 25 მ3 10

11 ფრონტალური დამტვირთველები 1.8 მ3 8

12 ბულდოზერები 180 ცხ.ძ. 6

13 ჰიდრავლიკური ექსკავატორები 2 მ3 5

14
თვითმავალი საბურღი დანადგარი
Atlas Copco

440 ცხ.ძ. 3

15 საბურღი დანადგარი 2-ისრიანი 3

16 ტორკრეტირების მანქანა 6 მ3/სთ 4

17 დიზელის კომპრესორი 14 მ3/წთ. 6

18
ელექტროკომპრესორი –
სტაციონარული

14 მ3/წთ. 1

19 ელექტროკომპრესორი 17.4 მ3/წთ. 1

20 ბეტონის ტუმბო 30 მ3/სთ 6

21 ცემენტის ტუმბო 7.5 მ3/სთ 6

ცემენტის იმპორტი განხორციელდება იმ ქვეყნ(ებ)იდან, რომელი მწარმოებელიც
დააკმაყოფილებს პროექტისათვის მისაღებ ხარისხსა და ფასს. მოსალოდნელია რომ ეს იყოს
თურქეთი, მაგრამ ეს ასევე შეიძლება იყოს საქართველო, თურქეთი, უკრაინა, ინდოეთი, 
რუსეთი და ა.შ. ცემენტის შემოტანა მოხდება ფოთის პორტში, 2.5-ტონიან ტომრებით.

ხუდონჰესისთვის ზედაპირის მომზადების გეგმა

1989 წლამდე აშენებული შენობა-ნაგებობების, მისასვლელი გზებისა და სხვა
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და აღდგენისთვის საჭირო დრო შესულია
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მშენებლობის 6-წლიან პერიოდში. კაშხლის დაბეტონება დაგეგმილია სამუშაოების
დაწყებიდან 25-ე თვეს. პირველი 25 თვის განმავლობაში მოხდება ზედაპირის მომზადება და
სხვადასხვა კონსტრუქციების, მათ შორის, კაშხლის დაბეტონებისათვის საჭირო საკაბელო
ამწის, მონტაჟი. საკაბელო ამწის მონტაჟს 6 თვე დასჭირდება და ამ პერიოდის გამოკლებით
დარჩება სრული 18 თვე (სამუშაოების დაწყებიდან) რეაბილიტაციისა და აღდგენის
სამუშაოებისათვის. ქვემოთ ჩამოთვლილია ძირითადი სარეაბილიტაციო და აღდგენითი
სამუშაოები: 

10) მისასვლელი გზები;
11) შენობა-ნაგებობები;
12) საველე ოფისები და შესაბამისი საყოფაცხოვრებო ინფრასტრუქტურა;
13) კოფერდამების მშენებლობა ქვედა და ზედა ბიეფში;
14) სადერივაციო გვირაბის რეაბილიტაცია;
15) შარიაჟის გათხრა;
16) კარიერის ათვისება;
17) ხეებისა და ბუჩქების ჭრა და სამშენებლო ტერიტორიის გაწმენდა;
18) ახალი სამშენებლო ბანაკების მშენებლობა.

წყალსაცავისათვის ზედაპირის მომზადება მოხდება 2 ეტაპად:

 ეტაპი 1: სამუშაოს დაწყებიდან დაახლოებით 24 თვის შემდეგ შესაბამის სახელმწიფო 
სამსახურებთან შეთანხმებით (ინვენტარიზაციის საფუძველზე) მოხდება მოსაჭრელი 
ხეების მონიშვნა, მოჭრა, გამოყენება და/ან დასაწყობება შესაბამის სახელმწიფო 
სამსახურთან შეთანხმებულ ადგილზე.

 ეტაპი 2: ხეებისა და ბუჩქების მოჭრის შემდეგ, მოხდება დასატბორი ტერიტორიის 
დეტალური დათვალიერება ინჟინერ-გეოლოგის მიერ და იმ ადგილების 
იდენტიფიცირება, სადაც მოსალოდნელია ქვათაცვენა ან ნაშალი მასალის ჩამოცურება. 
ასეთი ადგილების იდენტიფიცირების შემთხვევაში, წყალსაცავის დაცვის მიზნით, 
მოხდება მათი გადაფარვა და დაცვა ფოლადის ბადით (150 X150 X 6 მმ).

წყალსაცავი გაიწმინდება მყარი ნატანისაგან მაქსიმუმ წელიწადში ერთხელ წყალდიდობებისა
და ჭარბი სედიმენტების პერიოდში, რაც მოხდება კაშხლის ქვედა ნაწილიდან წყლის დიდი
რაოდენობის გაშვებითა და აკუმულირებული მასის გატანით.

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის ფუნქციონირების შეწყვეტა

ფუნქციონირების დროს ჰესის ოპერირებაზე პასუხისმგებელი კომპანია გამოიყენებს
საუკეთესო ტექნიკას და სისტემებს, რის შედეგადაც გაიზრდება ჰესის ფუნქციონირების ვადა. 
ძალისხმევა და ინვესტიცია გაახანგრძლივებს ჰესის ოპერირების პერიოდს. დღევანდელი
შეფასებით ჰესის ფუნქციონირების პერიოდი დაახლოებით 50 წელს შეადგენს. 

ფუნქციონირების შეწყვეტის ეტაპისათვის შესაძლებელია ორი ვარიანტი:
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 დაკონსერვება – მოხდება ყველა არსებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება, მოხდება
ტერიტორიის შემოღობვა და დაცვა. შესაბამისად, პრაქტიკულად, არანაირ უარყოფით
ზეგავლენას არ ექნება ადგილი ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე;

 დემონტაჟი – ეს უკანასკნელი მოიცავს აღჭურვილობისა და ინფრასტრუქტურის
დემონტაჟს.

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის ფუნქციონირების შეწყვეტის ფაზაზე უნდა ჩატარდეს
შესაბამისი შეფასება ჰესის ფუნქციონირების შეწყვეტის ორი შესაძლო ვარიანტიდან
ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევის მიზნით.

დემონტაჟის შემთხვევაში უნდა შემუშვდეს სპეციალური სამოქმედო გეგმა სოციალურ და
ბუნებრივ გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების იდენტიფიცირებისა და შესაბამისი
შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავების მიზნით. ამ ეტაპზე უნდა მოხდეს არსებული
ინფრასტრუქტურის დემონტაჟი, ტერიტორია გაიწმინდოს ყველანაირი ნარჩენისგან, 
ორმოები ან ტრანშეები უნდა ამოივსოს და დაიხუროს, ტერიტორია უნდა გასუფთავდეს ისე, 
რომ დემონტაჟის შემდეგ დარჩეს სუფთა. 

დემონტაჟით გამოწვეული ზეგავლენების მსგავისია მშენებლობის ეტაპის ზეგავლენების, 
როგორებიცაა: დემონტაჟით გამოწვეული ხმაური და მტვერი, საწვავის შესანახი
რეზერვუარების დემონტაჟის შედეგად ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება, 
უარყოფითი ზეგავლენა მოსახლეობაზე, რომლებიც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ
დამოკიდებულია ჰესის ფუნქციონირებასთნ. 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ნარჩენების, მათ შორის სახიფათო, ნარჩენების
მართვის საკითხს. მნიშვნელოვანია შემუშავდეს ტერიტორიის რეკულტივაციის გეგმა.

დემონტაჟის დროს მოსალოდნელი ზემოქმედება საშუალო მნიშვნელობის და მოკლევადიანი
იქნება. ამ ეტაპის შემარბილებელი ღონისძიებები მშენებლობის ეტაპისათვის შემუშვებული
შემარბილებელი ღონისძიებების მსგავსია. 
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ნახ. 4.5. გენერალური გეგმა
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ნახ. 4.6. თაღოვანი კაშხლის გრძივი და განივი ჭრილები
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ნახ. 4.7. ჭრილი ენერგეტიკულ ტრაქტზე
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ნახ. 4.8. წყალმიმღებები. გეგმა, ჭრილები
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ნახ. 4.9. სადაწნეო გვირაბები, გეგმა, ჭრილები
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ნახ. 4.10. სადაწნეო მილსადენების საინსპექციო სათავსი
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ნახ. 4.11. ძალოვანი კვანძი, გეგმა, ჭრილები
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ნახ. 4.12. ჭრილი ჰიდროაგრეგატის ღერძზე
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ნახ. 4.13. სატურბინე სართულის გეგმა
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ნახ. 4.14. სამშენებლო გვირაბი, გეგმა, ჭრილები



ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

133
Trans Electrica Ltd., 2013

ნახ. 4.15. სამშენებლო გენერალური გეგმა
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4.1.10. ენერგიის გადაცემა

 ენერგიის გადასაცემად შემოთავაზებულია 500 კილოვოლტიანი A G I S ქვესადგური; 
 0.5-კილომეტრიანი ელექტროგადაცემის ხაზი დააკავშირებს სატრანსფორმატორო 

ქვესადგურს ქვეყნის ენერგოსისტემასთან. 

4.1.11. ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის დამაკავშირებელი გზა

პროექტის განხორციელების შედეგად იტბორება ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო
გზის კმ63–კმ78 მონაკვეთი, რომლის გადატანა მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზეა დაგეგმილი. 
ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზა მიეკუთვნება შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის გზას. დღევანდელი დღის მდგომარეობით, ის მთლიან მონაკვეთზე
მოასფალტებულია. შეკეთებულია გვირაბები, მოძრაობის საშუალო სიჩქარე 40-50კმ/სთ-ია. 

ახალი გზა, რომელზედაც გადატანილ იქნება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა, 
მოეწყობა ენგურის ხეობის მარჯვენა ნაპირზე. 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მოთხოვნით, ახლად აშენებული გზის
პარამეტრები, თანახმად TEM-ისა და მოქმედი ჩHиП 2.05.02.85, უნდა იყოს შემდეგი
მაჩვენებლებით:

 საანგარიშო სიჩქარე – 80 კმ/სთ
 გზის კატეგორია – IV
 მიწის ვაკისის სიგანე – 10.0 მ
 სავალი ნაწილის სიგანე – 6.0 მ
 გვერდულების სიგანე – 2.0 მ
 მაქსიმალური გრძივი ქანობი – 6 %
 მინიმალური ჰორიზონტალური მოხვევის რადიუსი – 300 მ
 მინიმალური გრძივი პროფილის რადიუსი:

o ა) ამოზნექილ მრუდზე – 5,000 მ
o ბ) ჩაზნექილ მრუდზე – 2,000 მ

სახიდე გადასასვლელებზე:

 ნორმატიული დატვირთვა – HK-80
 გვირაბების განივი კვეთი – 10.0 მ
 საგზაო სამოსი – კაპიტალური ტიპი (150 მგ.პასკ)
 მოძრაობის პერსპექტიული ინტენსივობა – 1,600 მანქ./დღე-ღამეში.

ვინაიდან საპროექტო ტრასა გადის მთაგორიან პირობებში, თანახმად მოქმედი ნორმებისა, 
სათანადო ტექნიკურ-ეკონომიკური გაანგარიშების საფუძველზე, ზემოთ წამოდგენილი
ნორმატიული მაჩვენებლები შეიძლება იყოს 20%-ით ნაკლები.
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პროექტირების ეტაპზე განხილულ იქნა ზუგდიდი – ჯვარი – მესტიის საავტომობილო გზის 2 
ალტერნატიული ვარიანტი. იხ. ნახ. 4.1.11–1.

4.1.12. ზუგდიდი –ჯვარი–მესტიის დამაკავშირებელი გზის შერჩეული ალტერნატივა

შერჩეული გზის ვარიანტის (ისევე, როგორც ალტერნატივა 2-ის) ტრასის დასაწყისი
მდებარეობს ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზის 63-ე კმ-ზე, სოფ. 
ნალქორვალთან, აქედან ტრასა სახიდე გადასასვლელით გადადის მდ. ენგურის მარჯვენა
ნაპირზე და მიუყვება ფერდობს გრძივი ქანობის განვითარებით 500 მ ნიშნულიდან (ტრასის
დასაწყისი კმ 0) 720 მეტრ ნიშნულამდე (კაშხლის ადგილი კმ 5).

კმ0+400 მეტრზე გზა კვეთს ხევს, რომელზედაც გათვალისწინებულია სწორკუთხა მილის
მოწყობა. შემდეგ ტრასა მიუყვება 80-იან წლებში დამუშავებულ გზას. კმ2+150მ-ზე ასევე
გათვალისწინებულია სწორკუთხა მილი.

კმ2+700 - კმ4+100 ტრასა მიუყვება აგრეთვე დამუშავებულ პიონერულ გზას, რომელიც
სწორდება სახიდე გადასასვლელით კმ4+250მ-ზე (ლაგვის ხევზე ხიდის სიგრძე – 40მ). ხევის
გადაკვეთის შემდეგ ტრასა იწევს მაღლა და გადის ხუდონის ჰესის კაშხლის თავზე 720 მეტრ
ნიშნულზე, სადაც უერთდება მე-2 ალტერნატიული ვარიანტი. აქედან ძირითადი და
ალტერნატიული ვარიანტები კმ 11-მდე ერწყმის ერთმანეთს.

კმ5+700მ-ზე გზა კვეთს ხევს, სადაც გათვალისწინებულია ოთხკუთხა მილის მოწყობა.

კმ6+200 მარცხნივ მდებარეობს სოფ. სკორმეთი, რომელთანაც მისასვლელი გზა გადადის
ჩამკეტი ზღუდარის თავზე. ამჟამად, მდ. ენგურის კალაპოტის გასწორხაზოვნებიდან
გამომდინარე, ჩამკეტი ზღუდარის ზემოთ 300 მეტრში, მდ. ენგურზე ეწყობა დროებითი
სახიდე გადასასვლელი სოფელთან დასაკავშირებლად.

შემდეგ ტრასა კმ7+300მ კვეთს დიდ ხევს, გადადის დამრეც ფერდობზე და კმ8+00-ზე კვეთს
აგრეთვე ხევს.

კმ9+100 მეტრზე ტრასა, რთული რელიეფიდან გამომდინარე, გადის 167 მ-ის სიგრძის
საპროექტო გვირაბში, შემდეგ მიემართება ციცაბო ფერდობზე. კმ 10-ზე კვეთს დიდ ხევს და
კმ11-ზე გადის მდ. ნენსკრის ხეობასთან. აქედან ალტერნატიული ვარიანტი #2 მიუყვება მდ. 
ნენსკრის მარჯვენა ნაპირს, გაივლის სოფ. ლახამს და კმ15-ზე შედის სოფ. ჭუბერში. აქედან
ალტერნატივა #2 ვარიანტი სახიდე გადასასვლელით გადადის მდ. ნენსკრის მარცხენა მხარეს
და ფერდობის გავლით სოფ. ტობარში კმ11+200მ უერთდება ძირითად მიმართულებას.

მიღებული ვარიანტით, კმ 11-ზე გზა კვეთს მდ. ნენსკრას, რომელზედაც ეწყობა 250 მ-ის
სიგრძის სახიდე გადასასვლელი, გავდივართ სოფ. ტობარის მარჯვენა მხარეს და მცირედ
დამრეცი ფერდობის შემდეგ კლდოვან შევიწროებულ ხეობაში 365 მ სიგრძის საპროექტო
გვირაბით, გავდივართ შედარებით მსუბუქ რელიეფზე.
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კმ14+300 მეტრზე გზა კვეთს დიდ ხევს, რომლის მიმდებარედ ჩასატარებელია კლდოვანი
მასების აფეთქებითი სამუშაოები. აქედან საპროექტო ტრასა გადის არსებული გზის
მახლობლად, ხდება მისი შერწყმა არსებულთან ტექნიკური ნორმების მიხედვით.

ძირითადი გზის საერთო სიგრძე, დაახლოებით, 15კმ-ია, მიწის განთვისების ზოლი - 20-25 
მეტრი.

4.1.13. ვედის კარიერთან მისასვლელი გზა

ხუდონის ჰესის მშენებლობისათვის საჭირო ინერტული მასალების მოპოვება
გათვალისწინებულია ვედის კარიერიდან, რომელიც მდებარეობს მდ. ხაიშურის ხეობაში, 
ცენტრალური გზიდან 4 კმ-ის დაშორებით.

პროექტით, ინერტული მასალის გამოსატანად, რთული რელიეფური პირობებიდან
გამომდინარე, გათვალისწინებულია ახალი გზის მოწყობა მდ. ენგურის მარცხენა ფერდობზე
4 კმ-ის მთლიანი სიგრძით, მათ შორის გვირაბი - 2.6კმ.5

სურ. 4.1. ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზა, ვედის კარიერთან მისასვლელი გზა და სოფ. 
ჭუბერთან მისასვლელი გზა

                                                          
5 ანგარიშში წარმოდგენილია ვედის კარიერთან მისასვლელი გზის კონცეპცია, ამიტომ ამ ეტაპზე შემუშავებული არ არის ამ
გზის მშენებლობასთან დაკავშირებული საკითხები. შესაძლებელია, რომ მოხდეს ვედის კარიერის გვირაბიდან გამონამუშევარი
ქანების გამოყენება მშენებლობაში.
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4.1.14. სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი გზა

ხუდონჰესის მშენებლობით იტბორება ხაიში-ჭუბერის არსებული გზის მონაკვეთი, 
რადგან ალტერნატიული ვარიანტების შედარების შედეგად გადაწყდა სახიდე
გადასასვლელის მოწყობა მდ. ნენსკრაზე მდ. ენგურის შესართავთან. (ალტერნატივა 2 

ითვალისწინებდა გზის შესვლა-გამოსვლას მდ. ნენსკრის ხეობაში სოფ. ჭუბერის
მიმართულებით).

აქედან გამომდინარე, დადგა საკითხი სოფ. ჭუბერთან დამაკავშირებელი გზის
მშენებლობისა, რომელიც გათვალისწინებულია მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირზე.

ძირითადი გზის კმ10+700÷კმ12+500 ვკვეთს მდ. ლახამურას ხეობას, სადაც
gათვალისწინებულია 80 მ სიგრძის სახიდე გადასასვლელის მოწყობა, სიგრძით 80მ, 
შემდეგ ტრასა კმ13+200 შედის სოფ. ლახამში (სოფლის თავზე) და კმ 14-ზე მთავრდება
სოფ. ჭუბერში. გზის სიგრძე 3.5კმ-ია.

შიდასასოფლო გზების მშენებლობის პროცესში, შესაძლებელი იქნება არსებული გზების
გამოყენებაც. ხუდონჰესის პროექტის განხორციელება 80–იან წლებში ამ გზების
მშენებლობით იყო დაწყებული და მშენებლობისათვის აუცილებელი გზა უკვე არსებობს.

4.1.17. ინტერული მასალის კარიერები 

მშენებლობისათვის გამოყენებული იქნება ლიცენზირებული კარიერი. ამ ეტაპზე განიხილება
ჯვართან არსებული და სოფ. ვედის ინტერული მასალის კარიერები. 

მდ. ხაიშურის ქვის კარიერი სოფ. ვედში

სოფ. ვედის ქვის კარიერი გათვალისწინებულია ბეტონის აგრეგატების დამუშავებისათვის. აქ
წარმოდგენილი კლდოვანი ქანების ტიპებია პორფირიტები და დიაბაზები, რომელთა
სიმაგრის კოეფიციენტები, პროტოდიაკონოვის ქანების კლასიფიკაციის მიხედვით, არის 8 და
10.

პორფირიტები, ძალიან მტკიცე /20ვ, IX, 1:0.3

=2.8გ/სმ3; =410; C=290კგძ/სმ2; R0=1000კგძ/სმ2; E0=7კგძ/სმ2; Eდ=22კგძ/სმ2

დიაბაზები: ძალიან მტკიცე /11, X, 1:0.3

=2.8გ/სმ3; =450; C=370კგძ/სმ2; R0=600კგძ/სმ2; E0=10კგძ/სმ2; Eდ=20კგძ/სმ2

არსებული გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური მაჩვენებლები:

1. ქვიშნარი პლასტიკური, მაგარი ღორღისა და ლოდების ჩანართით 10%, 34ვ/34ვ, II, 
1:1.50; =1.85გ/სმ3; =300; C=0.75კგძ/სმ2; R0=4.0კგძ/სმ2; E0=350კგძ/სმ2; Ed=1000კგძ/სმ2
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2. ქვიშაქვები, კიროვან ცემენტზე, მტკიცე 28ვ/29ვ, VII, 1:0.5; 

3. კაჭარ-კენჭნარი ქვიშის შემავსებლით, ლოდების ჩანართებით 30%; 6გ/9გ; IV; 1:1;

4. პორფირიტები, ძალიან მტკიცე /20ვ, IX, 1:0.3; 

5. დიაბაზები, ძალიან მტკიცე /11, X, 1:0.3

ჯვარის ქვიშა–ხრეშის კარიერი

ჯვრის ქვიშა-ხრეშის კარიერი მდებარეობს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე,
მდ. ენგურის ქვედა დინების კალაპოტის და მაღალი ჭალის ზედაპირზე, ზღ. დონიდან 240–

260 მ სიმაღლეზე. მდინარის კალაპოტის გასწვრივ კარიერის სიგრძე დაახლოებით 3.7 კმ-ს
უდრის, საშუალო სიგანე კი – 200 მ–ს. კარიერის ზედაპირი დასავლეთის მიმართულებით
სუსტად დამრეცია, მის გასწვრივ მდებარე ფერდობების დახრა ყველგან 20˚–ზე ნაკლებია.

სახელმწიფო ტყის ფონდი, რეგიონული სატყეო სამმართველოს სატყეო ნაკვეთები, 

სახელმწიფო დაცვითი ტყის ზოლი, დაცული ტერიტორიის ნებისმიერი კატეგორიის უბნები
და არც „წითელი ნუსხით“ დაცული მცენარეების განლაგების ადგილები კარიერის
საზღვრებში არ ხვდება. ასევე არ ფიქსირდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების. 

წიაღთსარგებლობის თვალსაზრისით, ჯვრის ქვიშა-ხრეშის კარიერი წარმოდგენილია წვრილ
და საშუალომარცვლოვანი ქვიშებით, რომლებშიც ჩართულია ხვინჭა და წვრილი კენჭები. 

აღნიშნული ნალექების პროდუქტიული შრის საშუალო სისქე ზედაპირიდან 3 მ-ს შეადგენს.

კარიერიის ნაპირების გეომორფოლოგიური პირობები ინერტული მასალის 3 მ სიღრმემდე
მოპოვებით გამო მნიშვნელოვნად არ შეიცვლება.

ჯვრის ქვიშა-ხრეშის კარიერის შესახებ არსებული გეოლოგიური ანგარიშების მიხედვით, 

კარიერთან ინერტული მასალის მოპოვება დასაშვებია. 

უნდა აღინიშნოს, რომ 2010 წლიდან ჯვრის ქვიშა-ხრეშის კარიერზე ეკონომიკის სამინისტროს
მიერ გაცემულია კარიერის ცალვეული უბნების გამოყენების 2 ლიცენზია 5 წლის ვადით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხ. დანართი დანართი U.
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ნახ. 4.16. ინერტული მასალის კარიერები
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ნახ. 4.17. ჯვრის ქვიშა–ხრეშის კარიერი

4.1.18. პროექტის ფასი და მშენებლობის სავარაუდო ვადები

ხუდონის ჰესის უკვე განხორციელებული სამუშაოები მნიშვნელოვნად ამცირებს
მშენებლობისათვის საჭირო პერიოდს. სამუშაოების სრულად დასამთავრებლად საჭირო
იქნება 6 წელი. სულ, სამუშაოების ხანგრძლივობა იქნება 73 თვე. პროექტის ღირებულება
შეადგენს, დაახლოებით, 1 მილიარდ 200 მლნ. აშშ დოლარს. 
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ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის დამაკავშირებელი გზის ახალი მონაკვეთის მშენებლობას, 
დაახლოებით, 2 წელი დასჭიდება. მისი საორიენტაციო ღირებულებაა 19 მლნ. აშშ დოლარი
(30.9 მლნ. ლარი), სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი გზისა – 5 მლნ. აშშ დოლარი (8 მლნ. ლარი), 
ხოლო ვედის კარიერთან დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთისა – 10 მლნ. აშშ დოლარი (16 
მლნ. ლარი). 
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4.2. ძირითადი ნაგებობებისა და სამშენებლო მოედნის თანამედროვე მდგომარეობა

მშენებლობის შეწყვეტის შემდეგ (1989 წ.) დამუშავდა ხუდონჰესის ნაგებობების კონსერვაცია-
ლიკვიდაციის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა თაღოვანი კაშხლის ზედა და ქვედა
ზღუდარების გახსნას, მდინარის ბუნებრივ კალაპოტში დაბრუნებასა და სამშენებლო
გვირაბის გადაკეტვას, მიწისქვეშა გამონამუშევრების ლიკვიდაციას (დაბეტონებას) და/ან
მათი შესასვლელი პორტალების დაგმანვას, სამშენებლო ინფრასტრუქტურის დემონტაჟსა
(მოწყობილობა-დანადგარების) და ადგილობრივი მმართველობისთვის გადაცემას (შენობები
და ნაგებობები). აღნიშნული პროექტი არ განხორციელებულა.

სამშენებლო გვირაბისა და ზღუდარების იმ ნაწილების მდგომარეობა, რომელთა
დათვალიერება ინსპექტირების პერიოდში (საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავების II 
ფაზის დროს) მოხერხდა, შეფასდა დამაკმაყოფილებლად. 2006 წელს სამშენებლო გვირაბის
გამოსასვლელი პორტალის მიდამოებში განვითარდა მეწყრული მოვლენები, რის შედეგადაც
დაინგრა გამოსასვლელი პორტალის რკინაბეტონის კონსტრუქცია და საავტომობილო გზის
მონაკვეთი. მოძრაობა ხაიშის მიმართულებით ამჟამად დროებითი ხიდის საშუალებით
ხორციელდება.

ინსპექტირების დროს ზედა ზღუდარზე შეიმჩნეოდა მცირე ეროზია, რომლის გამოსწორება
შესაძლებელი იყო. თუმცა 2011 წლის შემოდგომის წყალუხვობის პერიოდში წყლის ნაკადმა
მნიშვნელოვნად დააზიანა (დაანგრია) გვირაბის შესასვლელი პორტალი და შეუძლებელი
გახადა მისი შემდგომი ექსპლუატაცია. 

მშენებლობის შეწყვეტის მომენტისათვის თაღოვანი კაშხლის ქვაბულის მხოლოდ ნახევარი
იყო დამუშავებული. მარჯვენა ნაპირზე სამუშაოები ზემოდან ქვემოთ მიმდინარეობდა, 
ხოლო მარცხენა ნაპირის ქვაბულის დამუშავება მარცხენა ნაპირის ბურჯის საძირკვლიდან
550 მ ნიშნულიდან დაიწყო. სამუშაოების პროცესში ფერდობების გამოფიტვისაგან დასაცავად
და მათი მდგრადობის უზრუნველსაყოფად ქვაბულის თითქმის მთელი ზედაპირი
ტორკრეტით დაიფარა. ამდენად, კლდოვანი საძირკვლის მდგომარეობა
დამაკმაყოფილებელია. ქვაბულიდან კლდოვანი მასის მოხსნამ გამოიწვია საფუძვლის
ქანების განტვირთვა და დრეკადობის მოდულის გარკვეული შემცირება, თუმცა ქვაბულის
დამატებითი დამუშავებისა და კაშხლის ბეტონით მისი მიტვირთვის შემდეგ იგი მოიმატებს
და საპროექტოს გაუთანაბრდება.

მარცხენა ნაპირზე არსებული კაშხლის უნაგირისა და სანაპირო ბურჯის ბეტონის
მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ბურჯის ზედა წახნაგის გასწვრივ არსებული
ჩაღრმავება (მდ. ლეხარის უძველესი კალაპოტი) წყლითაა შევსებული.

3 წყალმიმყვანი გვირაბი ნაწილობრივ გაყვანილი და დაბეტონებულია, დაახლოებით, 120 მ-
ის სიგრძეზე საკეტების სათავსს ზემოთ. ნაწილობრივ დამუშავებულია აგრეთვე 10X58 მ-ის
ზომის საკეტების მიწისქვეშა სათავსიც. მთლიანადაა გაყვანილი დახრილი სატურბინე
წყალსატარების სამივე ძაფი.
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მიწისქვეშა ელექტროსადგურის შენობა ნაწილობრივ დამუშავებულია. შენობის ზომებია
111X23.6X49 მ (სიგრძე, სიგანე, სიმაღლე). მიწის სამუშაოები დასრულებულია, დაახლოებით, 
530 მ-ის ნიშნულამდე. პროექტით, მისი ფუძე 502.50 მ ნიშნულამდე უნდა დამუშავდეს. 
მიწისქვეშა ელექტროსადგურის გამონამუშევრის შემოწმებამ აჩვენა, რომ, მიუხედავად იმისა, 
რომ 20 წლის განმავლობაში აქ არანაირი სამუშაო არ ჩატარებულა, იგი კარგ მდგომარეობაშია. 
მიწისქვეშა გამონამუშევრის ბოლომდე გასაყვანად და სამშენებლო სამუშაოების
დასამთავრებლად არანაირი სერიოზული პრობლემა არ არსებობს.

მთლიანად გათხრილი და ნაწილობრივ დაბეტონებულია 3 წყალგამყვანი სადაწნეო გვირაბი. 
წყალგამყვანი გვირაბის დიამეტრი 8 მეტრია, მანძილი ღერძებს შორის – 19.5 მ. თითოეული
გვირაბის სიგრძე 145 მ-ია. მათი დამუშავება მოხდა ელექტროსადგურის ქვემო ბიეფში
გაყვანილი 1,800-მეტრიანი მიწისქვეშა გალერეიდან. გარდა 3 წყალგამყვანი გვირაბისა, მათ
თავზე მომზადებულია 3 გამთანაბრებელი რეზერვუარისთვის საჭირო გამონამუშევარი.

გარდა ძირითადი ნაგებობებისა, კაშხლის მშენებლობისათვის აუცილებელი გახდა მდ. 
ლეხარის გადაგდება ზემო ბიეფში და კაშხლის ქვემო ბიეფში დარჩენილ მის კანიონში
ბეტონის საცობის მოწყობა. ლეხარის გადაგდების ნაგებობები შედგებოდა ბეტონის
დაბალდაწნევიანი კაშხლისაგან, უდაწნეო გვირაბისა და სწრაფმდენისაგან. სათავე
ნაგებობები და გვირაბის შესასვლელი პორტალი დროთა განმავლობაში ღვარცოფული
ნატანით დაიფარა, ხოლო სწრაფმდენის ბოლოში, ზუგდიდი-ხაიშის გზაზე არსებული
ლითონკონსტრუქციებისაგან დამზადებული წყალსატარი გაიძარცვა. ამჟამად გადაგდების
ნაგებობები არ ფუნქციონირებენ და მდ. ლეხარა კაშხლის მარცხენა ნაპირზე არსებულ
ბეტონის ბლოკებზე გადაედინება.

თავდაპირველი პროექტით, თაღოვანი კაშხლის მშენებლობისათვის გათვალისწინებული იყო
ენგურის ბეტონის ქარხნის გამოყენება. ბეტონის ხსნარის ხუდონჰესამდე ტრანსპორტირების
უზრუნველსაყოფად განხორციელდა არსებული გზის რეკონსტრუქცია-გაფართოება და
ბეტონის საფრის მოწყობა. ტრასაზე მსხვილგაბარიტიანი ტვირთების გატარების
უზრუნველსაყოფად მოსახვევები და ქანობები სათანადო ნორმატივებთან შესაბამისობაში
იქნა მოყვანილი. ამ მიზნით აიგო რამდენიმე გვირაბი და ხიდი. დაუმთავრებელია კიდევ ორი
ხიდის მშენებლობა. ამჟამად ჰიდროსადგურის სამშენებლო მოედნამდე მისასვლელი
საავტომობილო გზა დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია.

გარდა ამისა, ტვირთების მიღება-დახარისხებისათვის გათვალისწინებული იყო ქ.ჯვარში
არსებული ცენტრალური რკინიგზისპირა ბაზის გამოყენება, რომელიც თავის დროზე
ენგურჰესის მშენებლობას ემსახურებოდა. საქართველოს რკინიგზის ზუგდიდი-ჯვარის
მონაკვეთი ამჟამად არ ფუნქციონირებს. ლიანდაგები შენარჩუნებულია, თუმცა მთლიანად
გამოსულია მწყობრიდან და გაძარცულია საკონტაქტო ქსელი და სიგნალიზაციის
მოწყობილობები.

სამშენებლო მოედანზე არსებული სამშენებლო ინფრასტრუქტურის ერთი ნაწილი მთლიანად
ლიკვიდირებულია (ბეტონის ქარხანა, ცემენტის შესანახი სილოსები და სხვ.), ერთი ნაწილი
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დაზიანებულია (გადახდილი სახურავები, მოხსნილი კარ-ფანჯრები, იატაკი და სხვ.) და
მოითხოვს აღდგენას (საცხოვრებელი და ადმინისტრაციული კორპუსები, საწყობები და სხვ.), 
ხოლო ზოგიერთი სხვა დანიშნულებით გამოიყენება (ავტომეურნეობის ტერიტორია, 
საამქროები, ბაზები და სხვ.).

არსებული შიგა სამშენებლო გზები დაზიანებულია და საჭიროებს რეაბილიტაციას. 

მუშათა ძირითადი კონტინგენტის განთავსება, თავდაპირველი პროექტით, სოფ. ჯვარში
არსებულ საცხოვრებელ ფონდში იყო გათვალისწინებული და მშენებლობა ვახტური
მეთოდით წარმოებდა. ამჟამად სოფ. ჯვარში არსებული ეს საცხოვრებელი ფართობი
მთლიანად დაკავებულია.

ხუდონჰესის მშენებლობის დროს წარსულში შექმნილი ნებისმიერი ჰიდროტექნიკური
ნაგებობა გამოყენებული ან შეკეთებული (ან საჭიროების შემთხვევაში, დანგრეული) იქნება
მას შემდეგ, რაც შესაბამისი კონტრაქტორი (EPC Contractor – საინჟინრო, შესყიდვების და
მშენებლობის კონტრაქტორი) შეაფასებს მათ მდგომარეობას. 

არსებული ნაგებობების ჩამონათვალი

სამშენებლო სამუშაოები:

i) მდინარის არინება (მიმართულების შეცვლა)– 437.84მ;
ii) ზედა დინებისა და ქვედა დინების სამარჯვი (ზღუდარი); 
iii) მდინარე ლეხარის არინება: დიამეტრი 3.30მ x 3.30მ, ნალისებრი ფორმის, სიგრძე- 240მ;
iv) მიწისქვეშა ელექტროსადგურის ქვაბული: სამანქანო დარბაზის ზომა 111მ (L) x 23.6მ

(W) x 49მ (H), 60 % გათხრილი და სადისპეტჩეროს ზომა 36.7მ (L) x 12მ (W) x 11მ (H), 50% 

გათხრილი;
v) წყალმიმღები საკეტების კამერა: ზომა 10m (W) x 58მ (L) x 25მ H) (ნაწილობრივ 

გათხრილი);
vi) 3 ცალი წყალმიმყვანი გვირაბი: 3 ცალი, თითო 6.0 მ დიამეტრით, ცილინდრული, 

სიგრძეები: - 240 მ, 260 მ და 280 მ (50% გათხრილი და დაბეტონებული / დაახლოებით,
120მ სიგრძის საკეტების კამერა);

vii) 3 ცალი სადაწნეო შახტი: 3 ცალი, თითო 6.0მ დიამეტრით, ცილინდრული, სიგრძით,
156 მ (გათხრები დასრულებულია);

viii) ქვედა ბიეფის გვირაბი: 3 ცალი, თითო 8 მ დიამეტრის, ცილინდრული, სიგრძით -

145მ. (გათხრები დასრულებულია და ნაწილობრივ ჩაბეტონებულია);
ix) მიწისქვეშა ელექტროსადგურში შესასვლელი გვირაბი: 10მ x 10მ, ნალისებური 

ფორმის, სიგრძით - 130მ (გათხრები დასრულებული);
x) გასასვლელები ქვედა ბიეფის გვირაბებში: გათხრების, გვირაბებისა და ბეტონის 

ბლოკების მდგომარეობა.
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ინფრასტრუქტურა:

ა) ხუდონის უბანი

i) მდინარის მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროებზე არსებული ყველა საპროექტო შიგა 
გზა;

ii) 500 კვტ. ქვესადგურის გამანაწილებელი პარკისა და ლაბორატორიის შენობა
(რომელიც დაკავებული აქვს კერძო მეწარმეს და მას ხეტყის სახერხ ქარხნად იყენებს);

iii) ავტომობილებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მექანიზებული ცეხი (რომელიც 
ხეტყის სახერხ სხვა კერძო ქარხანას უკავია). იხ. სურ. 4.2.

სურ. 4.2. ავტომობილებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მექანიზებული ცეხი

iv) მდინარე ლახანისწყალზე აგებული 100 მ სიგრძის ხიდის რკინის / ფოლადის 
კონსტრუქციები;

v) სამუშაო მოედნები, რომლებიც გაითხარა დოზირების ცეხებისთვის, საწყობებისთვის, 
მუშახელის საცხოვრებელი ბლოკებისთვის, მარაგების შესანახად და სხვ.; 

vi) საერთო საცხოვრებელი. იხ. სურ. 4.3, 4.

სურ. 4.3, 4. საერთო საცხოვრებელი

vii) ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის ნარჩენები მარცხენა სანაპიროზე, საერთო 
საცხოვრებლის შენობის მახლობლად (აქვე აწყვია ხეტყის სახერხი ქარხნის 
მოწყობილობები). იხ. სურ. 4.5.
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სურ 4.5. ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის ნარჩენები მარცხენა სანაპიროზე, საერთო
საცხოვრებლის შენობის მახლობლად

viii) რეკრეაციული/დასასვენებლი დარბაზი ხუდონის ჰიდროელექტროსად-გურის
ნარჩენებთან (რომელიც უკავია კერძო პირს და იყენებს მას ნასვრეტებიანი აგურის 
წარმოებისთვის). იხ. სურ. 4.6.

სურ. 4.6. რეკრეაციული/დასასვენებლი დარბაზი ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის
ნარჩენებთან

ix) საკომპრესორო და საგენერატორო ოთახები (500 მ სადერივაციო გვირაბის 
გასასვლელის ქვედა დინებიდან). იხ. სურ. 4.7, 8, 9.
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სურ. 4.7,8,9. საკომპრესორო და საგენერატორო ოთახები

ბ) სოფელი ჯვარი

i) შესანახი და სასაწყობო მეურნეობების ფართობები, შენობები და ამწე სატრანსპორტო 
საშუალებები სოფელ ჯვარში, რომელიც ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურისთვის 
არის გათვალისწინებული. იხ. სურ. 4.10, 11, 12,13.
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სურ. 4.10, 11, 12, 13. შესანახი და სასაწყობო მეურნეობების ფართობები, შენობები და ამწე
სატრანსპორტო საშუალებები სოფ. ჯვარში, რომელიც ხუდონის ჰესისათვის არის

გათვალისწინებული.

ii) სამშენებლო სამმართველოს ადმინისტრაციული შენობა სოფელ ჯვარში. სურ. 4.14.

სურ. 4.14. სამშენებლო სამმართველოს ადმინისტრაციული შენობა

iii) დაახლოებით, 1 აკრის მოცულობის ერთი მიწის ფართობი სოფ. ჯვარის საცხოვრებელ 
რაიონში (ამჟამად ამ ტერიტორიაზე პოლიციის საკონტროლო გამანაწილებელი 
ოთახია). იხ. სურ. 4.15,16.
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სურ. 4.15,16. დაახლოებით, 1 აკრის მოცულობის ერთი მიწის ფართობი სოფ. ჯვარის საცხოვრებელ
რაიონში

გ) სხვა შენობები

i) ერთი საოფისე შენობა კაშხლიდან 6 კმ-ზე ჯვარის მიმართულებით და მდინარის 
მარჯვენა სანაპიროზე, რომელიც ამჟამად დაკავებული აქვს კერძო პირს და იყენებს მას 
ხეტყის სახერხი ქარხნისთვის. იხ. სურ. 4.17.

სურ. 4.17. ერთი საოფისე შენობა კაშხლიდან 6 კმ-ზე ჯვარის მიმართულებით და მდინარის მარჯვენა
სანაპიროზე

ii) შენობა მდინარის მარცხენა სანაპიროს ქვედა დინებიდან 25 კმ-ზე (ეს შეიძლება 
ყოფილიყო სატრანზიტო ბანაკი). სურ. 4.18, 19,20.
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სურ. 4.18, 19, 20. შენობა მდინარის მარცხენა სანაპიროს ქვედა დინებიდან 25 კმ-ზე

iii) საოფისე შენობა მარცხენა სანაპიროზე, კაშხლიდან 1.5 კმ-ზე. იხ. სურ. 4.21,22,23.
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სურ. 4.21, 22, 23. საოფისე შენობა მარცხენა სანაპიროზე, კაშხლიდან 1.5 კმ-ზე
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5. ალტერნატივების ანალიზი

პროექტის სტრატეგიული ალტერნატივები, რაც მოიცავს ენერგიის ალტერნატიული
წყაროების გამოყენებას, ენერგეტიკის დარგის განვითარების სხვადასხვა პრიორიტეტების
დასახვას და შესაბამისი ალტერნატიული სცენარების დაგეგმვას, განხილულია 1 თავში
პროექტის მიზანშეწონილების დასაბუთების ფარგლებში (პარაგრაფები 1.3.4; 1.3.5 და 1.3.7). 
ეს ანალიზი მოიცავს პროექტის არგანხორციელების (ნულოვანი ალტერნატივის) შეფასებასაც. 
გზშ-ს ამ თავში მოცემულია ხუდონჰესის პროექტის და მასთან დაკავშირებული დამხმარე
ქვეპროექტების ტექნიკური ალტერნატივების ანალიზი. საკუთრივ ხუდონჰესის ტექნიკური
ალტერნატივების ანალიზი მოიცავს:

 ხუდონის კაშხლის ტიპებს

 კაშხლის მდებარეობის ალტერნატივებს

 კაშხლის სიმაღლის ალტერნატივებს თითოეული მდებარეობისათვის (კვეთისათვის)
და წყალსაცავის მასშტაბებს.

დამხმარე ან ასოციირებული ქვეპროექტები, რომლებიც საჭიროებს ალტერნატივების
განხილვას, არის

 ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის დამაკავშირებელი გზის ალტერნატივები

 სოფელ ჭუბერთან მისასვლელი გზის ალტერნატივები

კონცენტრირება მოხდა შემდეგ საკითხებზე:

 პროექტის ალტერნატივების ანალიზი: კაშხლის კვეთი (ადგილმდებარეობა), სიმაღლე
და წყალსაცავის მასშტაბები.

 გზების განხილვა, რაც ყველა სოფლებთან და დასახლებებთან მისვლის
შესაძლებლობას იძლევა და საჭიროებისამებრ ადგილობრივ მოსახლეობას
დააკავშირებს სხვა დასახლებების ინფრასტრუქტურებთან და მომსახურე
პროექტებთან;

 გზების / გვირაბების ალტერნატიული მარშრუტების შემოთავაზება;

 კარიერების ადგილმდებარეობა;

 საპროექტო შენობების და მოწყობილობების ადგილმდებარეობა (დასახლებები
მუშებისთვის, ოფისები, სახელოსნოები).
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5.1. ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის ტექნიკური ალტერნატივები და
მათი ურთიერთშედარება

5.1.1. ხუდონის კაშხლის მდებარეობის (კვეთის) ალტერნატივები

1955 წელს “ჰიდროპროექტის” თბილისის განყოფილებამ ჩაატარა კვლევები მდ. ენგურის
ბუნებრივი ხარჯის ტექნიკური, ეკონომიკური, ფინანსური და ეკოლოგიური მიზნებისთვის
გამოყენების შესაძლებლობის შესასწავლად. 1960 წელს შემოწმდა აღნიშნული კვლევები, 
აგრეთვე სხვა არსებული ინფორმაცია და რეკომენდებულ იქნა მდ. ენგურზე
ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის მშენებლობა. იხ. ნახაზი 5.1.

ნახ. 5.1. ჰიდროელექტროსადგურების კასკადი

ენგურის კაშხლის მშენებლობა წარიმართა კასკადის 1960 წელს შემუშავებული გეგმის
მიხედვით. ენგურის კაშხლის დასრულების შემდეგ კასკადის იმავე სქემის მიხედვით დაიწყო
ხუდონის კაშხლის მშენებლობაც. 1978-1983 წლებში დაზუსტდა ხუდონის კაშხლის გასწორი
და წყალსაცავის ნიშნული. კაშხლის შეფარდებითი სიმაღლე უნდა ყოფილიყო 200 მ, ხოლო
წყალსაცავის სარკის დონე – 700 მ. ამ პარამეტრებით დაწყებული მშენებლობა
მიმდინარეობდა მანამ, სანამ სხვადასხვა მიზეზის გამო მშენებლობა არ შეჩერდა. 

ამჟამად მდ. ენგურზე არსებობს ენგურის კაშხალი და მის ქვედა დინებაში მდებარე
ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურების (I, II, III და IV) კასკადი, ამიტომ ალტერნატივები
განსაზღვრულია ენგურის კაშხლითა და წყალსაცავით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ხუდონჰესის
ალტერნატივების განლაგება შესაძლებელია მხოლოდ ენგურის კაშხლის ტერიტორიის
ზემოთ. 
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შვეიცარიული ერთობლივი საწარმო Stucky and Colenco-ს მიერ გაკეთებულმა შეფასების
შედეგებმა6, ასევე მსოფლიო ბანკი მიერ სწორედ ხუდონჰესის პროექტისათვის შექმნილმა
საერთაშორისო ექსპერტთა საბჭომ 2010 წელს აჩვენეს2, რომ ხუდონის კაშხლის
თავდაპირველი ადგილმდებარეობა საუკეთესოა და შეესაბამება საქართველოს მთავრობის
მიერ შემუშავებულ ენერგეტიკის განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიას. ქვემოთ
წარმოგიდგენთა ალტერნატივების ამ შეფასებას მოკლე რეზიუმეს სახით.

პროექტის ალტერნატიული შეფასების მიზანი იყო კაშხლის ადგილმდებარეობის და
სიმაღლის რამოდენიმე ვარიანტის ანალიზი ოთხ შესაძლო კვეთში, რომლებიც ერთობლივად
იქნა დასახელებული ექსპერთა საბჭოს, მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლების, პროექტის
გარემოზე ზემოქმედების საკითხებზე მომუშავე კონსულტანტების და საინჟინრო
კონსულტანტის „შტუკეს“ მიერ იმ მიზნით, რომ შერჩეული ყოფილიყო საუკეთესო ვარიანტი. 

კაშხლის და წყალმიმღები ნაგებობების განთავსებისთვის შეფასებული იქნა ოთხი
ადგილმდებარეობა. შესწავლილი კაშხლის სხვადასხვა კვეთები მოცემულია 5.2. ნახაზზე:

ალტერნატივების შედარებისას განხორციელდა:

 თითოეული ალტერნატიული უბნისათვის შესაძლო მდებარეობის კონცეპტუალური
პროექტის შემუშავება კაშხლის განსხვავებული სიმაღლითა და სხვადასხვა დადგმული
სიმძლავრით ენერგიის გამომუშავების ოპტიმალური ვარიანტის მისაღებად. დეტალური
კვლევების ჩატარება, რომელთა საფუძველზედაც შესაძლებელი იქნებოდა სათანადო
ტექნიკური, ეკონომიკური, ფინანსური და გარემოსდაცვითი შეფასების გაკეთება;

 გაუთვალისწინებელი (ავარიული) სიტუაციების მხედველობაში მიღება
(გარემოსდაცვითი, ტექნიკური, ეკონომიკური და ფინანსური შეფასებისათვის საჭირო
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის დონის შესაბამისად);

 კრიტერიუმების შემუშავება ტექნიკური, გარემოსდაცვითი, სოციალური, კულტურული,
ეკონომიკური და ფინანსური შეფასებებისათვის;

 ალტერნატიული უბნის საუკეთესო ვარიანტის შერჩევა და რეკომენდება. 

ხუდონის კაშხლის განლაგების ტოპოგრაფიული და გეოლოგიური პირობებიდან
გამომდინარე, საჭიროა ოთხი განსხვავებული ალტერნატიული უბნის (კვეთის) შეფასება. იხ. 
ნახაზი 5.1. თითოეულ კვეთში შესწავლილ იქნა რამდენიმე ვარიანტი, კაშხლის სხვადახვა
სიმაღლეებით, წყლის ხარჯებით და დადგმული სიმძლავრეებით. 

ხაიშის C –ვ არიანტები (ალტერნატივა 3-დან 5-მდე): ხუდონის თავდაპირველად შერჩეული
კვეთიდან 4.6 კმ-ით ზედა ბიეფში, ხაიშის და მდინარე ნენსკრას შესართავთან. ამ ვარიანტის

                                                          
6 Colenco Power Engineering Ltd. & STUCKY, Phase II, 2008; AF- Colenco Ltd. & STUCKY, Phase III, 2010.
2.Khudoni hydroelectric project. Draft 6th engeneering panel of experts, report review of phase 3 feasibility study, September 
2010.
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მიხედვით ზედა ბიეფის კაშხალი და ხუდონის კვეთში არსებული ჰესის შენობა
ერთმანეთთან იქნება დაკავშირებული. კაშხლის ღერძი მდებარეობს 530.3 მ ნიშნულზე. 
კაშხლის ეს კვეთი გათვალისწინებული ვარიანტებით 3A, 3B, 4A, 4B და5. სადაწნეო გვირაბის
სიგრძე შადგენს 4,315 მ.

ხაიშის B – ვარიანტი (ალტერნატივა 6): ხუდონის თავდაპირველად შერჩეული
კვეთიდან 6.6კმ-ით ზედა ბიეფში, სოფ. ხაიშის და მდ. ნენსკრას შესართავთან.ამ
ვარიანტის მიხედვით ზედა ბიეფის კაშხალი და ხუდონის კვეთში არსებული ჰესის
შენობა ერთმანეთთან იქნება დაკავშირებული. კაშხლის ღერძი მდებარეობს 635,3 მ
ნიშნულზე. კაშხლის ეს კვეთი გათვალისწინებულია ვარიანტებით 6A, 6B, 6C და 6D. 
სადაწნეო გვირაბის სიგრძე შეადგენს 6,163 მ.

ხაიშის A: აღნიშნული კვეთი შერჩეულ იქნა ხუდონის წყალსაცავის ზედა ბიეფის
ბოლოში 700 მ მდინარის ზედა ნიშნულზე, კასკადთან შეთანაწყობის მიზნით და იგი
მდებარეობს მდინარის ზედა ბიეფში. ობიექტზე ჩატარებული ვიზიტის დროს
დადგინდა, რომ ხაიშის თავდაპირველი ობიექტი მდებარეობს ხუდონის წყალსაცავის, 
რომელსაც ქმნის კაშხალი ხემის ნიშნულით 700, ზედა ნაწილიდან 1,5 კმ-ში ქვედა
ბიეფში. ამგვარად, შეფასებული იქნა ორი ადგილი:

 ხაიში A – ზედა ბიეფის კვეთი- ვარიანტი 7 ზედა ბიეფი: თავდაპირველი კვეთიდან 9.4 
კმ-ით ზედა ბიეფში, ხაიშის და მდინარე ნენსკრის შესართავთან ზემოთ, ნიშნულზე 701 
მ. კაშხლის ეს კვეთი გათვალისწინებულია ვარიანტებით 7A, 7B, 7C და7D. სადაწნეო
გვირაბის სიგრძე - 8,977 მ.

 ხაიში A –ქვედა ბიეფის კაშხალი- ვარიანტი 7 ქვედა ბიეფში: თავდაპირველი კვეთიდან
8 კმ-ით ზედა ბიეფში, ხაიშის და მდინარე ნენსკრას შესართავიდან ზემოთ, ნიშნულზე
670.3 მ. კაშხლის ეს კვეთი გათვალისწინებულია ვარიანტებით 7E, 7F, 7G და 7H. 
სადაწნეო გვირაბის სიგრძე შადგენს 7570 მ.
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ნახ. 5.2. ვარიანტი ხუდონი, ვარიანტები ხაიში C, B, A
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ქვემოთ, ცხრილების სახით მოცემულია სხვადასხვა ადგილმდებარეობის (კვეთის) პირობებში
სხვადასხვა ტიპის კაშხლის ტექნიკური და საექსპლუატაციო მახასიათებლები, 

ცხრილი 5.1. კაშხლის ტიპების ალტერნატივები
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ხუდონი 1 დაბალი კაშხალი 143.8 670.0 530.3 526.2 300

2A მაღალი თაღოვანი კაშხალი

167.1 700.0 530.3 526.2 280
2B

მაღალი დატკეპნილი ბეტონის
გრავიტაციული კაშხალი

ხაიში C 3A მომდინარე წყალზე მომუშავე
ჰესი 51.8 578.0

566.3 526.2 4315
3B დაბალი კაშხალი 88.8 615.0

4A საშუალო დაბალი კაშხალი 143.8 670.0

4B საშუალო მაღალი კაშხალი 173.8 700.0

5 მაღალი კაშხალი 198.8 725.0

ხაიში B
6A

მომდინარე წყალზე მომუშავე
ჰესი 118.8 645.0

633.3 526.2 61636B დაბალი კაშხალი 143.8 670.0

6C საშუალო კაშხალი 208.8 735.0

6D მაღალი კაშხალი 273.8 800.0

ხაიში A -
ზედა
ბიეფი

ქვედა
ბიეფი

7A მომდინარე წყალზე მომუშავე
ჰესი 186.8 713.0

701.3 526.2 89777B დაბალი კაშხალი 203.8 730.0

7C საშუალო კაშხალი 273.8 800.0

7D მაღალი კაშხალი 343.8 870.0

7E
მომდინარე წყალზე მომუშავე
ჰესი 156.8 683.0

671.0 526.2 75707F დაბალი კაშხალი 173.8 700.0

7G საშუალო კაშხალი 203.8 730.0

7H მაღალი კაშხალი 273.8 800.0
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ცხრილი 5.2. ვარიანტები კაშხლის სხვადასხვა სიმაღლეებით, წყლის ხარჯებით და დადგმული
სიმძლავრეებით.

ადგილმდებარეობა ვარიანტი N აღწერა კაშხლის თხემის
ნიშნული (მ)

დადგმული
სიმძლავრე

ხუდონი თავდაპირველი
კვეთი

ვარიანტი1 -
დაბალი თაღოვანი
კაშხალი 670.0 630 მგვტ

ვარიანტი2

2A
მაღალი თაღოვანი
კაშხალი

700.0
(თავდაპირველი 1982 
წლის პროექტით გა-
თვალისწინებული)

702 მვტ

2B
მაღალი დატკეპნილ
ბეტონიანი თაღოვან
გრავიტაციული კაშხალი

700.0 702 მგვტ

ვარიანტი 3
3A

კალაპოტური ტიპის
კაშხალი 578.0 65 მგვტ

3B დაბალი კაშხალი 615.0 110 მგვტ

ხაიში C

ხაიშის ზედა
ბიეფში

მდინარის
ქვედა ბიეფის
შესართავთან

ვარიანტი 4

4 A

საშუალოდ დაბალი
სიმაღლის
დატკეპნილბეტონიანი
თაღოვან გრავიტაციული
კაშხალი

670.0 360 მგვტ

4B

საშუალოდ მაღალი
დატკეპნილბეტონიანი
თაღოვან გრავიტაციული
კაშხალი

700.0 600 მგვტ

ვარიანტი 5 -

მაღალი
დატკეპნილბეტონიანი
თაღოვან გრავიტაციული
კაშხალი

725.0 690მგვტ

ხაიში B

ხაიშის ზედა
ბიეფში

მდინარის
ქვედა ბიეფის
შესართავთან

ვარიანტი 6

6A კალაპოტური ტიპის
კაშხალი 645.0 150 მგვტ

6B დაბალი კაშხალი 670.0 180 მგვტ

6B

საშუალო სიმაღლის
დატკეპნილბეტონიანი
თაღოვან გრავიტაციული
კაშხალი

735.0 510 მგვტ

6d

მაღალი
დატკეპნილბეტონიანი
თაღოვან გრავიტაციული
კაშხალი

800.0 750 მგვტ

ხაიშიA

ხაიშის ზედა
ბიეფში

მდინარის
ქვედა ბიეფის
შესართავთან

ვარიანტი 7 
ზედა ბიეფში

6A კალაპოტური ტიპის
კაშხალი 713.0 240 მგვტ

7B დაბალი კაშხალი 730.0 270 მგვტ

7B

საშუალო სიმაღლის
დატკეპნილბეტონიანი
თაღოვან გრავიტაციული
კაშხალი

800.0 740 მგვტ



ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

159
Trans Electrica Ltd., 2013

ადგილმდებარეობა ვარიანტი N აღწერა კაშხლის თხემის
ნიშნული (მ)

დადგმული
სიმძლავრე

7D

მაღალი
დატკეპნილბეტონიანი
თაღოვან გრავიტაციული
კაშხალი

870.0 750 მგვტ

ხაიშის ზედა
ბიეფში

მდინარის
ქვედა ბიეფის
შესართავთან

ვარიანტი 7 
ქვედა

ბიეფში

7E კალაპოტური ტიპის
კაშხალი 683.0 200 მგვტ

7F კალაპოტური ტიპის
დაბალი კაშხალი 700.0 220 მგვტ

7G

საშუალო სიმაღლის
დატკეპნილბეტონიანი
თაღოვან გრავიტაციული
კაშხალი

730.0 290 მგვტ

7H

მაღალი
დატკეპნილბეტონიანი
თაღოვან გრავიტაციული
კაშხალი

800.0 740 მგვტ

თავდაპირველი კასკადის
კონცეფცია ვარიანტი 8 8

მაღალი
დატკეპნილბეტონიანი
თაღოვან გრავიტაციული
კაშხალი

910

პროექტის შეჩერება ვარიანტი 9 - კაშხალი არ აშენდება 0 მგვტ

ცხრილი 5.3. ხუდონი – ვარიანტი 2A და 2B, პარამეტრები და საშუალო წლიური გამომუშავება

პარამეტრი სიდიდე ერთეული

მაქსიმალური დამუშავების დონე 700.0 მ

მინიმალური დამუშავების დონე 630.0 მ

წყლის დონე ქვედა ბიეფში 526.2 მ

მთლიანი მოცულობა 340 მლნ. მ3

სასარგებლო მოცულობა 252 მლნ. მ3

მკვდარი მოცულობა 88 მლნ. მ3

მდინარის კალაპოტის დონე
კაშხალთან

530.3 მ

სადაწნეო გვირაბის დიამეტრი 6 მ

სიგრძე 280 მ

რაოდენობა 3

დაწნევა 173.8 მ

ტურბინაზე ხარჯი 500 მ3/წმ

დადგმული სიმძლავრე 750 მგვტ

საშუალო წლიური გამომუშავება 1485 გვტ.სთ

სიმძლავრის გამოყენების
კოეფიციენტი

0.23
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ცხრილი 5.4. ხაიში C პარამეტრები და საშუალო წლიური გამომუშავება

ვარიანტი 3 
კალაპოტური

ტიპის ჰესი

ვარიანტი 3B 
დაბალი კაშხალი

ვარიანტი 4A

საშუალო დაბალი
კაშხალი

ვარიანტი 4A

საშუალო
დაბალი კაშხალი

ვარიანტი 3A

კალაპოტ-ური
ტიპის ჰესი

ვარიანტი 5

მაღალი კაშხალი

წყალსაცავის
მაქს.დონე 578.0 615.0 მ 670.0 მ 700.0 მ 578.0 მ 725.0 მ

მინიმალური დონე 575.0 590.0 მ 620.0 მ 650.0 მ 575.0 მ 680.0 მ

წყლის დონე ქვედა
ბიეფში 526.2 მ 526.2 მ 526.2 მ 526.2 მ 526.2 მ 526.2 მ

მთლიანი
მოცულობა 0 მლნ.მ

3
3 მლნ.მ

3

32 მლნ.მ
3

73 მლნ.მ
3

0 მლნ.მ
3

132 მლნ.მ
3

სასარგებლო
მოცულობა 0 მლნ.მ

3
3 მლნ.მ

3

28 მლნ.მ
3

58 მლნ.მ
3

0 მლნ.მ
3

89 მლნ.მ
3

მკვდარი
მოცულობა 0 მლნ მ

3
1 მლნ.მ

3

4 მლნ.მ
3

15 მლნ.მ
3

0 მლნ.მ
3

43 მლნ.მ
3

მდინარის
კალაპოტის დონე
კაშხალთან

566.3 მ 566.3 მ 566.3 მ 566.3 მ 566.3 მ 566.3 მ

სადაწნეო გვირაბის
დიამეტრი 7 მ 7 მ 9 მ 11 მ 7 მ 11 მ

სიგრძე 4315 მ 4315 მ 4315 მ 4315 მ 4315 მ 4315 მ

რაოდენობა 1 1 1 1 1 1

დაწნევა 51.8 მ 88.8 მ 143.8 მ 173.8 მ 51.8 მ 198.8 მ

წყლის ხარჯი
ტურბინაზე 150 მ

3

/წმ 150 მ
3

/წმ 300 მ
3

/წმ 410 მ
3

/წმ 150 მ
3

/წმ 410 მ
3

/წმ

დადგმული
სიმძლავრე

საშუალო წლიური
გამომუშავება
გამომუშავება

65 მგვტ

298 გვტ.სთ

110 მგვტ

467 გვტ.სთ

360 მგვტ

991 გვტ.სთ

600 მგვტ

1240 გვტ.სთ

65 მგვტ

298 გვტ.სთ

690 მგვტ

1517 გვტ.სთ

სიმძლავრის
გამოყენების
კოეფიციენტი

0.52 0.49 0.32 0.24 0.52 0.25
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ნახ. 5.3. სადაწნეო გვირაბი ვარიანტი ხაიში C
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ნახ. 5.4. სადაწნეო გვირაბი ვარიანტი ხაიში C
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ნახ. 5.5. სადაწნეო გვირაბი ვარიანტი ხაიში C



ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

164
Trans Electrica Ltd., 2013

ცხრილი 5.5. ხაიში B (ვარიანტები 6A-D) პარამეტრები და საშუალო წლიური გამომუშავება

ვარიანტი 6
კალაპოტური ტიპის

ჰესი

ვარიანტი 6B დაბალი
კაშხალი

ვარიანტი 6C
საშუალო დაბალი

კაშხალი

ვარიანტის 6D
მაღალი
კაშხალი

წყალსაცავის მაქს.დონე 645.0 მ 670.0 მ 735.0 მ 800.0 მ

მინიმალური დონე 642.0 მ 645.0 მ 670.0 მ 750.0 მ

წყლის დონე ქვედა ბიეფში 526.2 მ 526.2 მ 526.2 მ 526.2 მ

სრული მოცულობა 0 მლნ.მ
3

3 მლნ.მ
3

30 მლნ.მ
3

144 მლნ.მ
3

სასარგებლო მოცულობა 0 მლნ.მ
3

2 მლნ.მ3 28 მლნ.მ
3

100 მლნ.მ
3

მკვდარი მოცულობა 0 მლნ.მ3 0 მლნ.მ3 2 მლნ.მ3 44 მლნ.მ3

მდინარის კალაპოტის დონე
კაშხალთან 633.3 მ 633.3 მ 633.3 მ 633.3 მ

სადაწნეო გვირაბის დიამეტრი 7 მ 7 მ 9 მ 10 მ

სიგრძე 6163 მ 6163 მ 6163 მ 6163 მ

რაოდენობა 1 1 1 1

დაწნევა 118.8 მ 143.8 მ 208.8 მ 273.8 მ

წყლის ხარჯი ტურბინაზე 150 მ
3

/წმ 150 მ
3

/წმ 290 მ
3

/წმ 320 მ
3

/წმ

დადგმული სიმძლავრე

საშუალო წლიური გამომუშავება

150 მგვტ.

610 გვტ.სთ

180 მგვტ.

684 გვტ.სთ

510 მგვტ.

1075 გვტ.სთ

750 მგვტ.

1583 გვტ.სთ

სიმძლავრის გამოყენების
კოეფიციენტი 0.45 0.44 0.24 0.24
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ნახ. 5.6. სადაწნეო გვირაბი ვარიანტი ხაიში B
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ცხრილი 5.6. ხაიში A ქვედა ბიეფი (ვარიანტები7E-H) პარამეტრები და საშუალო წლიური გამომუშავება

ვარიანტი 7A
კალაპოტური

ტიპის ჰესი

ვარიანტი 7B
დაბალი კაშხალი

ვარიანტი 7C
საშუალო

სიმაღლის კაშხალი

ვარიანტი 7D
მაღალი კაშხალი

წყალსაცავი
მაქსიმალური დამუშავების დონე

683.0 მ 700.0 მ 730.0 მ 800.0 მ

მინიმალური დამუშავების დონე 680.0 მ 680.0 მ 700.0 მ 765.0 მ

წყლის დონე ქვედა ბიეფში 526.2 მ 526.2 მ 526.2 მ 526.2 მ

სრული მოცულობა 0 მლნ.მ
3

0.5 მლნ.მ
3

6 მლნ.მ
3

79 მლნ.მ
3

სასარგებლო მოცულობა 0 მლნ.მ
3

0.4 მლნ.მ
3

5 მლნ.მ
3

38 მლნ.მ
3

მკვდარი მოცულობა 0 მლნ.მ
3

0.1 მლნ.მ
3

1 მლნ.მ
3

41 მლნ.მ
3

მდინარის კალაპოტის დონე
კაშხალთან

671.0 მ 671.0 მ 671.0 მ 671.0 მ

სადაწნეო გვირაბის დიამეტრი 7 მ 7 მ 10 მ 10 მ

სიგრძე 7570 მ 7570 მ 7570 მ 7570 მ

რაოდენობა 1 1 1 1

დაწნევა 156.8 მ 173.8 მ 203.8 მ 273.8 მ

წყლის ხარჯი ტურბინაზე 150 მ
3

/წმ 150 მ
3

/წმ 170 მ
3

/წმ 310 მ
3

/წმ

დადგმული სიძლავრე
საშუალო წლიური გამომუშავება

200 მგვტ.
805 გვტ.სთ

220 მგვტ.
839 გვტ.სთ

290 მგვტ.
1058 გვტ.სთ

740 მგვტ.
1579 გვტ.სთ

სიმძლავრის გამოყენების
კოეფიციენტი 0.45 0.45 0.41 0.24
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ნახაზი 5.7. სადაწნეო გვირაბი ვარიანტი ხაიში A ქვედა ბიეფი (მაღალი კაშხალი)
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ცხრილი 5.7. ხაიში A ზედა ბიეფი (ვარიანტები 7A-D.) პარამეტრები და საშუალო წლიური გამომუშავება

ვარიანტი 7A
კალაპოტური

ტიპის ჰესი

ვარიანტი 7B დაბალი
კაშხალი

ვარიანტი 7C
საშუალო

სიმაღლის კაშხალი

ვარიანტი 7D მაღალი
კაშხალი

წყალსაცავი
მაქსიმალური დამუშავების დონე

713.0 მ 730.0 მ 800.0 მ 870.0 მ

მინიმალური დამუშავების დონე 710.0 მ 710.0 მ 765.0 მ 840.0 მ

წყლის დონე ქვედა ბიეფში 526.2 მ 526.2 მ 526.2 მ 526.2 მ

სრული მოცულობა 0 მლნ.მ
3

5 მლნ.მ
3

74 მლნ.მ
3

290 მლნ.მ
3

სასარგებლო მოცულობა 0 მლნ.მ
3

4 მლნ.მ
3

46 მლნ.მ
3

117 მლნ.მ
3

მკვდარი მოცულობა 0 მლნ.მ
3

1 მლნ.მ
3

28 მლნ.მ
3

173 მლნ.მ
3

მდინარის კალაპოტის დონე
კაშხალთან

701.3 მ 701.3 მ 701.3 მ 701.3 მ

სადაწნეო გვირაბის დიამეტრი 7 მ 7 მ 10 მ 9 მ

სიგრძე 8,977 მ 8,977 მ 8,977 მ 8,977 მ

რაოდენობა 1 1 1 1

დაწნევა 186.8 მ 203.8 მ 273.8 მ 343.8 მ

წყლის ხარჯი ტურბინაზე 150 მ
3

/წმ 150 მ
3

/წმ 310 მ
3

/წმ 250 მ
3

/წმ

დადგმული სიძლავრე
საშუალო წლიური გამომუშავება

240 მგვტ.
960 გვტ.სთ

270 მგვტ.
1,050 გვტ.სთ

740 მგვტ.
1,567 გვტ.სთ

750 მგვტ.
1,925 გვტ.სთ

სიმძლავრის გამოყენების
კოეფიციენტი 0.45 0.45 0.25 0.29
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ნახ. 5.8. სადაწნეო გვირაბი ვარიანტი ხაიში A ზედა ბიეფი (მაღალი კაშხალი)
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ზემოთ წარმოდგენილი მონაცემები საფუძვლად დაედო ტექნიკურ ეკონომიკურ დასაბუთებას
საინჟინრო-ტექნიკურ, ეკონომიკურ და ფინანსური პარამეტრების გათვალისწინებით. 
გაკეთდა დასკვნა, რომ მხოლოდ ეკონომიკურ და ფინანსურ პარამეტრებს თუ დავეყრდნობით, 
უპირატესობა უნდა მიენიჭოს ვარიანტ 2-ს: მაღალი კაშხლით თხემის ნიშნულზე 700მეტრი და
დადგმული სიმძლავრით 702 მეგავატი. 

ქვემოთ მოცემულია უფრო კომპლექსური ანალიზის შედეგები, რომელიც მოიცავს ბუნებრივ
და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას ხარისხობრივი (ნახევრადრაოდენობრივი) 
და რაოდენობრივი შეფასების მეთოდების გამოყენებით. 

5.1.2 ბუნებრივი გარემოს მახასიათებლები კაშხლის ალტერნატიული ადგილებისათვის

5.1.2.1 რელიეფი, გეომორფოლოგია და ნიადაგები

კაშხალი ხაიში A (ზედა ) და ხაიში A ( ქვედა)

ხაიში A ( ქვედა) და ხაიში A (ზედა ) ალტერნატიული კაშხლები მდებარეობს მდინარე
ენგურზე, სოფელ ჭერისა და ჯორკვალის მიდამოებში, მდ. ენგურის მარჯვენა შენაკად
ქედანის-ტვიბსა და მარცხენა უსახელო შენაკადს შორის, სოფ. ჭერის ჩრდილო-

აღმოსავლეთით 1,1 კმ მანძილზე. ამ ადგილას ხეობა განლაგებულია 693,0 მ აბს.ს
სტრუქტურულად შესასწავლი რაიონი მიეკუთვნება რაკვალიას სინკლინის ჩრდილო ფრთას. 

შრეების საერთო დაქანების აზიმუტია 225°, დახრის კუთხე 80°.სოფ. ჭერის მიდამოებ ში, მდ. 

ენგურის ორივე ფერდზე, მდ. ქედანისტვიბის შესართავთან, გაშიშვლებულია დიორიტ-

პორფირული შედგენილობის სხეული. იგი შემოჭრილია შუა იურის აალენური ასაკის მუქი-

ნაცრისფერი თიხა-ფიქლებისა და ქვი შაქვების მორიგეობა ში. სხეულის სიმძლავრეა 120-150 მ, 

ხოლო სიგრძე 2,0 კმ. მისი მიმართების აზიმუტია 295°, დახრა სამხრეთ-დასავლურია 80° 

კუთხით. უბანი აგებულია გუმისთის წყებით, შუა იურის აალენური ასაკის ნაცრისფერი
თიხა-ფიქლებისა და წვრილ და საშუალომარცვლოვანი ნაცრისფერი საშუალო და სქელ
შრეებრივი (0,7-1,5 მ) არკოზული ქვიშაქვების მორიგეობა. ხეობის მარჯვენა ფერდი ჩამო
შლილია და ჩანს მცირე ზომის 92-3 მ0 პროლუვიური დანაგროვები, ხოლო ძირითადი ქანების
გა ში შვლება 50 მ-ის სიმაღლეზეა. აღნი შნული თიხა-ფიქლებისა და ქვი შაქვების მორიგეობა
კარგად ჩანს მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირზე, უ შუალოდ დასაპროექტებელი კა შხლის ღერძის
გასწვრივ. აქ ამ დასტის შრეების ელემენტები ანალოგიურია მარჯვენა ფერდის. მარცხენა
უსახელო შენაკადის შეერთებაზე ჩანს მცირე ზომის გამოტანის კონუსი.

კა შხლის ღერძის სამხრეთ-დასავლეთით 450 მ- ში, მდ. ქედანისტვიბის კალაპოტის სიგანე 20-

25 მ-ია და შევსებულია ალუვიური ნალექებით. უშუალოდ ხევის მარჯვენა ფერდზე
გაშიშვლებულია მუქი-ნაცრისფერი მომწვანო დიაბაზური პორფირიტების გამკვეთი, 

რომელიც მდ. ენგურის მარცხენა ფერდზეც გაიდევნება. სხეულის სიმძლავრეა 120-130 მ, 

ხოლო სიგრძე 2,0 კმ. მისი მიმართების აზიმუტია 295°, დახრა სამხრეთდასავლურია 80° 
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კუთხით. დიაბაზ-პორფირიტი. მაკროსკოპულად არის მუქი-ნაცრისფერი მომწვანო, 

საშუალომარცვლოვანი პორფირული სტრუქტურით. ქანი მკვრივია, ჩანს მუქი ფერის
მინერალის იზომორფული, მსხვილი გამონაყოფები. მიკროსკოპულად ძირითადი მასა
წვრილმარცვლოვანია და შედგება ქლორიტის, წვრილქერცლიანი ამფიბოლის, 

პლაგიოკლაზის, პიროქსენის და მადნის მინერალებისგან. ძირითად მასაში თითქოს
ჩამდნარია მსხვილი, ყოველთვის იდიომორფული, ძლიერ სერიციტიზებული, სოგგიერ
პრენიტიზირებული, პლაგიოკლაზის კრისტალები. ამ კატეგორია შეიძლება მივაკუთვნოთ
სხვადასხვა ზომის პიროქსენის კრისტალები, რომლებიც ზოგჯერ მთლიანად არის
ჩანაცვლებული ეპიდოტ-ქლორიტ-კარბონატით და გარს აკრავს უფერო, ტალღოვანი
ურალიტის გარსი. განსაკუთრებით მკაფიოდ გამოიყოფა შეუცვლელი პიროქსენის
ცალკეული მსხვილი გამონაყოფები. შესასწავლ უბანზე განვითარებულია კავკასიონის
სამხრეთი ფერდისთვის დამახასიათებელი კლივაჟის და ნაპრალთა სისტემა, რომელიც
დეტალური შესწავლის დროს უნდა დაზუსტდეს. ახალგაზრდა ნალექებიდან
გავრცელებულია ჭალის და ფერდის მცირე სიმძლავრის ელუვიური და მდინარის ალუვიური
(5-10 მ) ნალექები.

ორივე კაშხლის მარცხენა მხარის რელიეფი ძლიერ დახრილი და კლდოვანია. 

ნიადაგი ტყის ყომრალია, მცირე სისქის, მცირე ჰუმუსიანია, რომელიც ტყითაა დაფარული. 
კაშხლის მარჯვენა მხარეს ფერდობები ეროზირებული და დამეწყრილია (იხილეთ სურათები
5.1, 2)

სურ. 5.1;კაშხლის მარჯვენა მხარეს  ეროზირებული ზონები

სურ. 5.1
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სურ. 5.2

სურ. 5.2;კაშხლის მარჯვენა მხარეს  ეროზირებული ზონები

კაშხალი- ხაიში B

კაშხალი მდებარეობს მდინარე ენგურზე, სოფელ ტობარის ჩრდილო/აღმოსავლეთით,
მდ.ენგურის მარჯვენა შენაკად მდ. ნენსკრადან აღმა 1150 მ-ში და მარცხენა უსახელო (1091.0)
შენაკადიდან 200 მ-ში. ამ ადგილას ხეობა განლაგებულია 635 მ აბს.ს შესასწავლი რაიონში
განვითარებულია შუა იურის ბაიოსური ასაკის ვულკანოგენური დასტა. იგი წარმოდგენილია
მასიური ტუფო-ქვიშაქვების, ტუფობრექჩიების, ტუფო-კონგლომერატების, პორფირიტული
განფენების და მასიური ტუფების მორიგეობით. სტრუქტურულად შესასწავლი რაიონი
მიეკუთვნება დარჩის სინკლინის ჩრდილო ფრთას და მისი ღერძი საპროექტო კაშხლის
ღერძიდან დაცილებულია 150 მ-ით. შრეების საერთო დაქანების აზიმუტია 180-190°, დახრის
კუთხე 30-35°. შესასწავლ უბანზე განვითარებულია კავკასიონის სამხრეთი ფერდის
პორფირიტული წყებისთვის დამახასიათებელი ნაპრალთა სისტემა, რომელიც დეტალური
შესწავლის დროს უნდა დაზუსტდეს. ახალგაზრდა ნალექებიდან გავრცელებულია ფერდის
მცირე სიმძლავრის ელუვიური და მდინარის ალუვიური (5-10 მ) ნალექები.

კაშხლის მარცხენა მხარეს რელიეფი ძლიერ დახრილი და კლდოვანია. ნიადაგი ტყის
ყომრალია, მცირე სისქის, მცირე ჰუმუსიანია, რომელიც ტყითაა დაფარული. კაშხლის
მარჯვენა მხარეს ფერდობები ეროზირებული და ალაგ დამეწყრილია

კაშხალი -ხაიში C

კაშხალი მდებარეობს მდინარე ენგურზე, მდინარე ნენსკრასა და ენგურის შეერთების ქვედა
წელში. მდ.ენგურის მარცხენა შენაკად მდ. ხაიშურადან აღმა 1100 მ-სი, მარცხენა ორ უსახელო
ხევს შორის. ამ ადგილას ხეობა განლაგებულია 578 მ აბს.ს შესასწავლი რაიონში
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განვითარებულია შუა იურის ბაიოსური ასაკის ვულკანოგენური დასტა. იგი წარმოდგენილია
მასიური ტუფო-ქვისაქვების, ტუფობრექჩიების, ტუფო-კონგლომერატების, პორფირიტული
განფენების და მასიური ტუფების მორიგეობით. სტრუქტურულად შესასწავლი რაიონი
მიეკუთვნება ხაიშის ანტიკლინის ჩრდილო ფრთას. შრეების საერთო დაქანების აზიმუტია 30-

35, დახრის კუთხე 70-75. შესასწავლ უბანზე განვითარებულია კავკასიონის სამხრეთი
ფერდის პორფირიტული წყებისთვის დამახასიათებელი ნაპრალთა სისტემა, რომელიც დეტა-

ლური შესწავლის დროს უნდა დაზუსტდეს. დასაპროექტებელი კასხალის სიახლოვეს
ახალგაზრდა ნალექებიდან გავრცელებულია ფერდის მცირე სიმძლავრის ელუვიური და
მდინარის ალუვიური (5-10 მ) ნალექები.

კაშხლის მარჯვენა და მარჯვენა მხარეს რელიეფი ძლიერ დახრილი და კლდოვანია. ნიადაგი
ტყის ყომრალია, მცირე სისქის, მცირე ჰუმუსიანია, რომელიც ტყითაა დაფარული. 

კაშხალი - ხუდონი

კაშხალი მდებარეობს მდინარე ენგურზე. 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. დეტალური
გეომორფოლოგიური და გეოლოგიური აღწერა მოცემულია მე-6 თავში. 

5.1.2.2. კაშხლის ალტერნატივების ფლორისტული აღწერა

ხაიში A (ზედა ბიეფი)

მარჯვენა ნაპირი დაბალსენსიტიურია, მარცხენა საშუალო სენსიტიური. მდ. ენგურის
მარჯვენა ნაპირზე წარმოდგენილია შერეულფოთლოვანი ტყე წიწვოვნების შერევით. მდ. 
ენგურის მარცხენა ნაპირზე, ჩრდილო-დასავლეთ ექსპოზიციებზე, შედარებით მიუდგომელ
ადგილებში წარმოდგენილია ბუნებრივი მუქწიწვიანი ტყეები ნაძვისა და სოჭის
მონაწილეობით, ნაკლებად სახეცვლილი შერეული ტყეები, ტყე-კლდის კომპლექსები.

სოფლების ახლომახლო ბუნებრივი პირველადი ფიტოცენოზები ძირითადად
დეგრადირებულია-მაგ. რცხილნარი საშუალო დახრილობის (15-300) ფერდობებზე, 
დეგრადირებული სერეულფოთლოვანი ტყე გზის პირებზე. ხმობის პროცესში მყოფი
წაბლები. და სხვ.



ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი

174
Trans Electrica Ltd., 2013

სურ. 5.3. მდ. ენგურის ხეობა, ანწლი სურ. 5.4. ბაძგი (Ilex colchica)

სურ. 5.5. მდინარე ენგურის მარცხენა ნაპირი, სოფ. 
ჯორკვალის მიდამოები, ნაკლებად სახეცვლილი
შერეული ტყეები

სურ. 5.6. მდინარე ენგურის მარჯვენა ნაპირი, 
სოფ. ჯორკვალის მიდამოები, წაბლის გამხმარი
ხეების ფრაგმენტი

ხაიში A (ქვედა ბიეფი)

ამ კაშხლის შედეგად დატბორვის ზონა საფრთხეს უქმნის სოფ. დიზთან, ზღ. დ. 800-900 
მეტრზე, თიხნარ-ფიქლნარ ეკოტოპებზე მოზარდ ხმელთაშუაზღვეთის ფლორის
წარმომადგენელს, კავკასიის იშვიათ ბალახოვან მცენარეს - Alyssoides graeca-ს. სოფ. დიზთან
ეს ბიოტოპი უნიკალური და მაღალსენსიტიურია.

ქვედა ბიეფის, 250 მ. სიმაღლის „ ხაიში-A“ კაშხალის აშენება აუცილებლად გამოიწვევს
მაღალი საწარმოო პოტენციალის, მაღალი ესთეტიკური ღირებულებებისა და ძლიერი
დაცვითი ფუნქციების მატარებელი კორომების მნიშვნელოვანი ნაწილის დატბორვას. ხაიშის
კაშხლების ოთხი საპროექტო ალტერნატივიდან (A-ზედა; A-ქვედა; B და C), როგორც
ეკოლოგიური, ისე ენერგეტიკული საჭიროებების გათვალისწინებით, ჩვენ მიზანშეწონილად
გვესახება ზედა ბიეფის „ხაიში-A“ კაშხალის ალტერნატივის დატოვება.
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ხაიში B

ამ კაშხლის მშენებლობის შედეგად დატბორვის ზონის მარჯვენა ნაპირი დაბალ
სენსიტიურია, მარცხენა საშუალო სენსიტიური. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე
წარმოდგენილია შერეულ ფოთლოვანი ტყე წიწვოვნების შერევით. მდ. ენგურის მარცხენა
ნაპირზე, ჩრდილო-დასავლეთ ექსპოზიციებზე, შედარებით მიუდგომელ ადგილებში
წარმოდგენილია ბუნებრივი მუქწიწვიანი ტყეები ნაძვისა და სოჭის მონაწილეობით, 
ნაკლებად სახეცვლილი შერეული ტყეები, ტყე-კლდის კომპლექსები.

სოფლების ახლომახლო ბუნებრივი პირველადი ფიტოცენოზები ძირითადად
დეგრადირებულია-მაგ. რცხილნარი საშუალო დახრილობის (15-300) ფერდობებზე, 
დეგრადირებული შერეულ ფოთლოვანი ტყე გზის პირებზე. ხმობის პროცესში მყოფი
წაბლები. და სხვ.

აღნიშნული კაშხლის მშენებლობის შედეგად დატბორვის ზონა აგრეთვე საფრთხეს უქმნის
სოფ. დიზთან, ზღ. დ. 800-900 მეტრზე, თიხნარ-ფიქლნარ ეკოტოპებზე მოზარდ
ხმელთაშუაზღვეთის ფლორის წარმომადგენელს, კავკასიის იშვიათ ბალახოვან მცენარეს -
Alyssoides graeca-ს. სოფ. დიზთან ეს ბიოტოპი უნიკალური და მაღალსენსიტიურია.

ხაიში C

ამ კაშხლის ადგილი მდებარეობს შედარებით დაბალსენსიტიური მცენარეულობის ზოლში, 
სადაც უფრო მეტია ბუნებრივი მცენარეულობის დეგრადაციის ხარისხი, ვიდრე წინა
ვარიანტებში.

ხუდონი

კაშხლის მარჯვენა ნაპირზე (კაშხლის მიმდებარე ტერიტორია) წარმოდგენილია ძლიერად
დეგრადირებული მცენარეულობა. აღნიშნულ მონაკვეთზე ფერდობებზე თითქმის
მთლიანად არის განადგურებული მცენარეული საფარი. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად
და ბიომრავალფეროვნებითი შეფასებით დაბალსენსიტიურია.

კაშხლის მარცხენა ნაპირზე გვხვდება დეგრადირებული შერეულფოთლოვანი ტყის
ფრაგმენტები რცხილის, ცაცხვისა და მურყნის მონაწილეობით. ამ მონაკვეთზე კლდე-ტყის
კომპლექსებში დიდი დაქანების კლდეებზე იზრდებიან ენდემური პეტროფილები- სვანეთის
ენდემი Campanula engurensis, კავკასიის ენდემები-Saxifraga subverticillata, Senecio massagetovii, 
Valeriana jelenevskyi, კავკასიის ენდემი-Cirsium caucasicum იზრდება მდ. ენგურის ორივე
ნაპირზე. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად და განსაკუთრებით ენდემიზმის კუთხით
მაღალსენსიტიურია.
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ხუდონის კაშხალის საპროექტო სიმაღლით (200 მეტრი) განსაზღვრული, პოტენციური
დატბორვის ადგილების დათვალიერებამ (ზღვის დონიდან 700-720 მეტრ ჰიფსომეტრიულ
საფეხურებამდე) დაგვარწმუნა, რომ მოსალოდნელი დატბორვის ქვეშ მოყოლილი ტყის
კორომები, უფრო ხშირად კი ხეთა ცალკეული ჯგუფები, არ წარმოადგენენ სატყეო მიწების
ფონდის რაიმე მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს: როგორც თავიანთი საწარმოო
ღირსებებით, ისე ბუნებადაცვითი პოტენციალითა და ესთეტიკური მხარით.

5.1.2.3 კაშხლის ალტერნატივების ფაუნისტური აღწერა

ხაიში A (ზედა ბიეფი)

ტყიან ლანშაფტში ჩვენ გვხვდება: ძუძუმწოვრები - რადეს ბიგა (Sorex raddei), დედოფალა
(Mustela nivalis), ტყის კვერნა (Martes martes), მაჩვი (Meles meles), მელა (Vulpes vulpes), მგელი
(Canis lupus), დათვი (Ursus arctos), გარეული კატა (Felis sylvestris), ფოცხვერი (Lynx lynx); შველი
(Capreolus capreolus), ყველა მტაცებელი და შველი ძალიან ცოტაა. ტყეში არის ტყის თაგვებისა
(Sylvaemus uralensis, S. mystacinus) და ბუჩქნარის მემინდვრიის (Terricola majori) სოროები, 
არის როგორც ჩვეულებრივი ციყვი (Sciurus vulagaris), ასევე ჩვეულებრივი (Glis glis) და ტყის
(Dryomis nitedula) ძილგუდები, მცირეაზიური მემინდვრია (Chionimys roberti); 
ხელფეთიანებიდან სამიზნე ტერიტორიის მახლობლად აღინიშნა დიდი და მცირე
ცხვირნალები (Rhinolophus ferrumequinum, Rhynolophus hipposideros), წვეტყურა მღამიობი
(Myotis blythii), ულვაშა/ბრანტის მღამიობი (Myotis mystacinus/brandtii), წითური მეღამურა
(Nyctalus noctula), ჯუჯა ღამორი (Pipistrellus pipistellus), ჩვეულებრივი მეგვიანე (Eptesicus 

serotinus). 

ფრინველები: ბატკანძერა (Gypaetus barbatus), ორბი (Gyps fulvus), მთის არწივი (Aquila 

chrysaetos), ჩია არწივი (Aquila pennatus), ჩვეულებრივი კაკაჩა (Buteo buteo), მიმინო (Accipiter 

nisus), ქორი (Accipiter gemtilis), შევარდენი (Falco peregrinus), მებორნე (Actitis hypoleucos), 
პატარა წინტალა (Chარაdrius dubius), ქედანი (Columba palumbus), გუგული (Cuculus canorus), 
ტყის ბუ (Strix aluco), წყტომი (Otus scops), ბუკიოტი (Aegolius funereus), უფეხურა (Caprimulgus 

europaeus), ნამგალა (Apus apus), ოფოფი (Upupa epops), შავი კოდალა (Dryocopus martius), მწვანე
კოდალა (Picus viridis), დიდი ჭრელი კოდალა (Dendrocopos major), საშუალო კოდალა
(Dendrocopos medius), მცირე ჭრელი კოდალა (Dendrocopos minor), მაქცია (Jynx torquilla), ტყის
ტოროლა (Lullula arborea), სოფლის მერცხალი (Hirundo rustica), ქალაქის მერცხალი (Delichon 

urbica), კლდის მერცხალი (Ptyonoprogne rupestris), ტყის მწყერჩიტა (Anthus trivialis), თეთრი
ბოლოქანქალა (Motacilla alba), მთის ბოლოქანქალა (Motacilla cinerea), წყლის შაშვი (Cinclus 

cinclus), ტყის ჭვინტაკა (Prunella modularis), გულწითელა (Erithacus rubecula), ჩვეულებრივი
ბოლოცეცხლა (Phoenicurus phoenicurus), წრიპა(Turdus philomelos), შავი შაშვი (Turdus merula), 
შავთავა ასპუჭაკა (Silvia atricapilla), რუხი ასპუჭაკა (Sylvia communis), ჭედია ყარანა
(Phylloscopus collybita), კავკასიური ყარანა (Phylloscopus lorenzii), მწვანე ყარანა (Phylloscopus 

nitidus), ჭინჭრაქა (Troglodytes troglodytes), რუხი მემატლია (Muscicapa striata), პატარა მემატლია
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(Ficedula parva), დიდი წივწივა (Parus maior), შავი წიწკანა (Parus ater), წიწკანა (Parus caeruleus), 
თოხიტარა (Aegithalos caudatus), ყვითელთავა ღაბუაჩიტი (Regulus regulus), ჩვეულებრივი
სინეგოგა (ცოცია) (Sitta europaea), შავთავა ცოცია (Sitta krueperi), მოკლეთითა მგლინავა
(Certhia brachydactyla), ჩვეულებრივი მგლინავა (Certhia familiaris), ჩხიკვი (Garrulus glandarius), 
ყორანი (Corvus corax), სკვინჩა (Fringilla coelebs), ჭივჭავი (Spinus spinus), სტვენია (Pyrrhula 

pyrrhula), ნისკარტმარწუხა (Loxia curvirostra), კულუმბური (Coccothraustes coccothraustes). 

ქვეწარმავლები: კავკასიური ხვლიკი (Darevskia caucasica), ართვინული ხვლიკი (Darevskia 

derjugini), წყლის ანკარა (Natrix tesselata), კავკასიური გველგესლა (Vipera kaznakovi).

ამფიბიები: ჩვეულებრივი ტრიტონი (Lissotriton vulgaris), კავკასიური ტრიტონი (Ommatotriton 

ophryticus), კავკასიური ჯვრიანა (Pelodytes caucasicus), მწვანე გომბეშო (Bufo viridis), 
ჩვეულებრივი ვასაკა (Hyla arborea), მცირეაზიური ბაყაყი (Rana macrocnemis).

კლდოვნი ლანდშაფტებისათვის დამახასიათებელია: ძუძუმწოვრები - დედოფალა (Mustela 

nivalis), კლადის კვერნა (Martes foina), მელა (Vulpes vulpes), გარეული კატა (Felis sylvestris), ტყის
თაგვები (Sylavaemus fulvipectus, S. mystacinus), გუდაურული მემინდვრია (Chionimys gud),; 
ხელფეთიანებიდან სამიზნე ტერიტორიაზე და მის მახლობლად აღინიშნა დიდი და მცირე
ცხვირნალები (Rhinolophus ferrumequinum, Rhynolophus hipposideros), წვეტყურა მღამიობი
(Myotis blythii), ულვაშა/ბრანტის მღამიობი (Myotis mystacinus/brandtii), წითური მეღამურა
(Nyctalus noctula), ჯუჯა ღამორი (Pipistrellus pipistellus), ჩვეულებრივი მეგვიანე (Eptesicus 

serotinus). 

ფრინველები: ბატკანძერი (Gypaetus barbatus), ორბი (Gyps fulvus), მთის არწივი (Aquila 

chrysaetos), ჩია არწივი (Aquila pennatus), ჩვეულებრივი კაკაჩა (Buteo buteo), მიმინო (Accipiter 
nisus), ქორი (Accipiter gemtilis), ჩვეულებრივი კირკიტა (Falco tinnunculus), მარჯანი (Falco 
subbuteo), შევარდენი (Falco peregrinus), მებორნე (Actitis hypoleucos), პატარა წინტალა
(Chარაdrius dubius), ტყის ბუ (Strix aluco), წყტომი (Otus scops), ბუკიოტი (Aegolius funereus), 
უფეხურა (Caprimulgus europaeus), ნამგალა (Apus apus), ოფოფი (Upupa epops), სოფლის
მერცხალი (Hirundo rustica), ქალაქის მერცხალი (Delichon urbica), კლდის მერცხალი
(Ptyonoprogne rupestris), შავი ბოლოცეცხლა (Phoenicurus ochruros), ჩვეულებრივი მეღორღია
(Oenanthe oenanthe), ჭრელი კლდის შაშვი (Monticola saxatilis), წითელფრთიანი კლდეცოცია
(Tichodroma muraria), ყორანი (Corvus corax), მთის გრატა (Emberiza cia. 

ქვეწარმავლები: ბრაუნერის ხვლიკი (Darevskia brauneri), კავკასიური ხვლიკი (Darevskia 

caucasica), ქართული ხვლიკი (Darevskia rudis), სპილენძა (Coronella austriaca), დინნიკის
გველგესლა (Vipera dinniki).

ამფიბიები: მწვანე გომბეშო (Bufo viridis).
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მდინარე ენგურში გვხვდება შემდეგი თევზები: ნაკადულის კალმახი (Salmo labrax fario),

მდინარის ღორჯო (Ponticola constructor), კავკასიური ქაშაპით (Squalius cephalus orientalis), 

კოლხური წვერათი (Luciobarbus escherichii) და კოლხური კვირჩხლათი (Phoxinus colchicus). 

რაოდენობრივად დომინირებს ნაკადულის კალმახი, სხვა ფორმები გვხვდება ერთეული
ეგზემპლარების სახით.

ხაიში A (ქვედა ბიეფი)

ლანდშაფტურად და ფაუნის შემადგენლობით გავს ზემო ბიეფთან არსებულ ტერიტორიას. 
მაგრამ მისგან განსხვავებით ამ ტერიტორიასთან არსებულ სოფელ ლახანთან ლანდშაფტი
დეგრადირებულია, ტყე გაჩეხილია, ფერდობი დაფარულია ბუჩქნარით, გამოიყენება
საძოვრად, ამიტომ ტყის სახეობებს აქ მდელოსთვის დამახასიათებელი სახეობები
ანაცვლებენ, ესენია: ძუძუმწოვრები - დედოფალა (Mustela nivalis), კლადის კვერნა (Martes 

foina), მაჩვი (Meles meles), არის მელა (Vulpes vulpes), მგელი (Canis lupus), დათვი (Ursus arctos), 
გარეული კატა (Felis sylvestris), ფოცხვერი (Lynx lynx); შველი (Capreolus capreolus), ტყის
თაგვებისა (Sylvaemus uralensis, S. fulvipectus) და ბუჩქნარის მემინდვრია (Terricola majori), 
ტყის ძილგუდა (Dryomis nitedula), სახლის თაგვი (Mus musculus), რუხი ვირთაგვა (Rattus 
norvegicus); ხელფეთიანებიდან დეგრადირებულ საძოვრებზე როგორც წესი არაფერი არ
აღინიშნება, გარდა დიდი სახეობებისა, რომლებიც გადაუფრენენ ხოლმე ამ ადგილს, ამიტო ამ
ადგილებზე შესაძლოა აღინიშნოს - წვეტყურა მღამიობი (Myotis blythii), წითური მეღამურა
(Nyctalus noctula), გიგანტური მეღამურა (Nyctalus lasiopterus), მცირე მაღამურა (Nyctalus leisleri), 
ჩვეულებრივი მეგვიანე (Eptesicus serotinus).

ფრინველები: ბატკანძერი (Gypaetus barbatus), ორბი (Gyps fulvus), მთის არწივი (Aquila 

chrysaetos), ჩია არწივი (Aquila pennatus), ჩვეულებრივი კაკაჩა (Buteo buteo), მიმინო (Accipiter 
nisus), ქორი (Accipiter gemtilis), ჩვეულებრივი კირკიტა (Falco tinnunculus), მარჯანი (Falco 
subbuteo), შევარდენი (Falco peregrinus), გულიო (გვიძინი) (Columba oenas), გუგული (Cuculus 

canorus), უფეხურა (Caprimulgus europaeus), ნამგალა (Apus apus), ოფოფი (Upupa epops), რქიანი
ტოროლა (Eremophila alpestris), მინდვრის ტოროლა (Alauda arvensis), სოფლის მერცხალი
(Hirundo rustica), ქალაქის მერცხალი (Delichon urbica), კლდის მერცხალი (Ptyonoprogne 

rupestris), მთის მწყერჩიტა (Anthus spinoletta), ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა (Phoenicurus 

phoenicurus), შავი ბოლოცეცხლა (Phoenicurus ochruros), ჩვეულებრივი მეღორღია (Oenanthe 

oenanthe), მდელოს ოვსადი (Saxicola rubetra), შავთავა ოვსადი (Saxicola turquata), ჩხართვი
(Turdus viscivorus), შავი შაშვი (Turdus merula), შავთავა ასპუჭაკა (Silvia atricapilla), რუხი
ასპუჭაკა (Sylvia communis), ღაჟო (Lanius collurio), რუხი ყვავი (Corvus cornix), ყორანი (Corvus 

corax), სახლის ბეღურა (Passer domesticus), მეკანაფია (Carduelis cannabina), მთის ჭვინტა
(Carduelis flavirostris), ნატჩიტა (Carduelis caduelis), მწვანულა (Chloris chloris), ჭივჭავი (Spinus 
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spinus), ჩვეულებრივი კოჭობა (Carpodacus erythrinus), მთის გრატა (Emberiza cia), ჩვეულებრივი
მეფეტვია (Miliaria calandra). 

ქვეწარმავლები: მარდი ხვლოკი (Lacerta agilis), მდელოს ხვლიკი (Darevskia praticola), წყლის
ანკარა (Natrix tesselata), სპილენძა (Coronella austriaca), კავკასიური გველგესლა (Vipera 

kaznakovi), დინნიკის გველგესლა (Vipera dinniki).

ამფიბიები: მწვანე გომბეშო (Bufo viridis), მცირეაზიური ბაყაყი (Rana macrocnemis).

მდინარე ენგურში გვხვდება შემდეგი თევზები: ნაკადულის კალმახი (Salmo labrax fario),

მდინარის ღორჯო (Ponticola constructor), კავკასიური ქაშაპით (Squalius cephalus orientalis), 

კოლხური წვერათი (Luciobarbus escherichii) და კოლხური კვირჩხლათი (Phoxinus colchicus). 

რაოდენობრივად დომინირებს ნაკადულის კალმახი, სხვა ფორმები გვხვდება ერთეული
ეგზემპლარების სახით.

ხაიში B

იქნება ხმელეთის ხერხემლიან ცხოველთა იგივე შემადგენლობა რაც ხაიში A (ზემო ბიეფთან), 
მდელოს კომპლექსის გამოკლებით.

მდინარეში თევზების იგივე შემადგენლობაა როგორც ხაიში A (ზემო და ქვემო ბიეფთან), 
სახეობათა რაოდენობის ისეთივე განაწილებით.

ხაიში C

დარჩება მხოლოდ ტყის ხმელეთის ხერხემლიანთა სახეობები. იმის გამო, რომ ტყის
ჩრდილოეთის და სამხრეთის ექსპოზიციაზე განსხვავებულია (პირველზე მეტია წიწვოვანი
მცენარეულობა, მეორეზე კი ფოთლოვანი), მაგრამ მაინც შერეული, სახეობების
შემადგენლობა ერთნაირი იქნება, უბრალოდ წიწვოვან-ფოთლოვან ვარიანტში მეტი იქნება
წიწვოვანი ფორმაციისათვის დამახასიათებელი ფრინველების რაოდენობა, ფოთლოვან-

წიწვოვანებში კი პირიქით. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ განაჩეხებზე ნაწილობრივ
დასახლება მდელოს სახეობები, მაგრამ მცირე რაოდენობით.

მდინარეში თევზების იგივე შემადგენლობაა როგორც ხაიში A (ზემო და ქვემო ბიეფთან), 
სახეობათა რაოდენობის ისეთივე განაწილებით.

ხუდონი

ხუდონის კაშხლისათვის შერჩეული უბნის და მიმდებარე ტერიტორიის დეტალური
ფაუნისტური აღწერა მოცემულია მე-6 თავში (პარაგრაფი 6.).
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5.1.3. ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების რაოდენობრივი შეფასება პროექტის 
ალტერნატიული ვარიანტებისათვის

ალტერნატივების მრავალფაქტორული ხარისხობრივი შეფასების გარდა, გზშ ჯგუფმა (BRL)
ჯერ კიდევ ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუტების ეტაპზე ჩაატარა ასევე რაოდენობრივ
ანალიზზე დამყარებული შედარება, რომელიც იმ კრიტერიუმებისა და ფაქტორების
საფუძველზე განხორციელდა, რომლებიც ექვემდებარება რაოდენობრივ შეფასებას. ამ თავში
აღწერილია პროექტის სხვადასხვა კომპონენტი, პროექტის ძირითადი ვარიანტის (ხუდონის
კაშხალი, რომელიც აიგება თავდაპირველად დაგეგმილ ადგილას წყლის 2 სხვადასხვა
ნიშნულით) შემთხვევაში და 6 სხვა ალტერნატივის შემთხვევაში. ყოველი ვარიანტის
შემთხვევაში სავარაუდოა ურთიერთქმედება და ზეგავლენა ბუნებრივ და სოციალურ
გარემოზე.

ტექნიკურმა და გარემოსდაცვითმა ჯგუფებმა ერთობლივად ჩაატარეს კაშხლის
ადგილმდებარეობის ვარიანტების შეფასება თაღოვანი კაშხლისათვის: შესწავლილ იქნა
კაშხლის მდებარეობისა და სიმაღლის კომბინაცია ტექნიკური, ეკონომიკური და
გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით. ცხრილში 5.8. მოცემულია ზოგიერთი, საორიენტაციოდ
განსაზღვრული, კრიტერიუმის ცვლილება, კაშხლის შესწავლილი ადგილმდებარეობისა და
სიმაღლის ნიშნულის ხვადასხვა ვარიანტებს შორის. 

პროექტის ყველა ვარიანტის გათვალისწინებით შესწავლილ იქნა გარემოსდაცვითი, 
სოციალური და კულტურული საკითხების რიგი ასპექტები. ბუნებრივ გარემოზე და
მოსახლეობაზე რაოდენობრივი ზემოქმედების წინასწარი შეფასება სრულად იქნა განხილული
მისაღები სიზუსტის დონით. შედეგებმა შესაძლებლობა მოგვცა გამოგვეყო მიმდინარეობები
ზოგიერთ გარემოს დაცვითი კრიტერიუმების ცვლილებებზე დაყრდნობით:

 მოსახლეობა, რომელზეც პროექტი გავლენას მოახდენს (საცხოვრებელი გარემოს
ზედაპირი, პირდაპირ კავშირში მყოფი ოჯახების რაოდენობა) (რაოდენობა);

 წყალსაცავის ზედაპირის ფართობი (ჰექტარი);

 მდინარეთა ჯამური სიგრძე, რომელზეც პროექტი ზეგავლენას იქონიებს
(კილომეტრი) ;

 დატბორილი სასოფლო სამეურნეო სავარგულების ზედაპირი (ჰექტარი), 
დატბორილი ტყე (ჰექტარი);

 განსაახლებელი ეროზირებული ადგილები (წარმოქმნილი ძველი კაშხლის
ადგილზე) (ჰექტარი);

ყველა კვეთი, ხუდონის კვეთის ჩათვლით, გარემოზე მოახდენს ზემოქმედებას, რაც
მაქსიმალურად შერბილებური უნდა იქნეს. აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები
ინტეგრირებული იქნა თითოეული ვარიანტის ზოგად ფინანსურ შეფასებაში

რაოდენობრივი შეფასების შედეგები შეჯამებულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში.
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ცხრილი 5.8. ბუნებრივ გარემოსა და მოსახლეობაზე ზემოქმედების წინასწარი შეფასება
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1 ხუდონის დაბალი კაშხალი 0 670 377 14,203 14,203 39.0 14 223 24 244 9,859

2 ხუდონის მაღალი კაშხალი 0 700 521 17,842 17842 50.0 19 330 27 244 11,446

3a ხაიში-Cდაბალი კაშხალი 4,500 578 2 500 500 0.0 0 0 0 0 0

3b ხაიში-Cდაბალი კაშხალი 4,500 615 17 2,040 2,040 0.2 0 6 0 0 1,473

4a ხაიში -C საშუალოკაშხალი 4,500 670 99 7,074 7,074 3.0 7 49 2 41 4,737

4b ხაიში -C საშუალოკაშხალი 4,500 700 181 9,988 9,988 11.0 11 102 3 41 6,632

5 ხაიში -C მაღალი კაშხალი 4,500 725 302 13,902 13,902 10.4 23 188 5 172 10,642

6a ხაიში -B დაბალი კაშხალი 6,000 645 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0

6b ხაიში -B დაბალი კაშხალი 6,000 670 12 1,253 1,253 0.3 0 5 0 0 74

6c ხაიში -B საშუალოკაშხალი 6,000 735 99 6,580 6,580 1.6 0 61 1 0 5,599

6d ხაიში -B მაღალი კაშხალი 6000 800 293 11,033 11,033 7.2 12 207 6 84 8,844

7a ხაიში -A დაბალი კაშხალი 9,000 713 12 2,039 2,039 0.0 0 2 0 0 0
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7b ხაიში -A დაბალი კაშხალი 9,000 730 33 0 0 0.1 0 16 1 34 2,408

7c ხაიში -A საშუალოკაშხალი 9,000 800 188 8,224 8,224 5.1 12 119 6 84 5,938

7d ხაიში -A მაღალი კაშხალი 9,000 870 450 12,855 12,855 7.6 30 327 13 184 13,221

7e ხაიში -A დაბალი კაშხალი 8,000 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7f ხაიში -A საშუალოკაშხალი 8,000 700 6 1,092 1,092 0.0 0 6 0 0 0

7g ხაიში -A საშუალოკაშხალი 8,000 730 50 4,337 4,337 0.1 0 25 1 0 3,576

7h ხაიში -A მაღალი კაშხალი 8,000 800 266 9,388 9,388 5.2 12 152 6 84 7,146

8
პირველადი კასკადის
კონცეფცია

910 640 1,4769 14,769 8.2 36 500 14 184 14,771
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ცხრილი 5.9. გარემოს დაცვითი ღონისძიებების წინასწარი ხარჯების შედარება (BRL)

ზომები/ვარიანტები 1 2 3a/3b 4a/4b 5 6a/6b 6c 6d 7a/7b 7c 7d 7e/7f 7g 7h 8 9

ხარჯები, აშშ დოლარი
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სახლის (და მიწების) გასხვისება და ახალი სასოფლო-
სამეურნეო მიწების გაცემა და საცხოვრებელი სახლების
აშენება

23 700 000 23 700 000 0 719 778 3 019 556 0 0 0 0 1 474 667 596 889 0 0 596 889 3 230 222 0

ფულადი კომპენსაცია + ნაღდი ფულით დახმარება
ადგილმონაცვლეობის გამო 13 500 000 13 500 000 0 410 000 1 720 000 0 0 0 0 840 000 340 000 0 0 340 000 1 840 000 0

“სამომავლო” კომპენსაცია არაადგილმონაცვლე
პირებისთვის 4 500 000 4 363 333 3 926 667 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 220 000 4 386 667 4 500 000 4 500 000 4 386 667 3 886 667 4 500 000

საცხოვრებელი უბნის მიხედვით (ზედა ვერსია, თუ
განსახლებული პირებისთვის აშენდება ახალი სოფელი)

საზოგადოებრივ რეკონსტრუქცისა და მომსახურეობის
რეკონსტრუქცია (თუ მოხდა ხაიშის დატბორვა): 
სკოლების, სამედიცინო პუნქტების, პოლიციისა და
სახანძრო პუნქტებისა და სხვ.

5 000 000 5 000 000

ძირითადი ინფრასტრუქტურის მოწყობა (გზების, 
წყალმომარაგების, ელექტრომომარაგების...)ძირითადი
ინფრასტრუქტურის მოწყობა (გზების, წყალმომარაგების, 
ელექტრომომარაგების...)

30 000 000 30 000 000

ქვე-ჯამი: განსახლება 72 200 000 72 200 000 4 500 000 5 493 111 8 666 222 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 6 534 667 5 323 556 4 500 000 4 500 000 5 323 556 8 956 889 4 500 000

სხვა სოციალური ზომები

ინფორმაცია წესებისა და დადგენილებების შესახებ
(შეშის ჭრა, ნადორობა...)

41 850 41 850 41 850 41 850 41 850 41 850 41 850 41 850 41 850 41 850 41 850 41 850 41 850 41 850 41 850შრომის კოდექსის დახვეწა

ადგილზე სამუშაო ადგილების შექმნა და პერსონალის
ძიება

სვანეთის მთელის რეგიონისთვის მდგრადი
განვითარების პროექტის შემუშავება

150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000ალტერნატიული სასოფლო-სამეურნეო, სატყეო და
საძოვრების დადგენა

ალტერნატიული სასოფლო-სამეურნეო, სატყეო და
საძოვრების დადგენა

ქვე-ჯამი: სხვა სოციალური ზომები 191 850 191 850 191 850 191 850 191 850 191 850 191 850 191 850 150 000

კულტურული საკითხები

აღდგენა და ადგილმონაცვლეობა 300 000 300 000 0 15 000 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 50

დამატებითი კვლევები 460 000 460 000 50 000 150 000 300 000 0 50 000 300 000 0 150 000 300 000 0 50 000 150 000 300 000

არქეოლოგიური უბნების საგზაო ნიშნებით რეგულირება 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

ქვე-ჯამი: სხვა კულტურული საკითხები 780 000 780 000 70 000 185 000 345 000 345 000 345 000 320 050 0
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ზომები/ვარიანტები 1 2 3a/3b 4a/4b 5 6a/6b 6c 6d 7a/7b 7c 7d 7e/7f 7g 7h 8 9
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გარემოსდაცვითი ზომები

ეროდირებული უბნების აღდგენა 205 000 150 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

მცენარეული საფარის აღდგენა/ტყის გაშენება 123 000 90 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000

მცენარეულობის მოჭრა 2 675 520 3 960 000 67 898 1 222 589 2 259 282 64 687 726 825 2 482 375 24 816 1 428 000 3 924 000 0 304 663 1 824 000 6 000 000 0

დაცული სახეობების (ველური ფაუნის) უბნების
ლოკალიზება და პრეზერვაცია 50 000 50 000 20 000 30 000 50 000 20 000 30 000 50 000 20 000 30 000 50 000 20 000 30 000 50 000 50 000 0

მიმდებარე ტერიტორიაზე დაცული სტატუსის ტყის
უბნებისა და ბუნებრივი დაცული ტერიტორიების
შეახხებ დებულებების რეალიზება/სატყეო მეურნეობის
შესახებ არსებული დებულებების დახვეწა /გარემოს
დაცვის სამინისტროს სამსახურების ჩართვა პროექტის
ზედამხედველობაში

75 000 75 000 20 000 35 000 75 000 20 000 35 000 75 000 20 000 35 000 75 000 20 000 35 000 75 000 75 000 0

სახერხი ქარხნების ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

ქვე-ჯამი: გარემოსდაცვითი ზომები 3 178 520 4 375 000 797 898 1 977 589 3 074 282 3 297 375 4 739 000 6 815 000 690 000

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება და დამატებითი
კვლევები (ბუნებრივი გარემო)

თევზის რესურსების ზრდა ხუდონის წყალსაცავში
(ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება) 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

დამატებითი კვლევები ენგურის წყალსაცავზე და მდ. 
ენგურზე 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000

ქვე-ჯამი: ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება 40 000 40 000 0 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

მონიტორინგი (5 წლის მანძილზე)

ჰაერის ხარისხი/სასათბურე აირების გამოყოფა 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

წყლის ხარისხი (მდინარის, წყალსაცავის წყალი, 
ჩამდინარე წყლები) 386 000 386 000 200 000 300 000 386 000 200 000 300 000 386 000 200 000 300 000 386 000 200 000 300 000 386 000 386 000

ფერდობების, ნაპირების ეროზია 75 000 75 000 30 000 50 000 75 000 30 000 50 000 75 000 30 000 50 000 75 000 30 000 50 000 75 000 75 000

მცენარეული საფარისა და ველური ბუნების
მონიტორინგი 150 000 150 000 70 000 100 000 150 000 70 000 100 000 150 000 70 000 100 000 150 000 70 000 100 000 150 000 150 000

თევზის პოპულაცია (მდინარესა და წყალსაცავში) 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

ქვე-ჯამი: მონიტორინგი 681 000 681 000 370 000 520 000 681 000 681 000 681 000 681 000 0
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დასკვნა ვარიანტების რაოდენობრივი კრიტერიუმებით შეფასების შესახებ

განსახლების აუცილებლობასთან დაკავშირებული სოციალური ზემოქმედება

ალტერნატიულ ვარიანტებთან დაკავშირებით, ჩატარდა შედარებითი ანალიზი სხვადასხვა
ვარიანტებისთვის, ბუნებრივ გარემოსა და მოსახლეობაზე რაოდენობრივი ზემოქმედების
წინასწარი შეფასებით, სიზუსტის მისაღები მაჩვენებლით. შედეგების შესაბამისად, საშუალება
გვაქვს გამოვყოთ შემდეგი ტენდენციები.

ალტერნატივების რაოდენობრივი შეფასების თანახმად, პროექტის საბაზისი ვარიანტები (1 
და 2), რომლებიც შესაბამისად, ხუდონის დაბალი ან მაღალი კაშხლის მშენებლობას
გულისხმობს, უფრო მძაფრი ზემოქმედებით ხასიათდება მოსახლეობის განსახლების
თვალსაზრისით. ვარიანტები 5, 7 C და 7 C (ხაიში A მაღალი და საშუალო კაშხალი) და 8 
(პირველადი კასკადის კონცეფცია) ზემოქმედება იქონიებს ადამიანების გაცილებით მცირე
რაოდენობაზე.

მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თუ სხვა უპირატესობების გათვალისწინებით, პროექტის
საბაზისი ვარიანტები მაინც უფრო მისაღებია, მაშინ განსახლების აუცილებლობით
გამოწვეული ზემოქმედება პრინციპში ექვემდებარება ადექვატურ კომპენსაციას. 
აუცილებელია არა მხოლოდ ზარალის ფორმალური დაანგარიშება და ფულადი ანაზღაურება
განსახლებას დაქვემდებარებული ოჯახებისათვის, არამედ სამართლიანი და კომპლექსური
განსახლების პროგრამის შემუშავება და განხორციელება. ერთის მხრივ, პროექტის და
შესაბამისი ინვესტიციების მასშტაბების, ქვეყნისათვის პროექტის მნიშვნელობის
გათვალისწინებით და, მეორეს მხრივ, განსახლების პრობლემის სიმწვავის
გათვიცნობიერებით, აუცილებელია განსახლების და საცხოვრებელი პირობების აღდგენის
ისეთი პროგრამის შემუშავება, რომელიც არა თუ შეინარჩუნებს მოსახლეობის დღევანდელ
სოციო-ეკონომიკურ მდგომარეობას, არამედ საგრძნობლად გააუმჯობესებს მას და
განვითარების პერსპექტივას შეუქმნის ადგილობრივ თემს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 
განსახლების პრობლემა არის რთული, მაგრამ პრინციპულად გადაწყვეტადი პრობლემა. 

2, 5, 7 (ხაიში მაღალი კაშხალი) და 8 ვარიანტების უფრო დიდ ზემოქმედებას ახდენს
სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიებზე (საძოვრები და სახნავი მიწები), ვიდრე დანარჩენები. 
ხუდონის საბაზისო ვარიანტის შემთხვევაში (ვარიანტები 1 და 2), სხვა ანალოგიურ მაღალ
კაშხლებთან შედარებით გაცილებით ნაკლებია სასოფლო-სამეურნეო და ტყიანი
ტერიტორიების დატბორვასთან დაკავშირებით შექმნილი პრობლემები. 1, 2, 5 და 7 d 
ვარიანტების შემთხევაში იტბორება მნიშვნელოვად დიდი (20%-ზე მეტი) ტყიანი
ტერიტორია, ვიდრე სხვა ვარიანტების შემთხევაში. 

2, 5 და 7 d (მაღალი კაშხლები) ვარიანტების შემთხვევაში შესაძლოა დაიტბოროს გზების
უფრო დიდი მონაკვეთი, ვიდრეს ხვა ვარიანტების შემთხვევაში.
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ზემოქმედება ბუნებრივ გარემოზე

აღნიშნული პირველი ორი ვარიანტი მიმზიდველია იმითაც, რომ საბჭოურ პერიოდში
ჩატარებული დიდი მოცულობის სამუშაოების შედეგად უკვე დეგრადირებული
ტერიტორიების გამოყენების საშუალებას იძლევა. ცხადია, გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით
უმჯობესია უკვე ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული და ნაწილობრივ დეგრადირებული
ტერიტორიის ათვისება, ვიდრე ხელუხლებელ ტერიტორიაზე მშენებლობა. გარდა ამისა, 
კაშხლის კვეთის სხვა ნებისმიერ ალტერნატიულ უბანზე შერჩევის შემთხვევაში, საკუთრივ
პროექტის ხარჯების გაწევასთან ერთად, აუცილებელი იქნება ხუდონის ტერიტორიაზე
ძველი მშენებლობის შედეგად დეგრადირებული და არამდგრადი ლანდშაფტის
სტაბილიზაციის და აღდგენის ღონისძიებებზე სახელმწიფოს მიერ ხარჯების გაწევა
(ანტიეროზიული ღონისძიებები, ლანდშაფტის აღდგენა, დაუმთავრებელი შენობების დაშლა
და ნარჩენების გატანა და ა.შ.)

მაღალი კაშხლები, როგორც მოსალოდნელია მოითხოვენ უფრო ფართო რეზერვუარების
აგებას (2, 5, 7 d და 8), რაც თავის თავად მოიცავს მდინარის ხეობის უფრო დიდ ნაწილს. 3-7 
ვარიანტები იცავენ მდ. ნენსკრას მინიმალური ბუნებრივი ნაკადის უზრუნველყოფით
(სეზონური ცვლილებებით) კაშხლის ქვედა ბიეფში. 

ხარჯები

ორი ყველაზე ძვირადღირებული ვარიანტია 1 და 2 (ხუდონის ისტორიული ადგილი), რაც
გამოწვეულია დაახლოებით 244 ოჯახის გადასახლებითა და ძირითადი ინფრასქტრუქტურის
(გზები, წყალმომარაგება, ელ.მომარაგება და ა.შ.) და საზოგადოებრივი და მომსახურების
ინფრასტრუქტურის (სკოლები, სამედიცინო პუნქტები, პოლიცია სახანძრო სადგური და ა.შ.) 
რეკონსტრუქციით, იმ შემთხევაშით დაიტბორება ხაიში. 

აღსანიშნავია, რომ ხაიშის დატბორვის შემთხვევაში ახალი ინფრასტრუქტურისა და
მომსახურების ამოქმედებამ მიმდებარე დასახლებებისათვის (რომელზედაც დატბორვას
პირდაპირ არ უმოქმედია, მაგრამ დამოკიდებულნი არიან ხაიშზე), სამუშაოს დაწყებისთანავე
და ხაიშის დატბორვამდე, შესაძლოა, შეამციროს სოციალური ზეგავლენის დონე (შესაბამისი
ვარიანტებისათვის) და შემდეგ გადასახლების ღონისძიებების სოციალური ხარჯები. 
ნაკლებად ძვირადღირებულია 6 (ხაიში -b)და 7E-7 h (ხაიში A და ქვედა ბიეფი) ვარიანტები. 
ხარჯთა შეფასება მოყვანილია ცხრილში 4.2-14 (BRL ანგარიშიდან).

პირველადი შეფასება არ მოიცავს შემდეგი სახის ხარჯებს (ჩამონათალი არ არის ამომწურავი):

 გარემოს დაცვის მართვის სისტემის განხორციელება სამუშაოებში ჩართული
კომპანიების მიერ გარემოს დაცვის სტანდარტების შესაბამისად, რაც აგრეთვე მოიცავს
მუშების დასახლებას;
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 დატბორვამდე ნაგებობების დანგრევა - მოშლა და სამუშაოთა შესრულების და
შემდგომ ყველაზე მეტი ინფრასტრუქტურისა და აღჭურვილობის ევაკუაცია;

კარიერებისა და ნაგავსაყრელის ადგილების გზის მიმდებარე ტერიტორიებისა და სხვა
ინფრასტრუქტურების აღდგენა (ფერდობების სტაბილურობა და მცენარეული საფარის
აღდგენა).

თუმცა, ეს ორი ვარიანტი ზეგავლენას ახდენს როგორც მდ. ენგურზე, ასევე მდ. ნენსკრაზე, 
ხოლო კაშხლის ბიეფში მდინარის ნაწილი სრულად ექცევა ხელოვნური ზემოქმდების ქვეშ.

სხვა ალტერნატიულ ვარიანტებს შორის, თითოეული სიმაღლის კაშხლის კატეგორიისათვის
(მაღალი, საშუალო და დაბალი) 6 B-C საშუალო და დაბალი სიმაღლის კაშხალი (ხაიში-B) და
7E-7 H (ხაიში- A ქვედა ბიეფი) ვარიანტები შესაძლოა იყოს კომპრომისი, რადგან:

 მდ. ნენსკრა თავისუფალია (გარდა გვირაბებისა);

 პირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მოსახლეობა, ინფრასტრუქტურა და
დატბორილი სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიები, სხვა ვარიანტებთან
შედარებით უმნიშვნელოა;

 დატბორილი ტყიანი ტერიტორიები 5 და 7 (7 A -7 D) ვარიანტებთან შედარებით, 
ასევე ზომიერია ( ანდა სხვა ვარიანტების ექვივალენტური).

3-5 (ხაიში C დაბალი კაშხალი-მაღალი კაშხალი) ვარიანტების ცვლილებებთან
დაკავშირებით; მაღალი კაშხალი (ვარიანტი 5) აღნიშნულ ადგილას დამაკმაყოფილებელი არ
არის გარემოს დაცვის ყველა კრიტერიუმის თვალსაზრისით. ეკონომიკური თვალსაზრისით, 
კაშხლის მაქსიმალური შეტბორვის ნორმალური დონე, 700 მ სიმაღლის ნიშნული, რათქმა
უნდა ნაკლებადაა დასაწუნი გარემოს დაცვის ყველა კრიტერიუმის თვალსაზრისით
(მხოლოდ 1 სოფელი ხვდება პირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ, ასევე დატბორილი ტყეებისა და
კულტურული ადგილების რაოდენობაც ძალიან მცირეა); მაგრამ, ზემოქმედების ქვეშ ხვდება, 
როგორც მდ. ენგური, ასევე მდ. ნენსკრაც. გამომდინარე აქედან, ზემოქმედება გარემოს და
მოსახლეობაზე შესაძლებელია მნიშვნელოვნად შერბილდეს და შესუსტდეს, გარემოს დაცვის
ღონისძიებების განხორციელებით.

5.1.4. კაშხლის კვეთის ალტერნატივების ხარისხობრივი ანალიზის შედეგების შეჯამება

აღნიშნული ალტერნატივების შეფასებისას გათვალისწინებულია პროექტის ტექნიკურ
დოკუმენტში მოცემული კაშხლების და დატბორვის სავარაუდო დონეების სქემა, სადაც
წარმოდგენილი ალტერნატივებისათვის დატბორვის ზედა დონე აღწევს 900მ ზღ. დ., ხოლო
უმდაბლესი დონე ზღ. დ. 600მ-ზე დაბლა გადის.

ხაიში A, B და C ალტერნატივების შესაბამისი ტერიტორია ხასიათდება რელიეფის მეტი
დახრილობით და დანაწევრებით, ხუდონის ძირითადი ვარიანტის ტერიტორიასთან
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შედარებით. ამ ალტერნატივების შემთხვევაში, რელიეფი და საინჟინრო-გეოლოგიური
პირობები ართულებს სამშენებლო სამუშაოებს. ლანდშაფტის ნაკლები მდგრადობა ზრდის
ეროზიის და საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარების რისკებს. პროექტირების მე-2 
ეტაპზე ექსპერტთა სხვდასხვა ჯგუფების მიერ (მათ შორის მსოფლიო ბანკის ექსპერტთა
„პანელის“ მიერ) შეჯერებულ იქნა მოსაზრებანი კაშხლის ალტერნატიული კვეთების
უბნებთან დაკავშირებული გეოლოგიური პრობლემების შესახებ. ალტერნატიულ უბნებზე
ჩატარდა გეოლოგიური კვლევები, რომელთა სიზუსტეც საკმარისია ალტერნატივების
შეფასებისათვის, ამიტომ არ არის გამართლებული დამატებითი გეოლოგიური კვლევების
ჩატარება. საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების პროცესში, კაშხლის კვეთის ალტერნატიული
უბნების გეოლოგიური რისკების შეფასების საფუძველზე, ვარიანტები 4A, 4B და 5, ხაიში C-ს, 
ვარიანტები 6 C და 6 D ხაიში B-სდავარიანტები 7 C და 7 D ხაიში A-ს ზედა ბიეფის კვეთებში
არ არის რეკომენდირებული შემდგომი დეტალური პროექტირებისათვის.
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ნახ. 5.9. განხილული ალტერნატიული ვარიანტებისთვის კაშხლის სიმაღლეები, განლაგება და შესაბამისი ფუძეების გეოლოგიური
კონდიციები
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საინჟინრო-გეოლოგიურმა კვლევებმა აჩვენა, რომ გეოლოგიური რისკების და რთული
საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების გამო საერთოდ შეუძლებელია მაღალი (200-მ-ის) 
დამბის მშენებლობა ყველა ალტერნატიულ უბანზე, ხუდონის საბაზისო ვარიანტისა და ხაიში
A-ს ქვედა ბიეფის კვეთის გარდა. შეფასების მიხედვით, გეოლოგიური პირობები ხაიში C-ს
კვეთში შესაძლებლობას იძლევა აშენდეს ზომიერად დაბალი სიმაღლის კაშხალი (კაშხლის
სიმაღლე 50 მეტრზე ნაკლები) და ზომიერად მაღალი კაშხლის ხაიში B-ს და ხაიში A-ს ზედა
ბიეფის კვეთებში (კაშხლის სიმაღლე 100 მეტრზე ნაკლები). ხაიში A-ს ქვედა ბიეფის კვეთი
ერთადერთი ადგილია, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა აშენდეს 200-დან 250 მეტრამდე
სიმაღლის კაშხალი. მდინარის კალაპოტის ნიშნული ამ კვეთში 670 მ-ია. თუმცა
აუცილებელია ჩატარდეს კვეთის დამატებითი კვლევა იმისათვის, რომ დადასტურდეს ამ
კვეთის ხელსაყრელობა.

წყალამიმყვანი გვირაბების მშენებლობასთან დაკავშირებული გეოლოგიური რისკი თან
ახლავს ხუდონისგან განსხვავებულ ყველა ალტერნატივას და ალტერნატიული კაშხლების
უბნების ქვეშ არსებული ქანების ხარისხთან დაკავშირებული რისკი წარმოადგენს
უმნიშვნელოვანეს ასპექტს ალტერნატივების შეფასების პროცესში. 

საბოლოო ჯამში, რელიეფის, ლანდშაფტის და გეომორფოლოგიური და გეოლოგიური
პირობების ასევე, კაშხლამდე მისასვლელი გზების რელიეფის პირობებიდან, ეროზიული და
მეწყრული პროცესების გათვალისწინებით, განხილული ალტერნატიული კვეთებიდან უფრო
ოპტიმალური ვარიანტია ხუდონის კაშხალი.

ბოტანიკური თვალსაზრისით, კაშხლის ალტერნატივებიდან მისაღებია ხუდონი. აღნიშნულ
მონაკვეთზე, კაშხლის მარჯვენა ნაპირზე ფერდობებზე თითქმის მთლიანად არის
განადგურებული მცენარეული საფარი ადრინდელი მშენებლობის შედეგად. დატბორვის
შედეგად ზიანდება მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირზე განვითარებული ტყე-კლდის
კომპლექსები.

ფაუნისტური კომპლექსების შენარჩუნების მიზნით, უპირატესობა უნდა მიეცეს ისეთ
ალტერნატივებს, რომლებიც ნაკლებად დააზიანებენ მას, კერძოდ: მშენებლობა უკეთესია
ხუდონის კაშხლის ადგილზე, ტერიტორიის უაღრესი დეგრადირებულობის გამო. 

შემოთავაზებული კაშხლების 3 ალტერნატივა გაუმართლებელია, რადგან მოითხოვენ ახალ
მშენებლობებს, ახალი მისასვლელი გზების გაყვანას და შედეგად მდ. ენგურის მარცხენა
მხარეზე არსებული ხელუხლებელი ტყეების გაჩეხვას და დატბორვას.

ხარისხობრივი შედარებითი ანალიზის შედეგები შეჯამებულია მრავალფაქტორიანი
ანალიზის ცხრილებში. ხარისხობრივი ანალიზი მოიცავს ალტერნატიულ კვეთების
(ადგილმდებარეობის) შეფასების რამდენიმე კრიტერიუმს. ქვემოთ აღწერილია შეფასების
პროცესი. შეფასება ეფუძნება ოთხ ძირითად კატეგორიას, თითოეული კი შედგება რამდენიმე
კრიტერიუმისაგან: 
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ტექნიკურ-გეოლოგიური პირობები - გეოლოგიური/გეოტექტონიკური რისკი-კაშხლის
ადგილი და სიმაღლე - გვირაბები/მიწისქვეშა ნაგებობები- ტექნიკური რისკები მისასვლელი
გზები/გზების გადატანა- მშენებლობის დროის განრიგი.

მართვა ჰიდროლოგია – ელექტროენერგიის გამომუშავება, ზამთრის ელექტროენერგია, 
სასარგებლო მოცულობა- დადგმული სიმძლავრე, სედიმენტების აკუმულირება ენგურჰესის
წყალსაცავზე.

ეკონომიკა-საინვესტიციო ხარჯები-ელ.ენერგიის ერთეული ხარჯი, ერთეული შემოსავალი, 
გამოუყენებელი რესურსები, შემდგომი განვითარება, საექსპლოატაციო წელი, ელ.ენერგიის
ექსპორტი. 

გარემოს სოციალურ-კულტურული ასპექტები: წყალმოვარდნისგან დაცვა, პოლიტიკური
მიზანშეწონილობა, გარემოს შეთავსებადობა, სოციალური თვალსაზრისით მისაღებლობა, 
განსახლების-რეგიონალური ასპექტები. 

თითოეული ვარიანტი შეფასდა აღნიშნული ხარისხობრივი შეფასების პროცესის
საფუძველზე და გამოყენებული იქნა შეფასების ქულები 1-დან საუკეთესო 5-მდე ყველაზე
ცუდი. შედეგები შემდეგნაირია: 

 ხუდონის კაშხლის კვეთის ვარიანტი 2: მაღალი კაშხალი (700მ) – 65 ქულა (ცხრილი 5.10.)

 ხაიში C კაშხლის კვეთის ვარიანტები 4A, 4B და 5(დიდი ზომის წყალსაცავი)–78 ქულა
(ცხრილი 5.11.)

 ხაიში B მაღალი კაშხლის ვარიანტი–81 ქულა (ცხრილი 4.2-10)

 ხაიში A ქვედა ბიეფის ვარიანტი 7H–73 ქულა (ცხრილი 4.2-11 )

 ალტერნატიული ვარიანტების შემაჯამებელი ცხრილი (ცხრილი 4.2-12).
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ცხრილი 5.10. ალტერნატიული გადაწყვეტების ხარისხობრივი შეფასება – ხუდონი

ვარიანტი 1 ვარიანტი 2

დაბალი კაშხალი მაღალი კაშხალი
ტექნიკური საკითხები

გეოლოგიური სიტუაცია 3 3
გეოლოგიური რისკები 3 3
გვირაბები 1 1
კაშხლის განლაგება 1 2
მისადგომლობა 1 1
სამშენებლო რისკები 2 3
წლიური შემოდინების მოცულობა 1 1
მთლიანი შეფასება 12 14

საოპერაციო მახასითებლები
რეზერვუარის სამუშაო მოცულობა 4 3
წყლის სათავე 3 2
სედიმენტების დაჭერა 2 1
დადგმული სიმძლავრე 2 1
ენერგიის გამომუშავება 2 1
ზამთრის გამომუშავება 4 4
ზემოქმედება ენგურზე 4 4
მთლიანი შეფასება 21 16

ეკონომიკური საკითხები
ექსპლუტაციაში გაშვების წელი 1 2
ხელუხლებელი რესურსები 1 1
საინვესტიციო ხარჯები 1 2
შემოსავლები 2 1
ზღვრული დანახარჯი (სიმძლავრე –
power) 3 3

ზღვრული დანახარჯი (ენერგია–energy) 3 3
ზღვრული ამონაგები (MR) 3 3
ენერგიის ექსპორტი 2 1
მთლიანი შეფასება 16 16

გარემოსდაცვითი საკითხები
პოლიტიკური განხორციელებადობა 3 2
რეგიონული ეკონომიკური განვითარება 2 1
წყალდიდობისაგან დაცვა 3 2
გარემოს დაცვასთან შეთავსებადობა 3 4
სოციალური შეთავსებადობა 4 4
კულტურული კრიტერიუმები 3 4
ახალი ელექტროხაზები 2 2
მთლიანი შეფასება 20 19

დაბალი კაშხალი მაღალი კაშხალი

საერთო შეფასება 69 65

ძალიან
კარგი

ხელსაყრელი საშუალო არახელსაყრელი არასაინტერესო

1 2 3 4 5
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ცხრილი 5.11. ალტერნატიული გადაწყვეტების ხარისხობრივი შეფასება – ხაიში C

ვარიანტი3 ვარიანტი4 ვარიანტი5

ტექნიკური საკითხები დერივაციული
დაბალი
კაშხალი

საშუალო
დაბალი

საშუალო
მაღალი

მაღალი
კაშხალი

გეოლოგიური სიტუაცია 2 3 4 4 5
გეოლოგიური რისკები 2 3 4 4 5
გვირაბები 3 3 3 3 3
კაშხლის განლაგება 1 2 3 3 4
მისადგომლობა 1 2 3 3 4
სამშენებლო რისკები 1 2 3 3 4
წლიური შემოდინების მოცულობა 2 2 2 2 2
მთლიანი შეფასება 12 17 22 22 27
საოპერაციო მახასითებლები
რეზერვუარის სამუშაო მოცულობა 5 4 3 3 2
წყლის სათავე 4 3 2 2 1
სედიმენტების დაჭერა 5 4 3 3 2
დადგმული სიმძლავრე 4 3 2 2 1
ენერგიის გამომუშავება 4 3 2 2 1
ზამთრის გამომუშავება 5 4 3 3 2
ზემოქმედება ენგურზე 5 5 5 4 4
მთლიანი შეფასება 32 26 20 19 13
ეკონომიკური საკითხები
ექსპლუტაციაში გაშვების წელი
Commisionning year

1 2 3 3 4

ხელუხლებელი რესურსები 1 1 2 2 3
საინვესტიციო ხარჯები 1 2 3 3 4
შემოსავლები 5 5 3 2 1
ზღვრული დანახარჯი (სიმძლავრე
–power)

3 3 3 3 3

ზღვრული დანახარჯი ( ენერგია–
energy) 3 3 3 3 3

ზღვრული ამონაგები (MR) 3 3 3 3 3
ენერგიის ექსპორტი 5 4 3 2 1
მთლიანი შეფასება 22 23 23 21 22
გარემოსდაცვითი საკითხები
პოლიტიკური
განხორციელებადობა 2 2 2 2 2

რეგიონული ეკონომიკური
განვითარება 4 3 3 2 2

წყალდიდობისაგან დაცვა 5 4 3 3 2
გარემოს დაცვასთან
შეთავსებადობა 2 2 3 3 4

სოციალური შეთავსებადობა 2 2 2 2 2
კულტურული კრიტერიუმები 2 2 2 2 2
ახალი ელექტროხაზები 1 2 2 2 2
მთლიანი შეფასება 18 17 17 16 16

დერივაციული
საშუალო
მაღალი

მაღალი
კაშხალი

საერთო შეფასება 84 78 78

ძალიან კარგი ხელსაყრელი საშუალო არახელსაყრელი არასაინტერესო

1 2 3 4 5
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ცხრილი 5.12. ალტერნატიული გადაწყვეტების ხარისხობრივი შეფასება – ხაიში B

ვარიანტი6
დერივაციული დაბალიკაშხალი საშუალოკაშხალი მაღალიკაშხალი

ტექნიკური საკითხები
გეოლოგიური სიტუაცია 2 2 3 4

გეოლოგიური რისკები 2 2 3 4

გვირაბები 5 5 4 4

კაშხლის განლაგება 1 2 3 5

მისადგომლობა 1 2 3 4

სამშენებლო რისკები 3 3 3 4

წლიური შემოდინების მოცულობა 3 3 3 3

მთლიანი შეფასება 17 19 22 28
საოპერაციო მახასითებლები
რეზერვუარის სამუშაო მოცულობა 5 4 3 2

წყლის სათავე 3 2 1 1

სედიმენტების დაჭერა 5 4 3 2

დადგმული სიმძლავრე 3 3 2 1

ენერგიის გამომუშავება 4 3 2 1

ზამთრის გამომუშავება 5 4 4 3

ზემოქმედება ენგურზე 5 4 4 3

მთლიანი შეფასება 30 24 19 13

ეკონომიკური საკითხები
ექსპლუტაციაში გაშვების წელი 3 3 4 5

ხელუხლებელი რესურსები 3 3 4 4

საინვესტიციო ხარჯები 2 2 3 4

შემოსავლები 5 4 2 1

ზღვრული დანახარჯი (სიმძლავრე
–power)

3 3 3 3

ზღვრული დანახარჯი ( ენერგია–
energy)

3 3 3 3

ზღვრული ამონაგები (MR) 3 3 3 3

ენერგიის ექსპორტი 4 4 3 1

მთლიანი შეფასება 26 25 25 24

გარემოსდაცვითი საკითხები
პოლიტიკური
განხორციელებადობა

2 2 2 2

რეგიონული ეკონომიკური
განვითარება

3 2 2 1

წყალდიდობისაგან დაცვა 5 4 3 2

გარემოს დაცვასთან
შეთავსებადობა

1 2 3 3

სოციალური შეთავსებადობა 2 2 2 2

კულტურული კრიტერიუმები 2 2 2 2

ახალი ელექტროხაზები 2 2 2 4

მთლიანი შეფასება 17 16 16 16
დერივაციული დაბალი

კაშხალი
საშუალო
კაშხალი

მაღალი
კაშხალი

საერთო შეფასება 90 84 82 81

ძალიან კარგი ხელსაყრელი საშუალო არახელსაყრელი არასაინტერესო
1 2 3 4 5
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ცხრილი 5.13. ალტერნატიული გადაწყვეტების ხარისხობრივი შეფასება –ხაიში A

ვარიანტი7

დერივაციული
დაბალი
კაშხალი

საშუალო
კაშხალი

მაღალი
კაშხალი

ტექნიკური საკითხები
გეოლოგიური სიტუაცია 2 2 2 2

გეოლოგიური რისკები 3 3 3 3

გვირაბები 5 5 5 5

კაშხლის განლაგება 1 2 2 2

მისადგომლობა 1 2 3 4

სამშენებლო რისკები 3 3 4 5

წლიური შემოდინების
მოცულობა

4 4 4 4

მთლიანი შეფასება 19 21 23 25

საოპერაციო მახასითებლები
რეზერვუარის სამუშაო
მოცულობა

5 4 3 1

წყლის სათავე 2 2 1 1

სედიმენტების დაჭერა 5 4 3 2

დადგმული სიმძლავრე 3 3 2 1

ენერგიის გამომუშავება 2 2 1 1

ზამთრის გამომუშავება 5 4 3 2

ზემოქმედება ენგურზე 5 4 4 3

მთლიანი შეფასება 27 23 17 11

ეკონომიკური საკითხები
ექსპლუტაციაში გაშვების წელი 4 4 5 5

ხელუხლებელი რესურსები 1 1 2 2

საინვესტიციო ხარჯები 3 4 4 5

შემოსავლები 2 2 1 1

ზღვრული დანახარჯი
(სიმძლავრე –power)

3 3 3 3

ზღვრული დანახარჯი (ენერგია–
energy)

3 3 3 3

ზღვრული ამონაგები (MR) 3 3 3 3

ენერგიის ექსპორტი 3 2 1 1

მთლიანი შეფასება 22 22 22 23

გარემოსდაცვითი საკითხები
პოლიტიკური
განხორციელებადობა

2 2 2 2

რეგიონული ეკონომიკური
განვითარება

2 2 1 1

წყალდიდობისაგან დაცვა 5 4 3 2

გარემოს დაცვასთან
შეთავსებადობა

2 2 3 3

სოციალური შეთავსებადობა 2 2 2 2

კულტურული კრიტერიუმები 2 2 2 2

ახალი ელექტროხაზები 2 2 2 2

მთლიანი შეფასება 17 16 15 14
დერივაციული დაბალი

კაშხალი
საშუალო
კაშხალი

მაღალი
კაშხალი

საერთო შეფასება 85 82 77 73

ძალიან კარგი ხელსაყრელი საშუალო არახელსაყრელი არასაინტერესო

1 2 3 4 5
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ცხრილი 5.14. ალტერნატიული გადაწყვეტების ხარისხობრივი შეფასება – რეზიუმე

ხუდონი ხაიში C ხაიში B ხაიში A
ტექნიკური საკითხები
გეოლოგიური სიტუაცია 3 4 4 2

გეოლოგიური რისკები 3 4 4 3

გვირაბები 1 3 4 5

კაშხლის განლაგება 2 3 5 2

მისადგომლობა 1 3 4 4

სამშენებლო რისკები 3 3 4 5

წლიური შემოდინების
მოცულობა 1 2 3 4

მთლიანი შეფასება 14 22 28 25

საოპერაციო მახასითებლები

რეზერვუარის სამუშაო
მოცულობა 3 3 2 1

წყლის სათავე 2 2 1 1

სედიმენტების დაჭერა 1 3 2 2

დადგმული სიმძლავრე 1 2 1 1

ენერგიის გამომუშავება 1 2 1 1

ზამთრის გამომუშავება 4 3 3 2

ზემოქმედება ენგურზე 4 4 3 3

მთლიანი შეფასება 16 19 13 11

ეკონომიკური საკითხები
ექსპლუტაციაში გაშვების წელი 2 3 5 5

ხელუხლებელი რესურსები 1 2 4 2

საინვესტიციო ხარჯები 2 3 4 5

შემოსავლები 1 2 1 1

ზღვრული დანახარჯი
(სიმძლავრე –power)

3 3 3 3

ზღვრული დანახარჯი (ენერგია–
energy) 3 3 3 3

ზღვრული ამონაგები (MR) 3 3 3 3

ენერგიის ექსპორტი 1 2 1 1

მთლიანი შეფასება 16 21 24 23

გარემოსდაცვითი საკითხები

პოლიტიკური
განხორციელებადობა 2 2 2 2

რეგიონული ეკონომიკური
განვითარება 1 2 1 1

წყალდიდობისაგან დაცვა 2 3 2 2

გარემოს დაცვასთან
შეთავსებადობა 4 3 3 3

სოციალური შეთავსებადობა 4 2 2 2

ულტურული კრიტერიუმები 4 2 2 2

ახალი ელექტროხაზები 2 2 4 2

მთლიანი შეფასება 19 16 16 14

ხუდონი ხაიში C ხაიში B ხაიში A

საერთო შეფასება 65 78 81 73

ძალიან კარგი ხელსაყრელი საშუალო არახელსაყრელი არასაინტერესო

1 2 3 4 5
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როგორც წარმოდგენილი ცხრილებიდან ჩანს, ყველაზე ცუდი ვარიანტი ხაიში C კვეთში
კალაპოტური ტიპის კაშხალი აღმოჩნდა, რომელმაც მხოლოდ 90 ქულა დააგროვა. ასეთი
შედეგია განპირობებულია C კვეთში საპროექტო ჰესის მიერ ელ.ენერგიის შეზღუდული
გამომუშავებით, ჰესის შენობამდე მისაყვანი გრძელი გვირაბით, ასოცირებული
გეოლოგიური რისკებით, შეზღუდული ელ. ენერგიით, ლამის შეგროვების
შეუძლებლობით. ელ.ენერგიის მცირე რაოდენობით ექსპორტით, ჰიდროენერგეტიკული
თვალსაზრისით ხეობის შემდგომი განვითარების დაბრკოლება. 

ეკონომიკურ და ფინანსურ პარამეტრებზე დაყრდნობით, ტექნიკურ-ეკონომიკური
დასაბუთების მიხედვით რეკომენდირებულია ვარიანტი 2: მაღალი კაშხლით თხემის
ნიშნულზე 700მეტრი და დადგმული სიმძლავრით 702 მეგავატი.

ალტერნატივების მრავალფაქტორიანმა კომლექსურმა ხარისხობრივმა შეფასებამ, 
რომელიც გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების კრიტერიუმებსაც მოიცავდა, 
აჩვენა, რომ განხილული ფაქტორების გათვალისწინებით, საუკეთესო ვარიანტს ხუდონის
კვეთი წარმოადგენს 2B, 700 მ წყლის ნიშნულის დატკეპნილ-ბეტონიანი თაღოვან-
გრავიტაციული კაშხლით და 702 მეგავატი დადგმული სიმძლავრით და ასევე 2A 
ვარიანტი მაღალი თაღოვანი კაშხლით და 702 მგვტ სიმძლავრით.

5.1.5. კაშხლის ტიპების შედარებითი ანალიზი

საკონსულტაციო კომპანია „შტუკის“ მიერ 2013 წლის მაისში წარმოდგენილი ანგარიშიდან
„კაშხლის ტიპის შერჩევა“ შესწავლილ იქნა კაშხლის ორი ტიპი, კერძოდ, ორმაგი
სიმრუდის თაღოვანი კაშხალი და თაღოვან-გრავიტაციული კაშხალი
(დატკეპნილბეტონიანი). ასევე ცალკე განხილულ იქნა ქვანაყარი კაშხლის ვარიანტები:

ქვანაყარი კაშხლის მასალის ერთგვაროვნება და მისი წყალგაუმტარობის
მახასიათებლების უზრუნველყოფა საკმაოდ რთულია ხუდონის მაღალი კაშხლის
შემთხვევაში.

თხელი წყალგაუმტარი ასფალტ-ბეტონის ეკრანის უზრუნველყოფა საკმაოდ რთულია
ხუდონის კაშხლის შემთხვევაში და მეტად პრობლემურია სეისმომედეგობის
თვალსაზრისით.

თიხის გულის გამოყენების შემთხვევაში საკმაოდ პრობლემურია ამ მასალის მოძიება
კაშხალთან ახლოს. ამავე დროს თიხის გულის გამოყენება შეუძლებელს ხდის არსებული
გვირაბების ინფრასტრუქტურის გამოყენებას და მოითხოვს სამშენებლო დროის გაზრდას
მინიმუნ 2 წლით.

ქვანაყარი კაშხლის შემთხვევაში საჭირო იქნება 11 მლნ. მ3 სამშენებლო მასალა, რაც
გაცილებით მეტია მოცულობით 2 მლნ. მ3 ბეტონზე თაღოვანი კაშხლისთვის. ასევე
აღსანიშნავია, რომ ქვანაყარი კაშხლის ფუძის დამუშავება მოითხოვს ორჯერ მეტ
სამუშაობის მოცულობას, ვიდრე თაღოვანი კაშხლის შემთხვევაში. ქვანაყარი კაშხალი
მოითხოვს ინერტული მასალების დიდ კარიერებს, უზრამაზარ სატრანსპორტო ხარჯებს, 
კაშხლის გაზრდილ პარამეტრებს, რაც გამოიწვევს ეკოლოგიური ზემოქმედებების მაღალ
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რისკებს. ბუნებრივია ხეობის პროფილი და არსებული საინჟინრო სტრუქტურების
გამოყენება არ უწყობს ხელს ქვანაყარი კაშხლის ვარიანტს.

ქვანაყარი კაშხლის დროს სადერივაციო სისტემები მოითხოვს ახლებურ დაპროექტებას
2,500 მ3/წამში წყლის გატარებისათვის, თაღოვანი კაშხლის შემთხვევაში კი ადგილზე
არსებული 1,030 მ3/წმ-ში წყლის წყალგამშვები მისაღებია. გარდა ამისა, ქვანაყარი კაშხლის
შემთხვევაში სისტემების სიგრძე იქნება გაცილებით დიდი და სამშენებლო ზღუდარის
სიგრძეც იქნება გაცილებით გრძელი.

ასევე გასათვალისწინებელია კაშხლების ავარიების და მათზე მომხდარი ინციდენტების
შესწავლები7, რომლებიც ერთმნიშვნელოვნად მიუთითებს,რომ ასეთი ტიპის კაშხლები
ნაკლებ საიმედოები არიან გრავიტაციულ და თაღოვან ბეტონის კაშხლებთა ნშედარებით.

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული გამოკვლევების შედეგად მეტი უპირატესობის მქონე
ალტერნატივებად დადგინდა ვარიანტები 2 A და 2 B. ორივე მათგანი მდებარეობს
ხუდონის თავდაპირველი პროექტით გათვალისწინებულ კვეთში და კაშხლის სიმაღლე
შეადგენს 200მ.

ალტერნატივა 2 A წარმოადგენს ვიბრირებული ბეტონის ორმაგი სიმრუდის თაღოვან
კაშხლს, ხოლო ალტერნატივა 2 B დატკეპნილ ბეტონის თაღოვან-გრავიტაციულ კაშხალს. 

კაშხლის აღნიშნული ტიპები შესწავლილი და შედარებული იქნა ერთმანეთთან
სხვადახსვა ტექნიკური და ეკონომიკური ასპექტების გათვალისწინებით. 

(გათვალისწინებულიქნა 2013 წელს დასრულებული გეოლოგიური, გეოფიზიკური, 
სეისმური და მრავალი სხვა ტიპის ნატურული შესწავლები). 

                                                          
7 Чоговадзе Г.И., Гогоберидзе М.И., Какауридзе Р.Г., Микашвили Ю.Н., Мирцхулава Д.Ц. Анализ основных факторов, 
вызывающих инциденты и аварии на плотинах, оценка показателей надежности плотин // Гидротехнической строительство, №7.-С. 
34-38, 1980.
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კაშხლის კვეთის ზოგადი ადგილმდებარეობა თავდაპირველი პროექტით
გათვალისწინებული ადგილმდებარეობის ანალოგიურია, ხოლო კაშხლის ზუსტი ღერძი
განსაზღვრულია პროექტის თითოეული ვარიანტისთვის მოცემულ კვეთში.

თითოეული ვარიანტის დადებითი და უარყოფითი მხარეები შესწავლილი იქნა
ტექნიკური, ეკონომიკური, დროის ფაქტორის, გარემოზე ზემოქმედების და სხვა
საკითხებთან მიმართებაში.

სამშენებლო ბაზრებზე დატკეპნილ ბეტონიან გრავიტაციული კაშხლის ალტერნატივას
ეკონომიკური უპირატესობა აქვს. ორივე ალტერნატივის ხარჯები თითქმის
ანალოგიურია, თუმცა ფასების ზრდის ან მათი ყოველდღიური მერყეობის საფუძველზე, 
ისეთი კაშხლის მშენებლობის ფინანსური რისკი, როგორიც დატკეპნილ ბეტონიან
თაღოვანი-გრავიტაციული კაშხალია, რომელსაც დიდი რაოდენობით მასალებიე
საჭიროება, საგრძნობლად იზრდება. მშენებლობის ტექნიკური პირობები, უფრო
ხელსაყრელია ორმაგი სიმრუდის თაღოვანი კაშხლისთვის, ვიდრე დატკეპნილ ბეტონიან
თაღოვან-გრავიტაციული ტიპის კაშხლისთვის იმ მიზეზით, რომ ორმაგი სიმრუდის
თაღოვან-გრავიტაციული (ასეთი სიმაღლის) ტიპის კაშხალი მსოფლიოში ჯერ არ
აშენებულა და მას არ ექნება მსოფლიოში პროტოტიპი. მართალია პროექტირებისათვის ეს
არ წარმოადგენს დიდ სირთულეს და მიზნის მიღწევა შესაძლებელია თუმცა ამჟამინდელ
მზარდ სამშენებლო ბაზარზე გასათვალისწინებელია მისი შედარებით მაღალი ფასი.

ის ფაქტი, რომ ამ ტიპის კაშხლების მშენებლობაში გამოცდილი კონტრაქტორები ძალიან
მცირე ოდენობით ძირითადად ჩინეთშია, ამიტომ კონტრაქტორის შერჩევის სპექტრი
ბუნებრივად ძალიან მცირდება რამოდენიმე სათანადო გამოცდილების მქონე
კომპანიამდე, რითაც იზრდება ხარჯთა გაზრდის რისკი.

2 A და 2 B- ალტერნატივების გარემოსდაცვითი ასპექტების შედარებისთვის
მნიშვნელოვანია, რომ სამუშაოთა მოცულობის და ტიპის და კაშხლის დიზაინის
გათვალისწინებით, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედება ორივე ვარიანტის
შემთხვევაში პარამეტრების უმეტესობის მიხედვით მსგავსია (არანებაყოფლობითი
განსახლება და სხვა სახის სოციალური ზემოქმედება; არქეოლოგია და კულტურული
მემკვიდრეობა; ზემოქმედება ლოკალურ ლანდშაფტზე, ფლორაზე და ფაუნაზე; გავლენა
კლიმატზე და ა.შ.). მნიშვნელოვანი განსხვავება დაკავშირებულია მხოლოდ სამშენებლო
მასალებზე მოთხოვნილებასა და ინერტული სამშენებლო ნარჩენების (ნაყარის) 
წარმოქმნასთან. დატკეპნილ ბეტონიან გრავიტაციულ კაშხალს უფრო მეტი მასალები
ესაჭიროება, ვიდრე თაღოვან კაშხალს. ეს დაკავშირებულია კარიერების უფრო ინტენსიურ
ექსპლუატაციასთან, რაც თავისთავად გარემოზე ლოკალურ ზემოქმედებას ზრდის. გარდა
ამისა, მნიშვნელოვნად გაიზრდება მასალების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული
ხარჯები და ზემოქმედება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე: გზების დაზიანება, 
ხმაურტი, მტვერი, ტრანსპორტის მოძრაობასთან დაკავშირებული რისკები. გამოსადეგი
კარიერებიდან უახლოესი სოფ. ხაიშის ზემოთ, ზედა ბიეფში მდებარებს, რაც იმას ნიშნავს, 
რომ მასალების ტრანსპორტირება მოხდება სოფლის გავლით. გარდა ამისა, დატკეპნილ
ბეტონიანი გრავიტაციული კაშხლის შემთხვევაში მიღებული იქნება გამონამუშევარი
მასალების (ნაყარის) უფრო დიდი მოცულობა, ვიდრე თაღოვანი კაშხლის შემთხვევაში. 
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ნაყარის განთავსება ერთ-ერთი პრობლემატური გარემოსდაცვითი საკითხია
პროექტისათვის და ცხადია უპირატესობა უნდა მიენიჭოს ვარიანტს, რომელიც ნაკლები
რაოდენობის გენერირებასთან იქნება დაკავშირებული. 

ამ ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორის გათვალისწინებით, კაშხლის ტიპთან მიმართებაში
საბოლოო რეკომენდაციაა -ორმაგი სიმრუდის ბეტონის თაღოვანი კაშხლის მშენებლობა
ხუდონის თავდაპირველ კვეთში, რაც ტექნიკურად ყველაზე გამართლებული ვარიანტია
სახელმწიფოსთვის, რეგიონისთვის ასევე ინვესტორისთვის და ყველაზე ნაკლები რისკის
შემცველია. 

5.2. ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის დამაკავშირებელი გზა

5.2.1. გზის ალტერნატიული ვარიანტები

პროექტის განხორციელების შედეგად იტბორება ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის
საავტომობილო გზის კმ63–კმ78 მონაკვეთი, რომლის გადატანა მდ. ენგურის მარჯვენა
ნაპირზეა დაგეგმილი. ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზა მიეკუთვნება
შიგასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზას. დღევანდელი დღის მდგომარეობით, ის
მთლიან მონაკვეთზე მოასფალტებულია. შეკეთებულია გვირაბები, მოძრაობის საშუალო
სიჩქარე 40-50კმ/სთ-ია. 

ახალი გზა, რომელზედაც გადატანილ იქნება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა, 
მოეწყობა ენგურის ხეობის მარჯვენა ნაპირზე. 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მოთხოვნით, ახლად აშენებული
გზის პარამეტრები, თანახმად TEM-ისა და მოქმედი ჩHиП 2.05.02.85, უნდა იყოს შემდეგი
მაჩვენებლებით:

 საანგარიშო სიჩქარე – 80 კმ/სთ
 გზის კატეგორია – IV
 მიწის ვაკისის სიგანე – 10.0 მ
 სავალი ნაწილის სიგანე – 6.0 მ
 გვერდულების სიგანე – 2.0 მ
 მაქსიმალური გრძივი ქანობი – 6 %
 მინიმალური ჰორიზონტალური მოხვევის რადიუსი – 300 მ
 მინიმალური გრძივი პროფილის რადიუსი:

o ა) ამოზნექილ მრუდზე – 5,000 მ
o ბ) ჩაზნექილ მრუდზე – 2,000 მ

სახიდე გადასასვლელებზე:

 ნორმატიული დატვირთვა – HK-80
 გვირაბების განივი კვეთი – 10.0 მ
 საგზაო სამოსი – კაპიტალური ტიპი (150 მგ.პასკ)
 მოძრაობის პერსპექტიული ინტენსივობა – 1,600 მანქ./დღე-ღამეში.
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ვინაიდან საპროექტო ტრასა გადის მთაგორიან პირობებში, თანახმად მოქმედი ნორმებისა, 
სათანადო ტექნიკურ-ეკონომიკური გაანგარიშების საფუძველზე, ზემოთ წამოდგენილი
ნორმატიული მაჩვენებლები შეიძლება იყოს 20%-ით ნაკლები.

პროექტირების ეტაპზე განხილულ იქნა ზუგდიდი – ჯვარი – მესტიის საავტომობილო
გზის 2 ალტერნატიული ვარიანტი. იხ. ნახ. 4.1.11–1.

ახალი გზის ალტერნატივების გეოგრაფიული მდებარეობა იხილეთ ნახაზზე 4.1.11–1.

ზუგდიდი –ჯვარი–მესტიის დამაკავშირებელი გზის შერჩეული ალტერნატივა

შერჩეული გზის ვარიანტის (ისევე, როგორც ალტერნატივა 2-ის) ტრასის დასაწყისი
მდებარეობს ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზის 63-ე კმ-ზე, სოფ. 
ნალქორვალთან, აქედან ტრასა სახიდე გადასასვლელით გადადის მდ. ენგურის მარჯვენა
ნაპირზე და მიუყვება ფერდობს გრძივი ქანობის განვითარებით 500 მ ნიშნულიდან
(ტრასის დასაწყისი კმ 0) 720 მეტრ ნიშნულამდე (კაშხლის ადგილი კმ 5).

კმ0+400 მეტრზე გზა კვეთს ხევს, რომელზედაც გათვალისწინებულია სწორკუთხა მილის
მოწყობა. შემდეგ ტრასა მიუყვება 80-იან წლებში დამუშავებულ გზას. კმ2+150მ-ზე ასევე
გათვალისწინებულია სწორკუთხა მილი.

კმ2+700 - კმ4+100 ტრასა მიუყვება აგრეთვე დამუშავებულ პიონერულ გზას, რომელიც
სწორდება სახიდე გადასასვლელით კმ4+250მ-ზე (ლაგვის ხევზე ხიდის სიგრძე – 40მ). 
ხევის გადაკვეთის შემდეგ ტრასა იწევს მაღლა და გადის ხუდონის ჰესის კაშხლის თავზე
720 მეტრ ნიშნულზე, სადაც უერთდება მე-2 ალტერნატიული ვარიანტი. აქედან
ძირითადი და ალტერნატიული ვარიანტები კმ 11-მდე ერწყმის ერთმანეთს.

კმ5+700მ-ზე გზა კვეთს ხევს, სადაც გათვალისწინებულია ოთხკუთხა მილის მოწყობა.

კმ6+200 მარცხნივ მდებარეობს სოფ. სკორმეთი, რომელთანაც მისასვლელი გზა გადადის
ჩამკეტი ზღუდარის თავზე. ამჟამად, მდ. ენგურის კალაპოტის გასწორხაზოვნებიდან
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გამომდინარე, ჩამკეტი ზღუდარის ზემოთ 300 მეტრში, მდ. ენგურზე ეწყობა დროებითი
სახიდე გადასასვლელი სოფელთან დასაკავშირებლად.

შემდეგ ტრასა კმ7+300მ კვეთს დიდ ხევს, გადადის დამრეც ფერდობზე და კმ8+00-ზე
კვეთს აგრეთვე ხევს.

კმ9+100 მეტრზე ტრასა, რთული რელიეფიდან გამომდინარე, გადის 167 მ-ის სიგრძის
საპროექტო გვირაბში, შემდეგ მიემართება ციცაბო ფერდობზე. კმ 10-ზე კვეთს დიდ ხევს
და კმ11-ზე გადის მდ. ნენსკრის ხეობასთან. ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც გზის
შერჩეული ვარიანტი და ალტერნატივა 2 იყოფა: აქედან ალტერნატიული ვარიანტი #2 
უხვევს მარცხნივ და მიუყვება მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირს.

მიღებული ვარიანტით, კმ 11-ზე გზა კვეთს მდ. ნენსკრას, რომელზედაც ეწყობა 250 მ-ის
სიგრძის სახიდე გადასასვლელი, გავდივართ სოფ. ტობარის მარჯვენა მხარეს და მცირედ
დამრეცი ფერდობის შემდეგ კლდოვან შევიწროებულ ხეობაში 365 მ სიგრძის საპროექტო
გვირაბით, გავდივართ შედარებით მსუბუქ რელიეფზე.

კმ14+300 მეტრზე გზა კვეთს დიდ ხევს, რომლის მიმდებარედ ჩასატარებელია კლდოვანი
მასების აფეთქებითი სამუშაოები. აქედან საპროექტო ტრასა გადის არსებული გზის
მახლობლად, ხდება მისი შერწყმა არსებულთან ტექნიკური ნორმების მიხედვით.

ძირითადი გზის საერთო სიგრძე, დაახლოებით, 15კმ-ია, მიწის განთვისების ზოლი - 20-25 
მეტრი.

ზუგდიდი –ჯვარი–მესტიის დამაკავშირებელი გზის მეორე ალტერნატივა

ალტერნატივა #2, ისევე, როგორც მიღებული ვარიანტი, იწყება ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის
საავტომობილო გზის 63-ე კმ-ზე სოფ. ნალქორვალში, აქედან ტრასა მიუყვება მდ. ენგურის
მარცხენა ნაპირს, ნელ-ნელა იწევს მარცხენა ფერდობის მხარეს და გრძივი ქანობის
განვითარებით 500 მეტრი ნიშნულიდან ადის 720 მ ნიშნულამდე, სადაც (კმ5-ზე) კაშხლის
თაღის მეშვეობით გადადის მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე და უერთდება მიღებულ
ვარიანტს კმ5+100მ.

ტრასა ამ მონაკვეთზე (კმ0-კმ5) 4 ადგილას (კმ1+00; კმ1+900; კმ3+900; კმ4+300) კვეთს ღრმა
ხევებს, სადაც პროექტით გათვალისწინებულია ოთხკუთხა მილების მოწყობა.

კმ5+700მ-ზე გზა კვეთს ხევს, სადაც გათვალისწინებულია ოთხკუთხა მილის მოწყობა.

კმ6+200 მარცხნივ მდებარეობს სოფ. სკორმეთი, რომელთანაც მისასვლელი გზა გადადის
ჩამკეტი ზღუდარის თავზე.

ამჟამად, მდ. ენგურის კალაპოტის გასწორხაზოვნებიდან გამომდინარე, ჩამკეტი
ზღუდარის ზემოთ 300 მეტრში მდ. ენგურზე ეწყობა დროებითი სახიდე გადასასვლელი
სოფელთან დასაკავშირებლად. შემდგომ ტრასა კმ7+300მ კვეთს დიდ ხევს, გადადის
დამრეც ფერდობზე და კმ8+00-ზე კვეთს აგრეთვე ხევს.
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კმ9+100 მეტრზე ტრასა რთული რელიეფიდან გამომდინარე გადის 167 მ სორძის
საპროექტო გვირაბში, შემდეგ მიემართება ციცაბო ფერდობით კმ10-ზე და კვეთს დიდ
ხევს. 

კმ10+700 ალტერნატიული ვარიანტი უხვევს მარცხნივ და მიემართება მდ. ნენსკრის
ხეობაში, სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი არსებული გზის (რომელიც იტბორება) 700 მეტრ
ნიშნულზე. შედის სოფ. ლახამში, სადაც მდ. ლახამზე ეწყობა სახიდე გადასასვლელი - L–
86 მეტრი. ტრასა შემდეგ ასევე მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირით მიემართება სოფ. 
ჭუბერთან და დატბორვის ნიშნულიდან გამოსვლის შემდეგ სოფლამდე, კმ15+100 ახალი
სახიდე გადასასვლელით - L–80მ (რომლის მშენებლობაც დაწყებული იყო 90-იან წლებში) 
გადადის მდ. ნენსკრის მარცხენა ნაპირზე და მოჰყვება მას სოფ. ტობარამდე, სადაც
კმ18+00 (კმ11+00) უერთდება ტრასის მიღებულ ვარიანტს.

ალტერნატიული ვარიანტი #2-ის კმ15+100–კმ18+100-ზე გათვალისწინებულია 3 
ოთხკუთხა წყალგამტარი მილის მოწყობა. ამის შემდეგ (მიღებული ვარიანტის
პიკეტაჟით), შევიწროებული რელიეფის გამო, კმ12-ზე ეწყობა 365 მ სიგრზის გზაგამტარი
გვირაბი, რომლის შემდეგ გავდივართ შედარებით მსუბუქ რელიეფზე. კმ14+300 მეტრზე
ვკვეთავთ დიდ ხევს, რომლის მიმდებარედ ჩასატარებელია კლდოვანი მასების აფეთქების
სამუშაოები. აქედან საპროექტო ტრასა გადის არსებული გზის მახლობლად, ხდება მისი
შერწყმა არსებულთან ტექნიკური ნორმების მიხედვით.

ალტერნატივა #2 გზის საერთო სიგრძე, დაახლოებით, 22კმ-ია, მიწის განთვისების ზოლი -
20-25 მეტრი.

ცხრილში მოცემულია ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის დამაკავშირებელი გზის
ალტერნატიული ვარიანტების მახასიათებლები.

ცხრილი 5.15. ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის ს/გზის ალტერნატიული ვარიანტების ტექნიკურ-
ეკონომიკური მაჩვენებლები (საორიენტაციო)

დასახელება განზ.
მაჩვენებლები

შერჩეული
ვარიანტი ალტ. ვარიანტი

საპროექტო გზის სიგრძე კმ 15.0 22.0

დაკავებული მიწის ფართობი ჰა 45.0 61.0

გზის კატეგორია IV IV

მიწის ვაკისის სიგანე მ 10.0 10.0

სავალი ნაწილის სიგანე მ 6.0 6.0

მაქსიმალური გრძივი ქანობი % 6 6

მინიმალური მოსახვევის რადიუსი (იშვიათ
შემთხვევაში) მ 60 60
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დასახელება განზ.
მაჩვენებლები

შერჩეული
ვარიანტი

ალტ. ვარიანტი

უმცირესი ვერტიკალური მრუდის რადიუსი მ 1,000 1,000

მიწის სამუშაოების მოცულობა
 მათ შორის, კლდოვანი გრუნტები

1,000 მ3

1,000 მ3

7,100
5,200

16,250
1,2010

სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი გზა კმ 3.5 –

საგზაო სამოსი 1,000 მ2 97,500 143,000

ხელოვნური ნაგებობები:
 გვირაბები
 ხიდები
 მრგვალი მილები
 ოთხკუთხა მილები
 ბეტონის საყრდენი კედლები

ც/გ.მ
ც/გ.მ
ც/გ.მ
ც/გ.მ
1,000მ3/გ.მ

2/542
8/552
105/3,150
12/480
70/7,600

2/542
11/440
145/4,800
18/720
110/9,200

საორიენტაციო სამშენებლო ღირებულება მლნ. GEL 30.9 40.92

1 კმ-ის სამშენებლო ღირებულება მლნ. GEL 2.06 1.86

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის გზის ალტერნატივა 2-ის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის
ხარჯები უფრო მეტია, ვიდრე ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის გზის შერჩეული
ალტერნატივისა. გარდა ამისა, მანძილის გაზრდასთან ერთად იზრდება როგორც, 
ზოგადად, გარემოზე ზემოქმედება, ასევე მასზე მიყენებული ზიანი. 

5.2.2 ბუნებრივი გარემოს დახასიათება ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის დამაკავშირებელი
გზის ალტერნატიული ვარიანტებისათვის

რელიეფი, ნიადაგი
ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზა - ალტერნატივა 1

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საპროექტო გზის ალტრნატივა 1-ის პირველი 0-5 კმ მიუყვება
მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფს, რომელიც
გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული. აღნიშნულ
მონაკვეთში ნიადაგის საფარი ყომრალი ტიპისაა, მცირე და საშუალო სისქის, თიხნარი
მექანიკური შდგენილობის. ტერიტორიაზე აქტიური ეროზიული პროცესები არ
ფიქსირდება. მონაკვეთის რელიეფი სუსტადაა დანაწევრებული (იხილეთ სურ. 5.7, 8, 9,
10) და მიწის საექსკავაციო სამუშაოების შედეგად აქტიური ეროზიული პროცესები არ
არის მოსალოდნელი. მე-6 კილომეტრიდან მდინარე ნენსკრას გადაკვეთამდე არსებული
მონაკვეთის რელიეფი ძირითადად საშუალო დახრილი ფორმებითაა წარმოდგენილი. 
ხოლო სადაც რელიეფის ფორმა ძლიერ დახრილია და კლდოვანია გზა გაივლის
გვირაბებში, სოფ. ხაიშის მოპირდაპირედ და სოფელ ტობარსა და ჯორკვალს შორის. 
სოფელ ჯორკვალთან, სადაც რელიეფის რბილი ფორმებია, ალტერნატივა -1 უერთდება
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ზუგდიდი-ჯვარი -მესტიის არსებულ გზას. დღეის მდგომარეობით აქტიური ეროზიული
და მეწყრული უბნები არ ფიქსირდება. ტერიტორია დაფარულია ფოთლოვანი და ალაგ
წიწვიანი ტყით.

სურ. 5.7მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც გამეჩხერებული 
ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული.

სურ. 5. 8 მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც გამეჩხერებული 
ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული.
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სურ. 5.9 მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც გამეჩხერებული 
ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული.

სურ. 5.10  მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც გამეჩხერებული 
ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული.

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზა - ალტერნატივა 2

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საპროექტო გზის - ალტრნატივა 2, ხუდონის კაშხლამდე
მიუყვება მდინარე ენგურის მარცხენა ჩრდილო/დასავლეთის ექსპოზიციის საშუალოდ და
ძლიერ დახრილ რელიეფის ფორმებს. მე-7 კილომეტრნიშნულთან ალტერნატივა 2 
გადადის ხუდონის კაშხალზე და შენდგომში უერთდება ალტერნატივა 1-ის მარშრუტს. 
ნიადაგი ყომრალი ტიპისაა, მცირე სისქის, მცირე ჰუმუსიანი, განვითარებული
ქვარგვალებზე და ტუფო ბრექჩიებზე. ტერიტორიის დიდი ნაწილი დაფარულია ტყით. 
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აღნიშნულ მონაკვეთში ფიქსირდება აქტიური ეროზიული პროცესების გამოვლენა. 
ეროზიული და მეწყრული პროცესების განვითარების გამო, გაყვანილი იქნა ამჟამად
არსებული ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის გზის ხაიშის ქვედა მონაკვეთი. ალტრნატივა 2 -ის
ახალი გზის გაყვანის შემთხვევაში გრუნტის აქტიურობის გამო მოსალოდნელია
ეროზიული და მეწყრული პროცესების გააქტიურება და წარმოიქმნება მეწყერის ახალი
კერები. გარდა ამისა ხუდონის კაშხალზე საავტომობილო გზის გატარება უსაფრთხოების
გამო მიზანშეწონილი არ არის.

ფლორა

ჯვარი მესტიის საავტომობილო გზის I ალტერნატივა

საავტომობილო გზის I ალტერნატიული მონაკვეთი იწყება დაახლოებით სოფ. 
ლებურცხილას მიდამოებში და მიჰყვება მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირს მესტიისაკენ
ჩრდილო-აღმოსავლეთის მიმართულებით. იგი გაივლის ხუდონის კაშხლის მიმდებარე
ტერიტორიას, გადაკვეთს მდ. ნენსკრას სოფ. ტობართან, გაივლის სოფ. ჭერის მიდამოებს
სოფ. ჯორკვალისკენ.

სოფ. ლებურცხილიდან ხუდონის კაშხლამდე GPS-ის კოორდინატებია: 1. 0264085/4757501; 
2. 0265010/4757493; 3. 0265573/4757513; 4. 0266503/4757830. სოფლების გარშემო ბუნებრივი
მცენარეული საფარი ძლიერ დეგრადირებულია. ხუდონის კაშხლთან ფერდობებზე
თითქმის მთლიანად არის განადგურებული მცენარეული საფარი. ამ მონაკვეთზე ზოგან
გვხვდება დეგრადირებული შერეულფოთლოვანი ტყის ფრაგმენტები. მდინარისპირულ
ტერასებზე და გამოტანის კონუსებზე გვხვდება მურყნარის (Alnus barbata) ფრაგმენტები
ტირიფის (Salix alba) მონაწილეობით. სოფ. იდლიანთან გვხვდება ჩიტისწვივიანი
მუხნარი. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად და ბიომრავალფეროვნებითი შეფასებით
დაბალსენსიტიურია.

ხუდონის კაშხლის ზემოთ უფრო კარგად არის წარმოდგენილი ფართოფოთლოვანი ტყის
სარტყელი, სადაც სხვადასხვა ხარისხით დეგრადირებულ ფართოფოთლოვან ტყეში
ჩართულია წიწვოვანი სახეობები ცალკეული კორომების ან მცირერიცხოვანი გაბნეული
ხეების სახით. სამხრეთ ექსპოზიციებს ზოგჯერ იკავებს თხილიანი მუხნარები. დაბალ
სიმაღლეებზე, გზისპირებზე ინვაზიური მცენარეებით (Phytolaca Americana, Elsholtzia 
ciliate, Ambrosia artemisifolia, Siegesbeckia orientalis, Acalypha australis) დასარევლიანებული
ეკოტოპებია. ეს მონაკვეთიც დაბალსენსიტიურია.

ხუდონის კაშხლის GPS-ის კოორდინატებია: 0268056/4757902; სიმაღლე ზღვის დონიდან
550 მეტრი.
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სურ. 5.11. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. 
ხაიში; შერეულფოთლოვანი ტყის
დეგრადირებული ფრაგმენტები ნაძვის შერევით

სურ. 5.12. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. 
ხაიში; შერეულფოთლოვანი ტყის
დეგრადირებული ფრაგმენტები ნაძვის
შერევით

სურ. 5.13. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. 
ხაიში; შერეულფოთლოვანი ტყის
დეგრადირებული ფრაგმენტები ნაძვის შერევით

სურ. 5.14. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის
კაშხალთან

სურ. 5.15. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის
კაშხალთან; ტყისგან გასუფთავებული ფერდობი

სურ. 5.16. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის
კაშხალთან; ტყისგან გასუფთავებული
ფერდობი
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სურ. 5.17. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის
კაშხალთან; დეგრადირებული ტყის
ფრაგმენტები

სურ. 5.18. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის
კაშხალთან; დეგრადირებული ტყის
ფრაგმენტები

სურ. 5.19. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. 
დაკართან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები

სურ. 5.20. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. 
დაკართან; დეგრადირებული ტყის
ფრაგმენტები

სურ. 5.21. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. 
დაკართან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები

სურ. 5.22. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი -
მურყნარი
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სურ. 5.23. აღმოსავლეთის სიგესბეკია

(Sigesbeckia orientalis)

ჯვარი მესტიის საავტომობილო გზის II ალტერნატივა

საავტომობილო გზის ალტერნატიული მონაკვეთი იწყება დაახლოებით სოფ. 
ლებურცხილას მიდამოებში და მიყვება მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირს ხუდონის
კაშხლამდე, შემდეგ გადადის მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე და მიჰყვება მას მდ. მდ. 
ენგურისა და ნენსკრის შესართავამდე. შემდეგ მიჰყვება მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირს, 
გადაკვეთს მდ. მდ. ნენსკრისა და ორმელეთის შესართავს და სოფ. ლახანის ზემოთ
გადადის მდ. ნენსკრას მარცხენა ნაპირზე და სოფ. ტობარიდან მიჰყვება მდ. ენგურის
მარჯვენა ნაპირს სოფ. ჯორკვალისკენ.

სოფ. ლებურცხილიდან ხუდონის კაშხლამდე GPS-ის კოორდინატებია: 1. 0263754/4756875; 
2. 0264875/4756837; 3. 0265741/4757059; 4. 0267050/4757213. ამ მონაკვეთში წარმოდგენილია
შერეული ფართოფოთლოვანი და მუქწიწვიანი ტყის ფლოროცენოტური კომპლექსი. 
ხუბერთან აღინიშნება მაღალმთის მოცვიანი მუხნარი.

ამ მონაკვეთზე კლდე-ტყის კომპლექსებში დიდი დაქანების კლდეებზე იზრდებიან
ენდემური პეტროფილები- სვანეთის ენდემი Campanula engurensis, კავკასიის ენდემები-
Saxifraga subverticillata, Senecio massagetovii, Valeriana jelenevskyi, კავკასიის ენდემი-Cirsium 
caucasicum იზრდება მდ. ენგურის ორივე ნაპირზე. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად
და განსაკუთრებით ენდემიზმის კუთხით მაღალსენსიტიურია.

შემდეგი მონაკვეთი-ხუდონის კაშხლიდან მდ. მდ. ენგურისა და ნენსკრის შესართავამდე
გაივლის დაბალსენსიტიურ ფიტოცენოზებში. ეს მონაკვეთი ემთხვევა წინა
ალტერნატივის აღწერილ მონაკვეთს. აქ აღსანიშნავია ფიჭვნარ-მუხნარი ტყეები
სესლერიას მონაწილეობით კოლხური ქვეტყის ელემენტებით-Hedera colchica, Smilax 
excelsa, Ruscus ponticus, Swida koenigii, და სხვ.

შემდეგი მონაკვეთი გაივლის მდ. მდ. ენგურისა და ნენსკრის შესართავს, სადაც გვხვდება
ხავსიანი ნაძვნარი (იხ. ზოგადი ნაწილი) იელის (Rhododendron luteum) ქვეტყით. 
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ექსპოზიცია ჩრდილო-აღმოსავლეთია, დახრილობა-350. ბალახოვან საფარშია-Salvia 
glutinosa, Asarum ibericum, Sambucus ebulus, Cynoglossum officinale, Atropa caucasica, 
Asplenium trichomanes, Polipodium vulgare, Calystegia silvatica, Leontodon hispidus, Mycelis 
muralis, Fragaria vesca, Oxalis acetosella, urtica dioica და სხვ. ეს მონაკვეთი
ფიტოცენოლოგიურად საშუალოსენსიტიურია.

შემდეგი მონაკვეთი მოიცავს სოფ. სოფ. ლუხისა და ლახანის ტერიტორიებს. GPS-ის
კოორდინატებია: 1. 0271094/4761140; 2. 0270747/4762248; 3. 0270666/4763454. ჩრდილო-
აღმოსავლეთ ექსპოზიციის, 300 დახრილობის ფერდობზე განვითარებულია
დეგრადირებული რცხილნარი. ერევა-Tilia begoniifolia, Acer campestre, A. pseudoplatanus, 
Alnus barbata, A. incana, Juglans regia, Fagus orientalis (ახალგაზრდა), Picea orientalis
(ახალგაზრდა). ბუჩქებიდან-Rubus sp., Rosa sp. ლიანებიდან-Smilax excelsa.
ბალახოვნებიდან - Fragaria vesca, Stachys sylvatica, Melandrium noctiflorum, Aristolochia 
pontica, Salvia glutinosa, Calystegia silvatica, Silene compacta. გზის პირებზე-Eupatorium 
cannabinum, Phytolaca Americana, Sambucus ebulus. მდინარისპირულ ტერასებზე
განვითარებულია მურყნარი ტირიფის შერევით. ერთეულად გვხვდება Quercus iberica, 
Acer campestre. დანარჩენი ტერიტორიები უკავია სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს და
აგროლანდშაფტებს. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად დაბალსენსიტიურია.

შემდეგი მონაკვეთი იწყება სოფ. ლეკალმახთან (ზღ. დ. 760 მ, GPS-ის კოორდინატებია: 
0270532/4764455) და მიუყვება მდ. ნენსკრას მარცხენა ნაპირს სოფ. ტობარამდე. GPS-ის
კოორდინატებია: 1. 0270252/4762844; 2. 0270261/4761999; 3. 0270543/4761125. მონაკვეთი
მოიცავს შერეულფოთლოვან ტყეს წიწვიანების იშვიათი მონაწილეობით. ეს მონაკვეთი
ფიტოცენოლოგიურად დაბალსენსიტიურია. 

სურ. 5.24. მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი -
ადრინდელი მშენებლობის კვალი

სურ. 5.25. მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი -
ადრინდელი მშენებლობის კვალი
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სურ. 5.26. მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი -
კლდოვანი ეკოტოპები

სურ. 5.27. მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი -
კლდოვანი ეკოტოპები

სურ. 5.28. მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი -
Valeriana tiliifolia

სურ. 5.29. მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი - Pinus
kochiana 

სურ. 5.30. მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი -
Campanula alliariifolia
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ბოლო მონაკვეთი ემთხვევა პირველი ალტერნატივის ბოლო მონაკვეთს-სოფ. ჯორკვალის
მიმართულებით. ხუდონის კაშხლის ზემოთ უფრო კარგად არის წარმოდგენილი
ფართოფოთლოვანი ტყის სარტყელი, სადაც სხვადასხვა ხარისხით დეგრადირებულ
ფართოფოთლოვან ტყეში ჩართულია წიწვოვანი სახეობები ცალკეული კორომების ან
მცირერიცხოვანი გაბნეული ხეების სახით. სამხრეთ ექსპოზიციებს ზოგჯერ იკავებს
თხილიანი მუხნარები. დაბალ სიმაღლეებზე, გზისპირებზე ინვაზიური მცენარეებით
(Phytolaca Americana, Elsholtzia ciliate, Ambrosia artemisifolia, Siegesbeckia orientalis, Acalypha 
australis) დასარევლიანებული ეკოტოპებია. ეს მონაკვეთიც დაბალსენსიტიურია.

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზის მონაკვეთზე, გზის მეორე ალტერნატივის
(მდ. ენგურის მარცხენა მხარე) საპროექტო ზონაში მოყოლილი ტყის კორომები, მთელი
რიგი მახასიათებელი კრიტერიუმების (საწარმოო პოტენციალი; დაცვითი ფუნქციები; 

სანიტარული მდგომარეობა; ესთეტიკური მხარე) მიხედვით, გაცილებით უკეთეს ფორმასა
თუ მდგომარეობაში იმყოფებიან, ვიდრე პირველი ალტერნატივის (მდ. ენგურის მარჯვენა
მხარე) საპროექტო ზონაში მოხვედრილი ტყის კორომები (იხ. თავი 7.1.8 დანართი, 

ცხრილი №1). ამ უკანასკნელთა ასეთი მდგომარეობა, როგორც ჩანს, დასახლებულ
პუნქტებთან (სოფლები: ლებურცხილა, ციცხვარი, იდლიანი, სკორმეთი) მათი სიახლოვით
აიხსნება.

ფაუნა

ზუგდიდი-ჯვარი მესტია (ალტერნატივა 1) - გაივლის მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე. 

მცენარეულობა აქ დეგრადირებულია. ადგილი მთელს გაყოლებაზე წარმოადგენს მეორად
მდელოს, რომელიც ალაგ-ალაგ დაფარულია ბუჩქნარითა და ტყის დერივატებით, ასევე
ერთეული ხეებით. ფაუნისტური კომპლექსები აქ გაღარიბებულია, იმის გამო, რომ
განიცდიან მუდმივ ანთროპოგენულ გავლენას, ძირითადად ზოვებასა და თიბვას. 

ცხოველთა მოსახლეობა აქ იმავე ტიპისაა როგორც ხაიში A (ქვედა ბიეფთან) არსებული
სოფელ ლახანის დეგრადირებული მიდამოებისა, ოღონდ კიდევ უფრო უარეს
მდგომარეობაში (ცხოველების რაოდენობა კიდევ უფრო დაბალია), რადგან ლახანთან
ჩამოყალიბებული ცენოზი ძველია, საკვლევი ტერიტორიისა კი შედარებით ახალი და ჯერ-

ჯერობით ბოლომდე შეუვსებელი სახასიატო სახეობებით.

ზუგდიდი-ჯვარი მესტია (ალტერნატივა 2) - გაივლის მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირზე. 

მცენარეულობა აქ უფრო უკეთეს მდგომრეობაშია, ვიდრე წინა ალტერნატივაში. ფაუნა აქ
იმავე ტიპისაა როგორც ხაიში C-ს შემთხვევაში, ფოთლოვან-წიწვოვანი ტყეების ტიპით, ე.ი. 

ფოთლოვანი ტყეებისათვის დამახასიათებელი სახეობები მეტი მიქნება, 

წიწვოვნებისათვის დამახასიათებელი კი ნაკლები.

5.2.3. ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის დამაკავშირებელი გზის ალტერნატივების შედარება

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის განხილული ალტერნატივებიდან, რელიეფის პირობებიდან, 
ნიადაგის დანაკარგის, ეროზიული და მეწყრული პროცესების და საერთოდ გარემოზე
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ზემოქმედების დაბალი ხარისხიდან გამომდინარე განხილული ალტერნატივებიდან
უფრო ოპტიმალურია ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის გზის ალტერნატივა - 1.

ზოგადად მცენარეული საფარი და ტყის ეკოსისტემები უკეთეს მდგომარეობაშია და
უფრო მეტად სენსიტიურია გზის მშენებლობის მიმართ 1 ალტერნატივის შემთხვევაში, 
მე-2 ალტერნატივასთან შედარებით. ბოტანიკური, ფაუნისტური და
ბიომრავალფეროვნების დაცვის თვალსაზრისით მისაღებია ჯვარი მესტიის
საავტომობილო გზის I ალტერნატივა.

ცხრილი 5.16. ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის ს/გზის ალტერნატიული ვარიანტების შედარება

გარემოსდაცვითი
საკითხი

შერჩეული ვარიანტი ალტ. ვარიანტი

ტოპოგრაფია და
საინჟინრო-
გეოლოგიური
პირობები

გზის შერჩეული
ალტერნატივა მოითხოვს
ხელოვნური ნაგებობების
ნაკლებ რაოდენობას, 
შესაბამისად
დაკავშირებულია უფრო
ნაკლებ მიწის სამუშაოებთან.

გზის ალტერნატიული ვარიანტი
გადის უფრო რთულ
ტოპოგრაფიულ და საინჟინრო-
გეოლოგიურ პირობებში, რაც
განაპირობებს ხელოვნური
ნაგებობების დიდ რაოდენობას. 
მისი მშენებლობა
დაკავშირებულია უფრო
მოცულობით მიწის
სამუშაოებთან.

ნიადაგსაფარი/ 
მცენარეულობა/ 
ფაუნა

გზის შერჩეული ვარიანტი
იწვევს ნაკლებ ზემოქმედებას
ბუნებრივ გარემოზე
ვინადიან მისი სიგრძე არის
უფრო ნაკლები.

ამ გზის სიგრძე 7 კმ-ით მეტია
შერჩეულ ვარიანტზე. მისი
მარშრუტის რელიეფის
პირობებიდან და სიგრძიდან
გამომდინარე, ნიადაგსაფარზე, 
მცენარეულობასა და, 
შესაბამისად, ფაუნაზე
ზემოქმედება იქნება უფრო
მაღალი. მიწის საექსკავაციო
სამუშაოების სირთულის გამო აქ
მოსალოდნელია ეროზიული
პროცესების მეტად
გააქტიურება.

ტყის ფონდი

გზის შერჩეულ მარშრუტზე,
ალტერნატივა ტყის ფონდის
ნაკლები ფართობები
ექვემდებარება გზის
მშენებლობას. ამ შემთხვევაში
გზა გაივლის, ძირითადად, 
უტყეო, დეგრადირებულ ტყიან
ადგილებში და, ნაწილობრივ, იმ
ადგილებში, სადაც გზის
მშენებლობის სამუშაოები
შესრულდა გასული საუკუნის 80-
იან წლებში, როდესაც
ხუდონჰესის მშენებლობის
სამუშაოები მიმდინარეობდა.
ამასათან, შერჩეული
ალტერნატივით გზა აგრეთვე 2 
კმ-ის მანძილზე ასცდება
ნაკლებად სახეცვლილ კორომებს

იწვევს უფრო მეტ ზემოქმედებას
ნაკლებად სახეცვლილ
კორომებზე.
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გარემოსდაცვითი
საკითხი შერჩეული ვარიანტი ალტ. ვარიანტი

(ხაიშის ყოფილი სატყეო
მეურნეობის ორმელეთის
სატყეოს კვარტალი #114).

ნარჩენები

შერჩეული ვარიანტის
განხორციელების შემთხვევაში
წარმოქმნილი ინერტული
ნარჩენების რაოდენობა 2.3-ჯერ
ნაკლებია, ვიდრე ალტერნატივა
2-ს შემთხვევაში, რაც გზის
შერჩეულ ვარიანტს, ნარჩენების
მართვის კუთხით, უპირობო
უპირატესობას ანიჭებს.

შერჩეული ვარიანტის
შემთხვევაში მოსალოდნელი
ინერტული მასალის რაოდენობა
იქნება, დაახლოებით, 7-7.5 მლნ. 
მ3, ხოლო ალტერნატიული
მარშრუტის განხორციელება
გამო იწვევს 16-16.5 მილიონი მ3 

ინერტული ნარჩენების
წარმოქმნას.

უსაფრთხოება

ალტერნატიული ვარიანტი
გაივლის ხუდონის კაშხლის
თხემზე, რაც ნაკლებად
სასურველია კაშხლის
ექსპლუატაციის
თვალსაზრისით.

როგორც წარმოდგენილი მასალებიდან და შემაჯამებელი ცხრილიდან ჩანს, ზუგდიდი-
მესტიის გზის 1 ვარიანტი გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით უფრო მისაღებია, ვიდრე
ალტერნატიული ვარიანტი 2.
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5.3. სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი გზა

ხუდონჰესის მშენებლობით იტბორება ხაიში-ჭუბერის არსებული გზის მონაკვეთი. 
შესაბამისად აუცილებელია ჭუბერის ძირითად ტრასასძთან დამაკავშირებელი ახალი
გზის მშენებლობა. 

ჭუბერი-მესტიის საავტომობილო გზის შერჩეული ვარიანტი (ალტერნატივა 1) იწყება მდ. 
ნენსკრასა და ენგურის შესართავთან და მიუყვება მდინარე ნენსკრას მარჯვენა ნაპირს, 
კმ10+700÷კმ12+500 ვკვეთს მდ. ლახამურას ხეობას, სადაც gათვალისწინებულია 80 მ
სიგრძის სახიდე გადასასვლელის მოწყობა, სიგრძით 80მ, შემდეგ ტრასა კმ13+200 
შედის სოფ. ლახამში (სოფლის თავზე) და კმ 14-ზე მთავრდება სოფ. ჭუბერში. გზის
სიგრძე 3.5კმ-ია. შიდასასოფლო გზების მშენებლობის პროცესში, შესაძლებელი იქნება
არსებული გზების გამოყენებაც. ხუდონჰესის პროექტის განხორციელება 80–იან წლებში ამ
გზების მშენებლობით იყო დაწყებული და მშენებლობისათვის აუცილებელი გზა უკვე
არსებობს.

ჭუბერი-მესტიის საავტომობილო გზის ალტერნატივა 2 ზუგდიდი-მესტიის გზიდან (ს. 
ტობართან) უხვევს მდ. ნენსკრას ხეობაში, მიუყვება მდინარე ნენსკრას მარცხენა ნაპირს, 
ს.ჭუბერთან ჰკვეთს მდ. ნენსკრას და შემდეგ მოუყვება მდ.ნენსკრის მარჯვენა ნაპირს
ზუგდიდი-მესტიის გზის გადაკვეთამდე ნენსკრისა და ენგურის შესართავთან.

რელიეფი, ლანდშაფტი, ნიადაგები

ჭუბერი-მესტიის (მდ. ნენსკრას მარჯვენა) საავტომობილო გზა -ალტერნატივა 1(რუკაზე 
სტაფილოსფერი)

ჭუბერი-მესტიის საავტომობილო გზა - ალტერნატივა 1 იწყება სოფელ ჭუბერთან და
მიუყვება მდინარე ნენსკრას მარჯვენა ზედა ტერასას. ნიადაგი ტყის ყომრალია, მცირე და
ალაგ საშუალო სისქის, თიხნარი მექანიკური შედგენილობის. ალტერნატივა 1-ის უმეტესი
ნაწილი კლდოვან ქანებში გადის. მშენებლობის სირთულის მიუხედავად მშენებლობის
შემდეგ აქტიური ეროზიული პროცესების განვითარება პრაქტიკულად გამორიცხულია.

ჭუბერი-მესტიის (მდ. ნენსკრას მარცხენა და მარჯვენა) საავტომობილო გზა -
ალტერნატივა 2

ჭუბერი-მესტიის საავტომობილო გზა ალტერნატივა 2 მიუყვება მდინარე ნენსკრას
მარცხენა (სამხრეთ/დასავლეთის ექსპოზ.) და მარჯვენა (ჩრდილო/აღმოსავლეთის
ექსპოზ.) ფოთლოვანი და ალაგ წიწვოვანი ტყით დაფარულ საშუალოდ და ალაგ ძლიერ
დახრილ რელიეფსის ფორმებს. მთელ რიგ მონაკვეთებში სადაც ტყის საფარი
დეგრადირებულია ფიქსირდება ეროზიული პროცესების განვითარების კერები (იხილეთ
სურ. 5.31, 32, 33, 34). მარშრუტის გასწვრივ და მიმდებარედ გავრცელებოლია ყომრალი
ტიპის, მცირე სისქის, მცირე და საშუალო ჰუმუსიანი, თიხნარი მექანიკური
შედგენილობის ნიადაგი. ნიადაგთწარმომქნელ ქანს შეადგენს ვულკანოგენურ ქანები და
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მათზე გადაფარებული ტუფო-ბრექჩიები და ქვარგვალები, რომლებიც ადვილად
ემორჩილებიან ეროზიული პროცესების განვითარებას.

მიწის საექსკავაციო სამუშაოების შედეგად მოსალოდნელია ნიადაგის მნიშვნელოვანი
დანაკარგი, ეროზიული პროცესების გააქტიურება, რაც მოითხოვს ჩამოჭრილი
ფერდობების სტაბილიზაციის, ეროზიის და მეწყრული პროცესების შემარბილებელი
ღონისძიებების (წრალშემკრები და წყალგამყვანი ბერმების, გაბიონების) მოწყობას.

სურ. 5.31 მონაკვეთები სადაც ტყის საფარი დეგრადირებულია და ფიქსირდება ეროზიული 
პროცესების განვითარების კერები

სურ. 5.32 მონაკვეთები სადაც ტყის საფარი დეგრადირებულია და ფიქსირდება ეროზიული 
პროცესების განვითარების კერები
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სურ. 5.33 მონაკვეთები სადაც ტყის საფარი დეგრადირებულია და ფიქსირდება ეროზიული 
პროცესების განვითარების კერები

სურ. 5.34 მონაკვეთები სადაც ტყის საფარი დეგრადირებულია და ფიქსირდება ეროზიული 
პროცესების განვითარების კერები

ფლორა

ჭუბერი - მესტიის საავტომობილო გზის I ალტერნატივა
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საავტომობილო გზის ალტერნატიული ვარიანტი იწყება სოფ. ლეკალმახთან და მიჰყვება
მდ. ნენსკრას მარჯვენა ნაპირს სამხრეთის მიმართულებით, გადაკვეთს მდ. მდ. ნენსკრისა
და ორმელეთის შესართავს და ხიდით გადადის მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე სოფ. 
ტობართან, რის შემდეგაც მიუყვება ამავე ნაპირს სოფ. ჯორკვალთან.

ამ მონაკვეთზე, ფერდობებზე განვითარებულია დეგრადირებული რცხილნარი. ერევა-
Tilia bego5.iifolia, Acer campestre, A. pseudoplatanus, Alnus barbata, A. incana, Juglans regia, 
Fagus orientalis (ახალგაზრდა), Picea orientalis (ახალგაზრდა). ბუჩქებიდან-Rubus sp., Rosa 
sp.. ლიანებიდან-Smilax excelsa. ბალახოვნებიდან - Fragaria vesca, Stachys sylvatica, 
Melandrium noctiflorum, Aristolochia pontica, Salvia glutinosa, Calystegia silvatica, Silene 
compacta. გზის პირებზე-Eupatorium cannabinum, Phytolaca Americana, Sambucus ebulus. 
მდინარისპირულ ტერასებზე განვითარებულია მურყნარი ტირიფის შერევით. ერთეულად
გვხვდება Quercus iberica, Acer campestre. დანარჩენი ტერიტორიები უკავია სასოფლო-
სამეურნეო სავარგულებს და აგროლანდშაფტებს. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად
დაბალსენსიტიურია.

სურ. 5.35. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. 

ლეკალმახთან: მურყნარი მდინარისპირულ
ტერასაზე

სურ. 5.36. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი,
დეგრადირებული რცხილნარი

სურ. 5.37. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, სურ. 5.38 მდ. ნენსკრა - მურყნარი
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დეგრადირებული რცხილნარი

სურ. 5.39. მდ. ნენსკრა - მურყნარი სურ. 5.40. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი,
დეგრადირებული რცხილნარი, მურყნის (Alnus 
incana) შერევით

სურ. 5.41. მდ. ნენსკრა, მარჯვენა ნაპირი, 
დეგრადირებული რცხილნარი

სურ. 5.42. მდ. ნენსკრა, მარჯვენა ნაპირი,
დეგრადირებული რცხილნარი, Aristolochia 
pontica
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სურ. 5.43 მდ. ნენსკრა - მარცხენა ნაპირი, სოფ. 
ტობართან დეგრადირებული
შერეულფოთლოვანი ტყის ფრაგმენტი

სურ. 5.44. მდ. ნენსკრის ქვედა წელი, 
შერეულფოთლოვანი ტყე

სურ. 5.45. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი,
ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით

სურ. 5.46. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, 
ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, Atropa 
caucasica 

სურ. 5.47. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი,
ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, Asarum 
ibericum

სურ. 5.48. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი,
ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით
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სურ. 5.49. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, 
ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით

სურ. 5.50. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი,
ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით

სურ. 5.51. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი,
ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით

სურ. 5.52. მდ. ნენსკრისმარჯვენა ნაპირი,
ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, ხავსის
საფარი ქვაზე

სურ. 5.53. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი,
ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, Polypodium 
vulgare ხავსის საფარში

სურ. 5.54. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი,
ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, Asplenium 
trichomanes ხავსის საფარში

სურ. 5.55. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, 
ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, Valeriana 

სურ. 5.56. მდ. ნენსკრა, შერეული ტყეები
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tiliifolia

სურ. 5.57. მდინარეების ნენსკრის და
ორმელეთის წყლის შესართავი

ჭუბერი - მესტიის საავტომობილო გზის II ალტერნატივა

საავტომობილო გზის ალტერნატიული მონაკვეთი იწყება სოფ. ლეკალმახთან და მიჰყვება
მდ. ნენსკრას მარცხენა ნაპირს სამხრეთის მიმართულებით სოფ. ტობარამდე, რის
შემდეგაც გადადის მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე და მიუყვება მას სოფ. ჯორკვალისკენ.

მდ. ნენსკრას მარცხენა ნაპირზე განვითარებულია შერეულფოთლოვანი ტყე წიწვიანების
იშვიათი მონაწილეობით. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად დაბალსენსიტიურია. 

სოფ. სოფ. ტობარიდან ჯორკვალამდე, მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე წარმოდგენილია
ფართოფოთლოვანი ტყე, სადაც სხვადასხვა ხარისხით დეგრადირებულ
ფართოფოთლოვან ტყეში ჩართულია წიწვოვანი სახეობები ცალკეული კორომების ან
მცირერიცხოვანი გაბნეული ხეების სახით. სამხრეთ ექსპოზიციებს ზოგჯერ იკავებს
თხილიანი მუხნარები. დაბალ სიმაღლეებზე, გზისპირებზე ინვაზიური მცენარეებით
(Phytolaca Americana, Elsholtzia ciliate, Ambrosia artemisifolia, Siegesbeckia orientalis, Acalypha 
australis) დასარევლიანებული ეკოტოპებია. ეს მონაკვეთიც დაბალსენსიტიურია.

სურ. 5.58 მდ. ნენსკრის მარცხენა ნაპირი, სოფ.
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ლეკალმახთან შერეულფოთლოვანი ტყე წიწვოვნების
შერევით

ჭუბერი-მესტიის საავტომობილო გზის განხილული ალტერნატივებიდან, რელიეფის
პირობებიდან, ნიადაგის დანაკარგის, ეროზიული და მეწყრული პროცესების და
საერთოდ გარემოზე ზემოქმედების დაბალი ხარისხიდან გამომდინარე განხილული
ალტერნატივებიდან უფრო ოპტიმალურია-ჭუბერი-მესტიის (მდ. ნენსკრას მარჯვენა) 
საავტომობილო გზა -ალტერნატივა 1(რუკაზე სტაფილოსფერი).

ჭუბერი-მესტიის საავტომობილო გზის მონაკვეთზე დაპროექტებული ალტერნატივების
ურთიერთშედარებიდან კი ირკვევა, რომ პირველი ალტერნატივის (მდ. ნენსკრას
მარჯვენა მხარე) საპროექტო ზონაში მოყოლილი ტყის კორომები შედარებით უკეთესი
მდგომარეობით ხასიათდებიან, ზემოთ ხსენებული კრიტერიუმების მიხედვით, ვიდრე
მეორე ალტერნატივის (მდ. ნენსკრას მარცხენა მხარე) საპროექტო ზონაში. თუმცა ისიც
უნდა ითქვას, რომ კონტრასტი ტყის კორომების მდგომარეობის თვალსაზრისით, გზათა
ამ საპროექტო ალტერნატიული წყვილის შემთხვევაში შედარებით ნაკლებად არის
გამოხატული, ვიდრე პირველ მონაკვეთზე (იხ. თავი 7.1.8 დანართი, ცხრილი №2).

ამრიგად, ბოტანიკური და ბიომრავალფეროვნების დაცვის თვალსაზრისით მისაღებია
ჭუბერი - მესტიის საავტომობილო გზის II ალტერნატივა.
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5.4. ვედის კარიერთან მისასვლელი გზა

5.4.1. მისასვლელი გზის პროექტი

ხუდონის ჰესის მშენებლობისათვის საჭირო ინერტული მასალების მოპოვება
გათვალისწინებულია ვედის კარიერიდან, რომელიც მდებარეობს მდ. ხაიშურის ხეობაში, 
ცენტრალური გზიდან 4 კმ-ის დაშორებით.

პროექტით, ინერტული მასალის გამოსატანად, რთული რელიეფური პირობებიდან
გამომდინარე, გათვალისწინებულია ახალი გზის მოწყობა მდ. ენგურის მარცხენა
ფერდობზე 4 კმ-ის მთლიანი სიგრძით, მათ შორის გვირაბი - 2.6კმ.8

სურ. 5.59. ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზა, ვედის კარიერთან მისასვლელი გზა და
სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი გზა

5.4.2. გარემოს დახასიათება და ალტერნატივების შეფასება

რელიეფი, ლანდშაფტი, ნიადაგები

ვედი-კაშხალის (გვირაბით) მისასვლელი გზა - ალტერნატივა 1

ვედი-კაშხალის მისასვლელი გზა ალტერნატივა 1 იწყება სოფელ ვედში, მდინარე
ხაიშურას მარჯვენა მხრიდან. გზის მთლიანი მონაკვეთი გადის საშუალოდ და ძლიერ
დახრილ რელიეფის ფორმებზე, რომლებიც ტყითაა დაფარული. ნიადაგი ტყის ყომრალი, 
                                                          
8 ანგარიშში წარმოდგენილია ვედის კარიერთან მისასვლელი გზის კონცეპცია, ამიტომ ამ ეტაპზე შემუშავებული არ არის ამ
გზის მშენებლობასთან დაკავშირებული საკითხები. შესაძლებელია, რომ მოხდეს ვედის კარიერის გვირაბიდან
გამონამუშევარი ქანების გამოყენება მშენებლობაში.
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მცირე სისქის, მცირე ჰუმუსიანი (10 სმ) მძიმე თიხნარი მექანიკური შედგენილობისაა. 
აღნიშნული რელიეფის სირთულიდან გამომდინარე გზის გარკვეული ნაწილი გაივლის
გვირაბში, ხოლო დანარჩენი ნაწილი გაივლის შედარებით რელიეფის რბილ ფორმებზე. 
გზის გაყვანისას ზემოქმედება ნიადაგის საფარზე იქნება დაბალი. აქტიური ეროზიული
პროცესები და მეწყრული მოვლენები არ ფიქსირდება და არც არის მათი გამოვლენის
საშიშროება.

ვედი-კაშხალის (ხაიშის გავლით) მისასვლელი გზა -ალტერნატივა 2

ვედი-კაშხალი მისასვლელი გზა ალტერნატივა 2 იწყება სოფელ ვედში, მიუყვება მდინარე
ხაიშურას მარცხენა საავტომობილო გზას, გაივლის სოფელ ხაიშს და მესტია-ჯვარის
ძველი ამორტიზებული საავტომობილო გზით უერთდება ხუდონის კაშხალს. ვედიდან
ხაიშამდე არსებული გზის მარცხენა ფერდობი ძლიერ დანაწევრებულია და
ეროზირებული (იხილეთ სურ. N9). ზოგიერთ მონაკვეთზე ფერდობი დამეწყრილია. გზის
გაფართოების შემთხვევაში ფერდობებზე მოხდება მეწყრული პროცესების გააქტიურება
და ფერდობების ჩამოშლა. რაც შეეხება მესტია - ჯვრის ამორტიზებულ გზას, მთელი რიგი
მონაკვეთები და მიმდებარე ფერდობები დამეწყრილია და არასტაბილურია, რის გამოც
90-იან წლებში გაყვანილი იქნა ამჟამად არსებული ჯვარი-ხაიში-მესტიის გზა. აქვე უნდა
ავღნიშნოთ, რომ ვედი-ხაიშის გზის ქვედა ნწილი ხუდონის კაშხლის აშენების
შემთხვევაში ექცევა დატბორვის ზონაში.

სურ. 5.60 ვედიდან ხაიშამდე არსებული გზის მარცხენა ფერდობი

ვედი-კაშხალი (გვირაბის მარცხნივ)) მისასვლელი გზა - ალტერნატივა 3

ვედი-კაშხალი მისასვლელი გზა ალტერნატივა 3 იწყება სოფელ ვედში და მიუყვება
ალტერნატივა 1-ის გვირაბს სამხრეთ/დასავლეთით. ალტერნატივა 3-ი გზა გადის
საშუალოდ და ძლიერ დახრილ რელიეფზე, რომელიც დაფარულია ტყით. ნიადაგის
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საფარი ყომრალი ტიპისაა, მცირე სისქის, მცირე ჰუმუსიანი, თიხნარი და თიხა
მექანიკური შედგენილობის. ტერიტორია მთელ რიგ მონაკვეთებში დანაწევრებულია და
ეროზირებულია. რელიეფის ფორმებიდან გამომდინარე მიწის საექსკავაციო სამუშაოების
შედეგად გარემოზე ზემოქმედება იქნება მნიშვნელოვანი. დიდი იქნება ნიადაგის და ტყის
საფარის დანაკარგი. გააქტიურდება ეროზიული და მეწყრული პროცესები. გაძნელებული
იქნება ექსკავაციის დროს წარმოქმნილი ნარჩენი ლოდების და გრუნტის მართვა. 

ფლორა

ხუდონის კაშხლიდან სოფ. ქვედა ვედისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის I 
ალტერნატივა

საავტომობილო გზის ალტერნატიული მონაკვეთი იწყება ხუდონის კაშხლიდან, მიუყვება
მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირს და დაახლოებით სოფ. დაკარის გადმოსწვრივ 2600 მეტრის
სიგრძის სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ მიმართული გვირაბით აღწევს სოფ. ქვედა
ვედამდე. გვირაბის გაყვანის მეშვეობით საფრთხე არ დაემუქრებათ ენდემური
სახეობებით მდიდარ კლდოვან ეკოტოპებს მდ. ხაიშურას ხეობაში.

ხუდონის კაშხლიდან სოფ. ქვედა ვედისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის II 
ალტერნატივა

საავტომობილო გზის ალტერნატიული მონაკვეთი იწყება ხუდონის კაშხლიდან, მიყვება
მდ. ენგურის მარცენა ნაპირას მიმავალი დატბორვის ზონის პირას, შემდეგ მიყვება მდ. 
ხაიშურას მარცხენა ნაპირს სოფ. ქვედა ვედამდე. ალტერნატიული მონაკვეთის GPS-ის
კოორდინატებია: 1. 0269231/4757855; 2. 0240333/4758001; 3. 0270836/4757038.

სოფ. სოფ. ხაიშისა და წვირმინდის მცენარეული საფარი ძლიერ სახეშეცვლილია-აქ
წარმოდგენილია შერეულფოთლოვანი და წიწვოვანი ტყის დეგრადირებული
ფრაგმენტები, სადაც ძირითადად ნაძვნარი ტყეებია, რომელსაც ერევა წიფელი, სოჭი, 
ვერხვი, არყი, მდგნალი, რცხილა, იფანი, მურყანი. ქვეტყეში წარმოდგენილია თხილი, 
შინდანწლა.

მიუვალ ადგილებში შემორჩენილია კლდე-ტყის ბუნებრივი კომპლექსები. მდ. მდ. 
ხაიშურასა და კასლეთის ხეობებში კლდოვან ეკოტოპებზე იზრდება ენდემური და
პეტროფილური ფლორის სხვა სახეობები-Valeriana jelenecskyi, Senecio massagetovii, 
Asperula kemularie, Saxifraga subverticillata, Valeriana alliariifolia, Saxifraga repanda, 
Scrophularia lateriflora, Asplenium viride, Cystopteris fragilis, Campanula alliariifolia, Chamerion 
dodonaei, Coronilla coronate, Satureja spicigera და სხვ. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად
და ენდემიზმის ნიშნით მაღალსენსიტიურია.
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სურ. 5.61. მდ. ხაიშურას ხეობა, სოჭნარ-ნაძვნარი
ტყე

სურ. 5.62. მდ. ხაიშურას ხეობა - სოფ. ხაიში

სურ. 5.63. მდ. ხაიშურას ხეობა - სოფ. ხაიში სურ. 5.64. მდ. ხაიშურას ხეობა, სოფ. ხაიში

სურ. 5.65. მდ. ხაიშურას ხეობა - სოფ. ხაიში

სურ. 5.66. მდინარე ხაიშურა, ენდემური
მცენარეები Campanula engurensis, Saxifraga 
subverticillata, Senecio massagetovii,
Valeriana jelenevsky
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სურ. 5.67. კოლხური სურო, მდინარე ხაიშურა სურ. 5.68. Campanula engurensis 

სურ. 5.69. Cirsium svaneticum 

სურ. 5.70. Saxifraga subverticillata 

სურ. 5.71. Senecio massagetovii სურ. 5.72. ენგურის მაჩიტა (Campanula 
engurensis)
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სურ. 5.73. ელენევსკის კატაბალახა, ფხიჯა
(Valeriana jelenevskyi; Saxifraga subverticillata)

სურ. 5.74. ონჭო (Satureja spicigera)

ხუდონის კაშხლიდან სოფ. ქვედა ვედისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის III 
ალტერნატივა

საავტომობილო გზის ალტერნატიული მონაკვეთი იწყება ხუდონის კაშხლიდან. მცირე
მანძილზე მიყვება მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირს და გვირაბის (ალტერნატივა I) 
სამხრეთით გადადის სოფ. ქვედა ვედამდე. ალტერნატიული მონაკვეთის GPS-ის
კოორდინატებია: 1. 0269352/4757512; 2. 0270090/4757526; 3. 0270262/4757000.

ამ მონაკვეთზე მიუვალ ადგილებში შემორჩენილია კლდე-ტყის ბუნებრივი კომპლექსები. 
მდ. მდ. ხაიშურასა და კასლეთის ხეობებში კლდოვან ეკოტოპებზე იზრდება ენდემური და
პეტროფილური ფლორის სხვა სახეობები-Valeriana jelenecskyi, Senecio massagetovii, 
Asperula kemularie, Saxifraga subverticillata, Valeriana alliariifolia, Saxifraga repanda, 
Scrophularia lateriflora, Asplenium viride, Cystopteris fragilis, Campanula alliariifolia, Chamerion 
dodonaei, Coronilla coronate, Satureja spicigera და სხვ. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად
და ენდემიზმის ნიშნით მაღალსენსიტიურია.

ფაუნა

კაშხალი-ქვემო ვედი (ალტერნატივა 1 - გვირაბი) - მოიცავს დეგრადირებულ ტყეს და
კლდოვან მონაკვეთს კაშხლის მხრიდან, შემდგომ კი შედის გვირაბში. ცხოველური
მოსახლეობა დაკომპლექტებულია როგორც ტყის ასევე კლდოვანი ლანდშაფტებისათვის
დამახასიათებელი სახეობებით ეს უკანასკნელი გაღარიბებულია, რადგან განლაგებული
გზის პირას და მცირე ტეროტორიას მოიცავს. 

კაშხალი-ქვემო ვედი (ალტერნატივა 2) - განლაგებულია კაშხლიდან ს. ქვემო ვედამდე და
ჩაუვლის ს. ხაიშის ზემოდან (სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან. გაივლის ნაწილობრივ
დეგრადირებულ, ძირითადად კი კარგ მდგომარეობაში მყოფ ტყეს, ფაუნისტური
კომპლექსი ისეთივეა, როგორც ხაიში C-ს შემთხვევაში, რადგან მის უშუალო სიახლოვეც
მდებარეობს.
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კაშხალი-ქვემო ვედი (ალტერნატივა 3) - გზა გადის კაშხლიდან ს. ქვემო ვედამდე, იგივე
მიმართულებით რაც გვირაბი, მაგრამ გადაივლის მთას ზევიდან. ტერიტორია მაღალი
სენსიტიურობისა იქნება, რადგან კვეთს ტყეს რომელიც ძირითადად კარგ
მდგომარეობაშია და თითქმის ხელუხლებელია გზიდან სამხრეთით, დეგრადირებულია
მისგან ჩრდუილოეთით. ტყე ძირითადად ფოთლოვანია, ს. ქვემო ვედი მხარეზე მეტია
წიწვოვნები. ცხოველური მოსახლეობა ისეთივე ტიპისაა როგორც ხაიში C-ს შემთხვევაში.

ალტერნატიული მისასვლელი გზების ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევისას ძირითადი
ფაქტორი ხდება ბუნებრივ ლანდშაფტზე, ფლორაზე და ფაუნაზე ზემოქმედება, 

ეროზიული პროცესების სტიმულირება და მეწყრების საშიშროება. ამ შემთხვევაში არ არის
აქტუალური განსახლების საკითხები ან სხვა სახის სოციალური ზემოქმედება. წყლის
ჰარისხზე და ჰაერზე ზემოქმედება თანაფარდია ყველა ალტერნატივის შემთხვევაში.

რელიეფის პირობებიდან, ნიადაგის დანაკარგის, ეროზიული და მეწყრული პროცესების
და საერთოდ გარემოზე ზემოქმედების დაბალი ხარისხიდან გამომდინარე განხილული
ალტერნატივებიდან უფრო ოპტიმალური ვარიანტია ვედი-კშხლის (გვირაბის) გზის
ალტერნატივა 1. 

რაც შეეხება ხუდონის კაშხლიდან სოფ. ქვედა ვედისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის
მონაკვეთს. ამ მონაკვეთის სამი საგზაო ალტერნატივიდან პირველი ვარიანტი
პრაქტიკულად მთლიანად არის გვირაბის გათხრასთან დაკავშირებული. ანუ, ისეთი
მიწისქვეშა სამუშაოების წარმოებასთან რაც არანაირ ფიზიკურ წინააღმდეგობაში არ
მოდის მიწის ზედაპირზე განვითარებულ ბუნებრივ მცენარეულობასთან, კერძოდ, ტყის
კორომებთან. დარჩენილი მეორე და მესამე ვარიანტებიდან ეს უკანასკნელი (მთის მასივზე
გადასავლელი გზა) ტყის კორომების გაცილებით უკეთესი მდგომარეობით ხასიათდება
მთელი რიგი საწარმოო, ბუნებადაცვითი თუ სხვა კრიტერიუმების მიხედვით, ვიდრე
წყალსაცავის სანაპირო ზოლში დაპროექტებული მეორე ალტერნატიული ვარიანტი (იხ. 

თავი 7.1.8 დანართი, ცხრილი №3).

ასევე, ლანდშაფტური, ბოტანიკური, ფაუნისტური და ბიომრავალფეროვნების დაცვის
თვალსაზრისით მისაღებია ხუდონის კაშხლიდან სოფ. ქვედა ვედისკენ მიმავალი
საავტომობილო გზის I ალტერნატივა.
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ცხრილი 6.14.	ჰიდროლოგიურ წელწლიურებში გამოქვეყნებული მდ. ენგურზე (ჰ/ს ხაიში F=2,780 კმ2) დაკვირვების მონაცემები, საშუალო თვიური და წლიური ხარჯები (მ3/წმ)

ცხრილი 6.15. წყალსაცავის დალამვის პროგნოზული შეფასება სხვადასხვა გამოკვლევების საფუძვლებზე

ცხრილი 6.16.	დატბორვის ზონაში და მის შემოგარენში არსებული ტყის ფონდის ტერიტორიები 

ცხრილი 6.17.	დატბორვის ზონაში არსებული ტყის ფონდის ტერიტორიების მოკლე აღწერა

ცხრილი 6.18.	გზის მშენებლობის ზონაში არსებული ტყის ფონდის ტერიტორიების მოკლე აღწერა

ცხრილი 6.19.	ხუდონჰესის ზემოქმედების არეალში აღრიცხული ან შესაძლო ბინადრობის სახეობები, რომლებიც შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში 

ცხრილი 6.20.	ბონის კონვენციის თანახმად დაცული ხელფრთიანები, რომლებიც შეიძლება ბინადრობდნენ საკვლევ ტერიტორიაზე 

ცხრილი 6.21.	„აფრიკა-ევრაზიის მიგრირებადი წყლის ფრინველების დაცვის შესახებ“ შეთანხმების თანახმად დაცული სახეობები, რომლებიც გვხვდება სამიზნე ტერიტორიაზე

ცხრილი 6.22.	მდ. ენგურის იქთიოფაუნა

ცხრილი 6.23.	ხმაურის ეკვივალენტური და მაქსიმალური დონეების დასაშვები სიდიდეები (ამონაწერი სანიტარიული ნორმებიდან სნ 2.2.4/2.1.8.000-00)

ცხრილი 6.24.	ფონური ხმაურის დონეები საკონტროლო-საზომ წერტილებში ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურისა და წყალსაცავის მიმდებარე ტერიტორიაზე

ცხრილი 6.25.	მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობა რეგიონის მასშტაბით

ცხრილი 6.26.	ხაიშის თემის მოსახლეობა სოფლების მიხედვით

ცხრილი 6.27.	ხაიშის თემის მოსახლეობა ყოველთვიური შემოსავლების მიხედვით (გამოკითხული მოსახლეობისა და სოფლის რწმუნებულის ინფორმაციის საფუძველზე)

ცხრილი 6.28.	ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის ფასები (ადგილზე, 2011)

ცხრილი 6.29.	მონაცემები ახალშობილთა შესახებ

ცხრილი 6.30.	გარემოს რისკის ფაქტორები და მათთან დაკავშირებული დაავადებები

ცხრილი 7.1. წყალსაცავის დალამვის პროგნოზული შეფასება სხვადასხვა გამოკვლევების საფუძვლებზე

ცხრილი 7.2.	ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნა წყალსაცავის სეგმენტებისა და შრეების მიხედვით (მგ/ლ)

ცხრილი 7.3.	ფოსფატი (PO4 3) წყალსაცავის სეგმენტებისა და შრეების მიხედვით, მლგ/ლ



ცხრილი 7.4.	ამონიუმის აზოტი () წყალსაცავის სეგმენტებისა და შრეების მიხედვით, მლგ/ლ



ცხრილი 7.5.	ნიტრიტის აზოტი () წყალსაცავის სეგმენტებისა და შრეების მიხედვით, მლგ/ლ



ცხრილი 7.6.	ნიტრატის აზოტი () წყალსაცავის სეგმენტებისა და შრეების მიხედვით, მლგ/ლ

ცხრილი 7.7.	ხუდონის წყალსაცავის მინერალიზაციისა და ძირითადი იონების მნიშვნელობები (მგ-ეკვ/ლ)

ცხრილი 7.8.	ნახშირბადის ყოველწლიური შთანთქმა პროექტის არარსებობის შემთხვევაში

ცხრილი 7.9.	„ნეტ“ ემისია პროექტის არგანხორციელების შემთხვევაში, თუ ელექტროენერგია გამომუშავდება გაზით

ცხრილი 7.10.	პროექტის ემისია 20 წლის განმავლობაში

ცხრილი 7.11.	პროექტის განხორციელების შემთხვევაში საბოლოოდ დაზოგილი ემისია

ცხრილი. 7.12.საქართველოსათვის შემუშავებული ეროზიის სიმძიმის კლასები 

ცხრილი 7.13.	ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები

ცხრილი 7.14.	ატმოსფერულ ჰაერში მავნე  ნივთიერებათა ზღვრულად  დასაშვები კონცენტრაციები

ცხრილი 7.15.	საანგარიშო წერტილები

ცხრილი 7.16.	ნივთიერება: 0123 რკინის ოქსიდი, (FexOy)

ცხრილი 7.17.	ნივთიერება: 0143 მანგანუმი (Mn) და მისი ნაერთები 

ცხრილი 7.18. ნივთიერება: 0301 აზოტის დიოქსიდი (NO2)

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

ცხრილი 7.20.	ნივთიერება: 0328 შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი C)

ცხრილი 7.21. ნივთიერება: 0330 გოგირდის დიოქსიდი (S02)

ცხრილი 7.22. ნივთიერება: 0333 გოგირდწყალბადი (H2S)

ცხრილი 7.23. ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი (CO)

ცხრილი 7.24. ნივთიერება: 0342 აირადი ფტორიდები (NaF)

ცხრილი 7.25. ნივთიერება: 0344 სუსტად ხსნადი ფტორიდები (AlF3)

ცხრილი 7.26. ნივთიერება: 0703 ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) (C20H12)

ცხრილი 7.27. ნივთიერება: 1325 ფორმალდეჰიდი (CH2O)

ცხრილი 7.28. ნივთიერება: 2732 ნავთის ფრაქცია

ცხრილი 7.29. ნივთიერება: 2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

ცხრილი 7.30. ნივთიერება: 2904 მაზუთის ჭვარტლი

ცხრილი 7.31. ნივთიერება: 2908 არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2

ცხრილი 7.32. ნივთიერება: 6035 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 333 1325

ცხრილი 7.33. ნივთიერება: 6039 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 330 342

ცხრილი 7.34. ნივთიერება: 6043 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 330 333

ცხრილი 7.35. ნივთიერება: 6046 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 337 2908

ცხრილი 7.36. ნივთიერება: 6053 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 0301 330

ცხრილი 7.37. ნივთიერება: 6303 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 2904 143

ცხრილი 7.38. ნივთიერება: 6304 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 2904 330

ცხრილი 7.39.	 ნივთიერება: 0301 აზოტის დიოქსიდი (NO2)

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

ცხრილი 7.41. ნივთიერება: 0328 შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი C)

ცხრილი 7.42.	 ნივთიერება: 0330 გოგირდის დიოქსიდი (S02)

ცხრილი 7.43.	 ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი (CO)

ცხრილი 7.44.	 ნივთიერება: 0703 ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) (C20H12)

ცხრილი 7.45. ნივთიერება: 2732 ნავთის ფრაქცია

ცხრილი 7.46. 	გარემოზე[footnoteRef:2] ხმაურის ზემოქმედებით გამოწვეული ცვლილებების კატეგორიზაცია [2:  იგულისხმება ხმაურის წყაროს მიმართ უახლოესი საცხოვრებელი სახლების ან საზოგადოებრივი შენობების მიმდებარე ტერიტორია (ხმაურის შეფასება ხდება შენობების გარე კედლებიდან 2 მ-ის მანძილზე).] 


ცხრილი 7.47. რეცეპტორების მგრძნობელობა ხმაურის მიმართ

ცხრილი 7.48.	 ხმაურის ზემოქმედების მნიშვნელოვნობის კატეგორიები

ცხრილი 7.49. სამშენებლო მანქანების რაოდენობა და ბგერის დონეები მშენებლობის I  ეტაპზე (სამშენებლო მოედნების მომზადება, ქვაბულის ამოღება)

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

ცხრილი 7.51. სამშენებლო მანქანების რაოდენობა და ბგერის დონეები მშენებლობის II ეტაპზე (მიწისზედა სამუშაოები – კაშხლის მშენებლობა)

ცხრილი 7.52. ბგერის დონეები სხვადასხვა მანძილზე კაშხლის სამშენებლო მოედნიდან (მიწისზედა სამუშაოების შესრულების დროს)

ცხრილი 7.53.	 გზის ვაკისის მომზადებისას სავარაუდოდ გამოსაყენებელი ძირითადი სამშენებლო მანქანების დასახელება, რაოდენობა (ერთ ჯგუფში) და წარმოქმნილი ხმაურის ბგერის ეკვივალენტური დონეები

ცხრილი 7.54. ბგერის მოსალოდნელი ეკვივალენტური დონეები ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია საავტომობილო გზის ახალი მონაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე განლაგებულ სამოსახლო ადგილებთან (უახლოეს საცხოვრებელ სახლებთან)

ცხრილი 7.55.	 ხმაურის ზემოქმედების შემაჯამებელი ცხრილი

ცხრილი 7.56. ნარჩენების მოსალოდნელი სახეები და რაოდენობა

ცხრილი 7.57.	 იმ ნარჩენების სია, რომელთა გადამუშავებასა და განთავსებაზეც გაცემულია ნებართვა

ცხრილი 7.58. აზბესტის შემცველი მასალების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები (ზდკ)

ცხრილი 7.59.	 საპროექტო არეალის დახასიათება

ცხრილი 7.60.	 სოციალურ–ეკონომიკური ზეგავლენები და შემარბილებელი ღონისძიებები

ცხრილი 7.61. პროექტის ზემოქმედების მატრიცა 

ცხრილი 9.1.	გარემოსდაცვითი და სოციალური სამოქმედო გეგმა: გეოდინამიკური პროცესები

ცხრილი 9.2.	გარემოსდაცვითი და სოციალური სამოქმედო გეგმა: ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები 

ცხრილი  9.3.	გარემოსდაცვითი და სოციალური სამოქმედო გეგმა: მცენარეული საფარი 

ცხრილი 9.4.	გარემოსდაცვითი და სოციალური სამოქმედო გეგმა: ფაუნა 

ცხრილი 9.5.	გარემოსდაცვითი და სოციალური სამოქმედო გეგმა: იქთიოფაუნა

ცხრილი 9.6.	გარემოსდაცვითი და სოციალური სამოქმედო გეგმა: ნიადაგი 
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ნახ. 6.17,18.	ქარის საშუალო სიჩქარე სეზონების მიხედვით და მაქსიმალური სიჩქარის ცვლილების ტენდენცია ზამთრის სეზონისთვის (ხაიში, მ/წმ)

ნახ. 6.19, 20.	ფარდობითი ტენიანობის წლიური განაწილების მრავალწლიური მნიშვნელობები 1946-1966 წწ–ისა და 1971-1992 წწ–ის პერიოდებში (ხაიში, %)

ნახ. 6.21,22.	საშუალო ტემპერატურებისა და ნალექების ჯამების 30-წლიანი საშუალო მნიშვნელობები (ხაიში, 0C, მმ)

ნახ. 6.23. ტემპერატურის საშუალო სეზონური და წლიური ფაქტობრივი მნიშვნელობები 1956-1980, 1981-2005 წწ–ის პერიოდებისათვის და სამომავლო სცენარებით მიღებული მნიშვნელობები ორი სხვადასხვა (2020-2050 და 2070-2100 წწ.) პერიოდისათვის (ხაიში, 0 C)

ნახ. 6.24.	საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურის სეზონური და წლიური ფაქტობრივი მნიშვნელობები 1956-1980, 1981-2005 წლების პერიოდებისათვის და სამომავლო სცენარებით მიღებული მნიშვნელობები ორი სხვადასხვა (2020-50 და 2070-2100 წლების) პერიოდისათვის (ხაიში, 0 C)

ნახ. 6.25.	საშუალო მინიმალური ტემპერატურის სეზონური და წლიური ფაქტობრივი მნიშვნელობები 1956-1980, 1981-2005 წლების პერიოდებისათვის და სამომავლო სცენარებით მიღებული მნიშვნელობები ორი სხვადასხვა (2020-2050 და 2070-2100 წლების) პერიოდისათვის (ხაიში, 0 C)

ნახ. 6.26.  ნალექების სეზონური და წლიური ჯამების ფაქტობრივი მნიშვნელობები 1956-1980, 1981-2005 წლების პერიოდებისათვის და სამომავლო სცენარებით მიღებული მნიშვნელობები ორი სხვადასხვა (2020-2050 და 2070-2100 წლების) პერიოდისათვის (ხაიში, მმ)

ნახ. 6.27.	დღე-ღამის განმავლობაში მოსული მაქსიმალური ნალექების სეზონური და წლიური ფაქტობრივი მნიშვნელობები 1956-1980, 1981-2005 წლების პერიოდებისათვის და A2 სცენარით გამოთვლილი მნიშვნელობები 2020-2050 წლების პერიოდისათვის (ხაიში, მმ) 

ნახ. 6.28.	დღეღამური მაქსიმალური ნალექების საშუალო სეზონური და წლიური ფაქტობრივი მნიშვნელობები 1956-1980, 1981-2005 წლების პერიოდებისათვის A2 სცენარით მიღებული მნიშვნელობები 2020-2050 წლების პერიოდისათვის (ხაიში, მმ) (ამ პარამეტრის გამოსათვლელად საჭიროა ნალექების დღიური მნიშვნელობები, რომლებიც გამოთვლილია მხოლოდ ამ პერიოდისათვის) 

ნახ. 6.29.	ქარის სიჩქარის საშუალო სეზონური და წლიური ფაქტობრივი მნიშვნელობები 1956-1980, 1981-2005 წლების პერიოდებისათვის და A2 სცენარით მიღებული მნიშვნელობები 2020-2050 წლების პერიოდისათვის (ხაიში, მ/წმ) 

ნახ. 6.30.	მდ. ენგურის წყალშემკრების სქემატური წარმოდგენა WEAP მოდელში

ნახ. 6.31.	ზოგადი დაავადებიანობა

ნახ. 6.32.	ზოგადი ავადობა

ნახ. 6.33.	ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები, ინციდენტობა და ჰოსპიტალიზაცია, საქართველო 2000–2009

ნახ. 6.34.	ინფექციური და პარაზიტოლოგიური ავადმყოფობათა ინციდენტობა (ავადობა)

ნახ. 6.35.	მალარიის რეგისტრირებულ შემთხვევათა რაოდენობა

ნახ. 6.36.	არაგადამდები დაავადებები

ნახ. 6.37.	სიმსივნეების გავრცელება, დაავადებიანობა

ნახ. 6.38.	სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების დაავადებიანობა

ნახ. 6.39.	ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული დაავადებიანობა

ნახ. 6.40.	ნერვული სისტემის დაავადებათა ავადობა

ნახ. 6.41.	ძირითადი კარდიოვასკულარული დაავადებების პრევალენტობის მაჩვენებელები 2001-2010

ნახ. 6.42.	სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების გავრცელება 1998–2010 წლებში, დაავადებიანობა

ნახ. 6.43.	სასუნთქი სისტემის დაავადებიანობა

ნახ. 6.44.	საჭმლის მომნელებელი სისტემით ავადობა

ნახ. 6.45.	შარდ–სასქესო სისტემის დაავადებიანობა

ნახ. 6.46.	ძვალ–კუნთოვანი და შემაერთებელი ქსოვილთა დაავადებიანობა

ნახ. 6.47.	ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაავადებიანობა

ნახ. 6.48.	უბედური შემთხვევები და ტრავმები ავადობა

ნახ. 6.49.	შობადობის მაჩვენებლების დინამიკა 2000-2010 წწ–ის

ნახ. 6.50.	ცოცხალშობილთა რაოდენობა (2000-2010 წწ.) მესტიის მუნიციპალიტეტში

ნახ. 6.51.	თანდაყოლილი ანომალიები და განვითარების მანკები

ნახ. 7.1.	ხუდონჰესის ზემოქმედების არეალის ხაიშის უბანი

ნახ. 7.2.	 მდ. ნენსკრის შეტბორვის ზონის არეალი

ნახ. 7.3.	წყალსაცავის სეგმენტაცია

ნახ. 7.4.	წყალსაცავის საკონტროლო მოცულობები

ნახ. 7.5.	საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მოწყობის ადგილები

ნახ. 7.6.	სამშენებლო არეალის სქემა (წითელი ფერის) და საკონტროლო წერტილების განლაგება (ყვითელი ფერის)

ნახ. 7.7.	ნარჩენების მართვის იერარქია

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

ნახ. 7.9.	საპროექტო არეალი

ნახ. 7.10.	საპროექტო არეალში მოქცეული სასაფლაოები

ნახ. 7.11.	ინფრასტრუქტურული ობიექტები საპროექტი არეალში

ნახ. 7.12.	ზუგდიდი–ჯვარის–მესტიის ს/გზის ახალი მონაკვეთი

ნახ. 7.13.	კერძო საკუთრების უძრავი ქონება საპროექტო არეალში

ნახ. 7.14.	საზოგადოებრივი ობიექტები საპროექტო არეალში

ნახ. 7.15.	საპროექტო ტერიტორია

სურ. 4.1.	ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზა, ვედის კარიერთან მისასვლელი გზა და სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი გზა

სურ. 4.2.	ავტომობილებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მექანიზებული ცეხი

სურ. 4.3, 4. საერთო საცხოვრებელი

სურ 4.5.	ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის ნარჩენები  მარცხენა სანაპიროზე, საერთო საცხოვრებლის შენობის მახლობლად

სურ. 4.6.	რეკრეაციული/დასასვენებლი დარბაზი ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის ნარჩენებთან

სურ. 4.7,8,9. საკომპრესორო და საგენერატორო ოთახები 

სურ. 4.10, 11, 12, 13. შესანახი და სასაწყობო მეურნეობების ფართობები, შენობები და ამწე სატრანსპორტო საშუალებები სოფ. ჯვარში, რომელიც ხუდონის ჰესისათვის არის გათვალისწინებული. 

სურ. 4.14.	სამშენებლო სამმართველოს ადმინისტრაციული შენობა

სურ. 4.15,16.	დაახლოებით, 1 აკრის მოცულობის ერთი მიწის ფართობი სოფ. ჯვარის საცხოვრებელ რაიონში 

სურ. 4.17.	ერთი საოფისე შენობა კაშხლიდან 6 კმ-ზე ჯვარის მიმართულებით და მდინარის მარჯვენა სანაპიროზე

სურ. 4.18, 19, 20.  შენობა მდინარის მარცხენა სანაპიროს ქვედა დინებიდან 25 კმ-ზე

სურ. 4.21, 22, 23. საოფისე შენობა მარცხენა სანაპიროზე, კაშხლიდან 1.5 კმ-ზე

სურ. 5.1 კაშხლის მარჯვენა მხარეს  ეროზირებული ზონები

სურ. 5.2 კაშხლის მარჯვენა მხარეს  ეროზირებული ზონები

სურ. 5.3.	მდ. ენგურის ხეობა, ანწლი

სურ. 5.4.	ბაძგი (Ilex colchica)

სურ. 5.5.	მდინარე ენგურის მარცხენა ნაპირი,  სოფ. ჯორკვალის მიდამოები, ნაკლებად სახეცვლილი შერეული ტყეები

სურ. 5.6.	მდინარე ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ჯორკვალის მიდამოები, წაბლის გამხმარი ხეების ფრაგმენტი

სურ. 5.7  მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული

სურ. 5.8  მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული

სურ. 5.9  მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული

სურ. 5.10 მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული

სურ.5.11 მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ხაიში; შერეულფოთლოვანი ტყის დეგრადირებული ფრაგმენტები ნაძვის შერევით 

სურ. 5.12.	მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ხაიში; შერეულფოთლოვანი ტყის დეგრადირებული ფრაგმენტები ნაძვის შერევით

სურ. 5.13.	მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ხაიში; შერეულფოთლოვანი ტყის დეგრადირებული ფრაგმენტები ნაძვის შერევით

სურ. 5.14.	მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან 

სურ. 5.15.	მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; ტყისგან გასუფთავებული ფერდობი

სურ. 5.16.	მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; ტყისგან გასუფთავებული ფერდობი

სურ. 5.17.	მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები

სურ. 5.18.	მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები 

სურ. 5.19.	მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. დაკართან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები

სურ. 5.20.	მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. დაკართან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები

სურ. 5.21.	მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. დაკართან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები

სურ. 5.22.	მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი - მურყნარი 

სურ. 5.23.	აღმოსავლეთის სიგესბეკია (Sigesbeckia orientalis)

სურ. 5.24.	მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი - ადრინდელი მშენებლობის კვალი

სურ. 5.25.	მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი - ადრინდელი მშენებლობის კვალი

სურ. 5.26.	მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი - კლდოვანი ეკოტოპები

სურ. 5.27.	მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი - კლდოვანი ეკოტოპები

სურ. 5.28.	მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი - Valeriana tiliifolia 

სურ. 5.29.	მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი - Pinus kochiana

სურ. 5.30.	მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი - Campanula alliariifolia

სურ. 5.31 მონაკვეთები სადაც ტყის საფარი დეგრადირებულია და ფიქსირდება ეროზიული პროცესების განვითარების კერები

სურ. 5.32 მონაკვეთები სადაც ტყის საფარი დეგრადირებულია და ფიქსირდება ეროზიული პროცესების განვითარების კერები

სურ. 5.33 მონაკვეთები სადაც ტყის საფარი დეგრადირებულია და ფიქსირდება ეროზიული პროცესების განვითარების კერები

სურ. 5.34 მონაკვეთები სადაც ტყის საფარი დეგრადირებულია და ფიქსირდება ეროზიული პროცესების განვითარების კერები

სურ. 5.35.	მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ლეკალმახთან: მურყნარი მდინარისპირულ ტერასაზე 

სურ. 5.36.	მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, დეგრადირებული რცხილნარი 

სურ. 5.37.	მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი,  დეგრადირებული რცხილნარი

სურ. 5.38.	მდ. ნენსკრა - მურყნარი 

სურ. 5.39.	მდ. ნენსკრა - მურყნარი

სურ. 5.40.	მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი,  დეგრადირებული რცხილნარი, მურყნის (Alnus incana) შერევით

სურ. 5.41.	მდ. ნენსკრა, მარჯვენა ნაპირი, დეგრადირებული რცხილნარი

სურ. 5.42.	მდ. ნენსკრა, მარჯვენა ნაპირი, დეგრადირებული რცხილნარი, Aristolochia pontica 

სურ. 5.43.	მდ. ნენსკრა - მარცხენა ნაპირი, სოფ. ტობართან დეგრადირებული შერეულფოთლოვანი ტყის ფრაგმენტი

სურ. 5.44.	მდ. ნენსკრის ქვედა წელი, შერეულფოთლოვანი ტყე 

სურ. 5.45.	მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით

სურ. 5.46.	მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, Atropa caucasica 

სურ. 5.47.	მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, Asarum ibericum

სურ. 5.48.	მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით

სურ. 5.49.	მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით

სურ. 5.50.	მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით

სურ. 5.51.	მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით

სურ. 5.52.	მდ. ნენსკრისმარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, ხავსის საფარი ქვაზე

სურ. 5.53.	მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, Polypodium vulgare ხავსის საფარში

სურ. 5.54.	მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, Asplenium trichomanes ხავსის საფარში

სურ. 5.55.	მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, Valeriana tiliifolia

სურ. 5.56.	მდ. ნენსკრა, შერეული ტყეები

სურ. 5.57.	მდინარეების ნენსკრის და ორმელეთის წყლის შესართავი

სურ. 5.58.	მდ. ნენსკრის მარცხენა ნაპირი, სოფ.  ლეკალმახთან შერეულფოთლოვანი ტყე წიწვოვნების 

სურ. 5.59.	ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზა, ვედის კარიერთან მისასვლელი გზა და სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი გზა

სურ. 5.60 ვედიდან ხაიშამდე არსებული გზის მარცხენა ფერდობი

სურ. 5.61.	მდ. ხაიშურას ხეობა, სოჭნარ-ნაძვნარი ტყე

სურ. 5.62.	მდ. ხაიშურას ხეობა - სოფ. ხაიში 

სურ. 5.63.	მდ. ხაიშურას ხეობა - სოფ. ხაიში

სურ. 5.64.	მდ. ხაიშურას ხეობა, სოფ. ხაიში

სურ. 5.65.	მდ. ხაიშურას ხეობა - სოფ. ხაიში

სურ. 5.66.	მდინარე ხაიშურა, ენდემური მცენარეები Campanula engurensis, Saxifraga subverticillata, Senecio massagetovii, Valeriana jelenevsky 

სურ. 5.67. კოლხური სურო, მდინარე ხაიშურა

სურ. 5.68.	Campanula engurensis

სურ. 5.69.	Cirsium svaneticum

სურ. 5.70.	Saxifraga subverticillata

სურ. 5.71.	Senecio massagetovii

სურ. 5.72.	ენგურის მაჩიტა (Campanula engurensis)

სურ. 5.73.	ელენევსკის კატაბალახა, ფხიჯა (Valeriana jelenevskyi; Saxifraga subverticillata)

სურ. 5.74.	ონჭო (Satureja spicigera)

სურ. 6.1.	ზემო სვანეთის ქვაბული (დასავლეთ კავკასიონის სამხრეთი ფერდობი)

სურ. 6.2.	მდ. ენგურის აუზის ხეობები და წყალგამყოფები

სურ. 6.3.	რეგიონის გეოლოგია

სურ. 6.4.	რეგიონის ტექტონიკური ზონები

სურ.6.5.	კავკასიის გეოლოგიური რუკა. ხუდონის უბანი აღნიშნულია წითლად.

სურ 6.6.	საპროექტო არეალის ტექტონიკური პირობები საქართველოს ტექტონიკური რუკის მიხედვით (ე.გამყრელიძე, 2009 წ.)

სურ. 6.7.	კაშხლის ღერძი, მდ. ენგურის მარცხენა ფერდობი

სურ. 6.8.	რუკა რღვევების ჩვენებით წინა რუსულ ვერსიაზე დაყრდნობით. რუკაზე მარკერით აღნიშვნები დატანილია 2009 წლის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისას

სურ. 6.9.	ქანის მასივის მოდულის საერთო შეფასება 2012 წლის ერთიანი მონაცემების საფუძველზე (დეტალური ნახაზი იხ. დამატება 3-ში, დანართში 1)

სურ. 6.10.	კაშხლის ღერძი, მდ. ენგურის მარჯვენა ფერდობი

სურ. 6.11.	კაშხლის ზემოთ მდ. ენგურის მარჯვენა ფერდობი

სურ.6.12.	წყალგამყვანი გვირაბი და მდ. ენგურის მარჯვენა ფერდობი

სურ.6.13.	მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი კაშხლის ზემოთ

სურ. 6.14.	მდ. ენგურის ხეობა წყალგამყვანი გვირაბის ზემოთ

სურ.6.15.	ხუდონჰესის ზემოქმედების არეალის ხაიშის უბანი

სურ. 6.16.	მდ. ნენსკრის მდ. ენგურთან შეერთება

სურ. 6.17.	მდ. ნენსკრის მარჯვენა შენაკადი, დარჩ-ორმელეთი

სურ.6.18.	მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი

სურ. 6.19.	მდ. ნენსკრის მარცხენა ნაპირი

სურ. 6.20.	მდ. ენგურის ხეობა მდ. ნენსკრის შესართავის ზემოთ

სურ. 6.21.	მდინარე ხაიშურის ხეობა სოფ. ხაიშთან

სურ. 6.22.	მდ. ხაიშურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. ხაიშთან

სურ. 6.23.	მდ. ხაიშურის მარჯვენა ნაპირი შეტბორვის ზოლში

სურ. 6.24.	ტერასა მდ. ხაიშურის მარჯვენა შენაკად კოსლეთთან

სურ. 6.25.	ბეტონის საყრდენი კედელი გზის გასწვრივ

სურ. 6.26.	მობილური დელუვიური ფერდობი

სურ. 6.27.	მდ. ენგურის ხეობის მარჯვენა ფერდობზე განვითარებული კარნიზები

სურ. 6.28.	დელუვიური ფერდობი მოვაკებული ტერიტორიის დასაწყისში

სურ. 6.29.	ხელოვნურად მოწყობილი ვაკე ტერიტორია

სურ. 6.30.	ძირითადი ქანების გაშიშვლებები პორტალის სიახლოვეს

სურ. 6.31.	ხევის ნაკადი მდ. ენგურის დამშრალ კალაპოტში

სურ. 6.32.	რკინის კონსტრუქციის ხიდი წყალსაგდები გვირაბის ქვედა პორტალთან

სურ. 6.33.	მეწყრული ფერდობი მდ. ენგურის ხეობის მარჯვენა მხარეს

სურ. 6.34.	საცალფეხო ხიდი მდ. ენგურზე

სურ. 6.35.	ჩამონგრევის ტიპის ბლოკური მეწყერი სოფ. ჯორკვალის მიდამოებში

სურ. 6.36.	მაღალი, ძლიერ ეროზიული მეწყრული ფერდობი მდ. ენგურის ხეობის მარცხენა ნაპირზე

სურ. 6.37.	მძლავრი ნაშალი მასა მესტია-ზუგდიდის საავტომობილო გზის ზედა მხარეს სოფ. ჯორკვალთან

სურ. 6.38.	ჩამონგრევის მძლავრი კონუსი სოფ. ლახანთან, ზედა ნაწილში მოჩანს ჩამონგრევის კერა

სურ. 6.39, 40, 41, 42. ბალასტის დამამზადებელი საწარმოს საქმიანობის ამსახველი ფოტოები

სურ. 6.43.	ვულკანოგენური წყების ქანების მძლავრი გაშიშვლება

სურ. 6.44,45. ტერასები მდ. ნენსკრის ნაპირებზე

სურ. 6.46, 47. ნამსხვრევი მასალა მდ. ნენსკრის კალაპოტში

სურ. 6.48,49. მდ. ლახანის ლოდნარით მოფენილი ხეობა

სურ. 6.50, 51. მეწყრული ფერდობი მდ. ლახანის ხეობაში

სურ. 6.52, 53. მეწყრული მასის მოწყვეტის სიბრტყე

სურ. 6.54, 55. ბლოკური მეწყერი და ლოდების დანაგროვები მეწყრული ფერდობის ძირში

სურ. 6.56.	დელუვიური მეწყრული ფერდობი მდინარის მარჯვენა ნაპირზე

სურ. 6.57.	მდინარეების – ენგურისა და ნენსკრის – შესართავი

სურ. 6.58.	გზა ჭუბერისკენ

სურ. 6.59.	მდ. ხაიშურის ხეობა სოფ. ვედის მიდამოებში

სურ. 6.60.	მდ. კასლეთისა და მდ. ხაიშურის შესართავი

სურ. 6.61.	საცხოვრებელი სახლი სოფ. წვირმინდში

სურ. 6.62, 63. ტუფოგენებით აგებული კარნიზი და ნაშალი ფერდობი მდ. ხაიშურის ხეობაში

სურ. 6.64.	ხაიშის დასახლება ხეობის მარჯვენა ფერდობზე

სურ. 6.65.	მდ. ხაიშურის ლოდნარიანი კალაპოტი

სურ. 6.66.	მძლავრი ნაშალი ფერდობი მდ. ენგურის ხეობის მარჯვენა მხარეს

სურ. 6.67.	სოფ. ვედის საავტომობილო გზის საპროექტო გვირაბის ქვედა პორტალი

სურ. 6.68.	სოფ. ვედის საავტომობილო გზის საპროექტო გვირაბის ზედა პორტალი მდ. ხაიშურის ხეობის მარცხენა ფერდობზე

სურ. 6.69.	წყლის ხარჯი, ტემპერატურა და ნალექები მურკმელში (იფარში).

სურ. 6.70.	წყლის ხარჯი, ტემპერატურა და ნალექები ხაიშში.

სურ. 6.71.	მდ. ენგურის ჩამონადენის სიმულირებული და დაკვირვების მონაცემები

სურ.6.72.	მდინარის პროგნოზირებული ჩამონადენი, ტემპერატურა და ნალექები მურყმელში (იფარში) 2070-2100 წლების პერიოდისათვის

სურ.6.73.	ასაშენებელი კაშხლის კვეთი და წყალგამყვანი გვირაბი 

სურ. 6.74.	კაშხლის ზედა ბიეფში, მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოების პროცესში დაგროვილი ნაშალი მასალა

სურ. 6.75.	მდ. ენგურის ბუნებრივი კალაპოტი ამჟამად ასაშენებელი კაშხლის კვეთში

სურ. 6.76.	წყალსაცავის შეტბორვის ზონის დასასრული მდ. ხაიშურის კალაპოტში

სურ. 6.77.	მდ. ხაიშურის მარცხენა ნაპირზე არსებული მშრალი ხევის გამოზიდვის კონუსი სოფლის სამანქანო გზასთან

სურ. 6.78.	მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე არსებული მშრალი ხევის გამოზიდვის კონუსი ხაიში-ზუგდიდის სამანქანო გზასთან

სურ. 6.79.	 წყალსაცავის შეტბორვის ზონის დასასრული მდ. ნენსკრის კალაპოტში

სურ. 6.80. წყალსაცავის შეტბორვის ზონის დასასრული მდ. ლახამის კალაპოტში

სურ. 6.81. მდ. ენგურის ხეობა ჭუბერის ხიდიდან ზემოთ

სურ. 6.82. მდ. ენგურის კალაპოტი ასაშენებელი კაშხლის კვეთში მოწყობილი ზღუდარიდან ზემოთ

სურ. 6.83.	მთა-ტყე-მდელოს ნიადაგი

სურ.6.84.	ნიადაგის ეროზია

სურ.6.85.	გაეწრებული ყომრალი ნიადაგები

სურ. 6.86. ყვითელ-ყომრალი ნიადაგები

სურ.6.87.	ალუვიური ნიადაგები, მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი, სოფ. ხაიში

სურ.6.88.	ალუვიური ნიადაგები, მდ. ნენსკრის მარცხენა ჭალა

სურ. 6.89. მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული.

სურ. 6.90. მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული.

სურ. 6.91. მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული.

სურ. 6.92. მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული.

სურ. 6.93. მდ. ნენსკრას ნაპირების ეროზიული პროცესების განვითარების კერები

სურ. 6.94მდ. ნენსკრას ნაპირების ეროზიული პროცესების განვითარების კერები

სურ. 6.95. მდ. ნენსკრას ნაპირების ეროზიული პროცესების განვითარების კერები

სურ. 6.96. მდ. ნენსკრას ნაპირების ეროზიული პროცესების განვითარების კერები

სურ. 6.97.	ხუდონჰესის მშენებლობის ძველი კვალი

სურ.  6.98.	მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ხაიში; შერეულფოთლოვანი ტყის დეგრადირებული ფრაგმენტები ნაძვის შერევით

სურ. 6.99.	 მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ხაიში; შერეულფოთლოვანი ტყის დეგრადირებული ფრაგმენტები ნაძვის შერევით

სურ. 6.100.	მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ხაიში; შერეულფოთლოვანი ტყის დეგრადირებული ფრაგმენტები ნაძვის შერევით

სურ. 6.101. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან

სურ. 6.102. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; ტყისგან გასუფთავებული ფერდობი

სურ. 6.103. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; ტყისგან გასუფთავებული ფერდობი

სურ. 6.104. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები

სურ. 6.105. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები

სურ. 6.106.	მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. დაკართან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები

სურ. 6.107.	მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. დაკართან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები

სურ. 6.108.	მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. დაკართან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები

სურ. 6.109. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი - მურყნარი

სურ. 6.110. აღმოსავლეთის სიგესბეკია (Sigesbeckia orientalis)

სურ. 6.111. მდ. ნენსკრის მარცხენა ნაპირი, სოფ. ლეკალმახთან შერეულფოთლოვანი ტყე წიწვოვნების შერევით

სურ. 6.112, 113, 114.	 მდ. ენგურის ხეობის ტიპური სურათი

სურ. 6.115, 116., 117, 118. მიტოვებული შენობა-ნაგებობები

სურ. 6.119, 120. სახლები ხაიშის თემში

სურ. 6.121. უშგული–ჩაჟაში

სურ. 6.122. თანღილის ეკლესია, მე–13 ს.

სურ. 6.123. ადიშის ოთხთავი (897 წ.)

სურ. 6.124. ორმოც მოწამეთა ფერწერული ხატი (მე–12 ს.)

სურ. 6.125. სოფ. ხაიშის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია

სურ. 6.126. სოფ. ხაიშის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია

სურ. 6.127. სოფ. ხაიშის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია

სურ. 6.128. ხაიშის მე–12 –მე–13 საუკუნეების სამაროვნის ნახაზი და წმ. გიორგის სახელობის თავდაპირველი ეკლესიის გეგმა (1) და ხაიშის წმ. გიორგის სახელობის თანამედროვე ეკლესიის გეგმა (2)

სურ. 6.129. სოფ. ხაიშის სასაფლაო

სურ. 6.130. არტეფაქტები ხაიშის მე-12-მე-13 საუკუნეების სამაროვნიდან

სურ. 6.131,132. შუა საუკუნეების ორი სამარხი და ნაგებობების კედლები სოფელ ხაიშის თანამედროვე სასაფლაოსა და ეკლესიის მიდამოებში

სურ. 6.133. ხაიშის კლასიკური პერიოდის ნასახლარის გეგმა და კერამიკა სოფლის სკოლასთან ახლოს

სურ. 6.134.	ბორცვზე აღმოჩენილი კლასიკური პერიოდის კერამიკა

სურ. 6.135. ოქროს საკიდი ხაიშის განძიდან

სურ. 6.136, 137. ნაგებობის ნაშთები ადგილ საგერგილთან

სურ. 6.138. ტობარის წმინდა გიორგის ეკლესია

სურ. 6.139, 140. გამოქვაბული ბარჟაშთან, სადაც შუა საუკუნეების კერამა არის აღმოჩენილი

სურ. 6.141. ხაიშის მე-10-მე-17 სს-ის ციხესიმაგრე

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

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

სურ. 7.5.	მდ. ენგურის ხეობა წყალგამყვანი გვირაბის ზემოთ

სურ. 7.6.	მდ. ნენსკრის მდ. ენგურთან შეერთება

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

სურ. 7.8.	მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი

სურ. 7.9.	მდ. ნენსკრის მარცხენა ნაპირი

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

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

სურ. 7.14.	ტერასა მდ. ხაიშურის მარჯვენა შენაკად კოსლეთთან

სურ.7.15.	ნიადაგების ეროზიის თვალსაზრისით სენსიტიური უბნები, სოფ. ჯორკვალის მიმდებარე ტერიტორია
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Trans Electrica Ltd., 2013

1.	ზოგადი ინფორმაცია პროექტზე

1.1. შემოთავაზებული პროექტის არსი

კომპანია Trans Electrica Ltd-ს მიერ შემოთავაზებული პროექტი გულისხმობს კავკასიონის მთვარი ქედის სამხრეთ კალთებზე, მდინარე ენგურის ვიწრო ხეობაში, 702 მგვტ-იანი ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის კომპლექსის მშენებლობას. ხუდონჰესის კაშხლისათვის შერჩეული უბანი მდ. ენგურის სათავიდან 113.7 კმ-ის მანძილზე მდებარეობს (ენგურჰესის არსებული თაღოვანი კაშხლის უბნიდან მდ.ენგურის ზედა წელში, კაშხლიდან 32 კმ-ის დაშორებით და 4 კმ სამხრეთით სოფელ ხაიშიდან). საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, ზემო სვანეთში, მესტიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხაიშის ტერიტორიაზე, 405 კმ-ის დაშორებით თბილისიდან და 70 კმ-ის მანძილზე უახლოესი სარკინიგზო კვანძიდან - ქ. ზუგდიდიდან. იხ. რუკა #5. მშენებლობის ორგანიზების გეგმა. 

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის კომპლექსის ძირითადი საპროექტო მონაცემები მოცემულია ქვემოთ (ცხრილი 1.1)

ცხრილი 1.1 ხუდონჰესის ძირითადი ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები

		მაჩვენებლის დახასიათება

		განზომილება

		რაოდენობა



		ზემო ბიეფის ნიშნული

		მ.ზ.დ.

		700



		ქვემო ბიეფის ნიშნული

		მ.ზ.დ.

		519.5



		რეგულირების სახეობა

		–

		სეზონური



		წყალშემკრები აუზის ფართობი

		კმ2

		2,780



		წლიური ჩამონადენი (საშუალო მრავალწლიური)

		მლნ.მ3

		4110



		მახასიათებელი ხარჯები:

საშაუალო მრავალწლიური

მაქსიმალური საანგარიშო 0.01% ალბათობის

		მ3/წმ

მ3/წმ

		130

2,500



		ჰესის სქემა

		–

		კაშხ. მდებ.



		კაშხლის ტიპი

		–

		თაღოვანი



		მასალა

		–

		ბეტონი



		კაშხლის სამშენებლო სიმაღლე

		მ

		194



		თხემის სიგრძე

		მ

		534.0



		კაშხლის ზედა ნაწილის სიგანე (თხემის დონეზე)

		მ

		8.1



		კაშხლის ქვედა ნაწილის სიგანე (ყველაზე დაბალ წერტილში)

		მ

		34.2



		წყალსაცავის მთლიანი მოცულობა

		მლნ.მ3

		364.5



		წყალსაცავის სასარგებლო მოცულობა

		მლნ.მ3

		223.0



		სარკის ზედაპირის ფართობი

		კმ2

		5.2



		ჰესის საანგარიშო წყლის ხარჯი

		მ3/წმ

		510.0



		აგრეგატების რაოდენობა

		ც

		3



		დადგმული სიმძლავრე

		მგვტ

		702



		საშუალო წლიური გამომუშავება

		მლნ. კვტ/სთ.

		1500.0



		დადგმული სიმძლავრის გამოყენების კოეფიციენტი

		–

		0.25












1.2. პროექტის წინა ისტორია

საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და წყალუხვი მდინარის – ენგურის – ენერგეტიკული პოტენციალის შესწავლა ჯერ კიდევ 1912 წელს დაიწყო, როდესაც სოფელ ჯვართან, ხუდონის კაშხლის ქვემოთ დამონტაჟდა მდინარის წყლის დონისა და ჩამონადენის საზომი მოწყობილობა.

კავკასიის გაერთიანებულმა ენერგოსისტემამ და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენერგეტიკის ინსტიტუტმა შეისწავლეს მდ. ენგურის ენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენების შესაძლებლობები. საბჭოთა კავშირის საინჟინრო–კვლევითი ინსტიტუტის “ჰიდროპროექტის” თბილისის ფილიალმა განიხილა და მოიწონა აღნიშნული კვლევის შედეგები, რაც ითვალისწინებდა ენგურის ჰიდროელექტროსადგურისა და ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის მშენებლობას. შესაბამისად, შემდგომში განხორციელდა (იხ. რუკები #1 და #3):

· ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი – სიმძლავრე 840 მეგავატი – გაიზარდა 1,300 მეგავატამდე;

· ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის I ეტაპი - სიმძლავრე 220 მეგავატი;

· ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის II ეტაპი - სიმძლავრე 40 მეგავატი;

· ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის III ეტაპი - სიმძლავრე 40 მეგავატი;

· ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის IV ეტაპი - სიმძლავრე 40 მეგავატი.

ამასთან, აღნიშნული კვლევის მიხედვით, ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის კომპლექსის ზემოთ გათვალისწინებული იყო ხუდონისა და ტობარის ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა. 

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი ითვალისწინებდა მდ. ენგურზე ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის გენერალური გეგმის განხორციელების ერთ-ერთ ეტაპს. ჰესის საპროექტო წინადადება დამტკიცდა 1978 წლის 31 აგვისტოს სსრკ ენერგეტიკის სამინისტროს №110 დადგენილებით. საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს პრეზიდიუმის 1980 წლის 9 ივნისის №484 დადგენილების საფუძველზე ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისთვის გამოიყო 687.4 ჰა მიწა. პროექტი დაამტკიცა 1984 წელს საბჭოთა კავშირის საინჟინრო–კვლევითი ინსტიტუტის “ჰიდროპროექტის” თბილისის ფილიალმა. პროექტი ითვალისწინებდა 200 მეტრი სიმაღლის ბეტონის თაღოვანი კაშხლის, მიწისქვეშა ელექტროსადგურის, წყალსაგდებების, წყალმიმღებებისა და სხვა ნაგებობების მშენებლობას. სამშენებლო სამუშაოები დამტკიცებული პროექტის მიხედვით მიმდინარეობდა 1989 წლამდე, სანამ პროექტი არ შეჩერდა. 

შემდეგ პროექტი ორჯერ გადაიხედა: პირველად - 2005 წელს CORE INTERNATIONAL INC-ის მიერ (მოიხსენიება, როგორც USAID-ის ანგარიში) საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს დახმარების ფარგლებში, ხოლო მეორედ – 2007 წელს კომპანია Stucky Colenco JV-ის მიერ მსოფლიო ბანკის ინიციატივითა და გრანტის საშუალებით. 

(i) CORE INTERNATIONAL INC. (USAID):

საქართველოს მინისტრთა საბჭომ ჩამოაყალიბა სპეციალისტებისაგან შემდგარი ორი კომისია. კომისიების დასკვნების საფუძველზე, 1990-92 წლებში თბილჰიდროპროექტმა გადახედა ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტის თავდაპირველ ვარიანტს. განხილულ იქნა მდ. ენგურის ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენების ყველა შესაძლო ვარიანტი მდინარის შემდეგი სიმაღლეების ფარგლებში: ზღვის დონიდან 510 მ (ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის წყალსაცავის წყლის დონის უმაღლესი ნიშნული) და 700 მ. უპირატესობა მიენიჭა ორ ეტაპიან ვარიანტს. აღნიშნული კონცეფცია ითვალისწინებდა 55 მეგავატი სიმძლავრის ხაიშისა (522 მ–ის სიმაღლეზე) და 638 მეგავატი სიმძლავრის ხუდონის (წყალსაცავში წყლის მაქსიმალური დონე - 670 მ) ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას. ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტი შემდეგნაირად შეიცვალა: 

· საპროექტო სეისმომედეგობის ზღვარი 8 ბალიდან (რიხტერის შკალით) 9 ბალამდე გაიზარდა;

· კაშხლის სიმაღლე 200 მ-დან 170 მ-მდე შემცირდა;

· წყალსაცავის სარკის ფართობი 5.2 კმ2-დან 4 კმ2-მდე შემცირდა;

· დასატბორი ტერიტორია 528 ჰა-დან 406 ჰა-მდე შემცირდა;

· სიმძლავრე 700-დან 638 მეგავატამდე შემცირდა;

· წლიური გამომუშავება 1,660-დან 1,445 გიგასაათამდე შემცირდა. 

(ii) Stucky Colenco JV:

მსოფლიო ბანკის მიერ 2007 წელს გამოცხადებულ ტენდერში გაიმარჯვა შვეიცარიულმა ერთობლივმა საწარმო Stucky Colenco-მ და განახორციელა ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა. ფრანგულ-იტალიურმა კონსორციუმმა BRL/ARS–მა ჩაატარა პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, ხოლო ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება წარმოადგინა სერბულმა კომპანიამ SEEC[footnoteRef:3]. მსოფლიო ბანკის მიერ პროექტისათვის სპეციალურად შეიქმნა ხუთი ექსპერტისაგან შემდგარი საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფი (პანელი). ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურისთვის რეკომენდებულ იქნა 750 მეგავატის დადგმული სიმძლავრე, 1,455 გიგავატის ტოლი ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავებით. კაშხლის თბილჰიდროპროექტის კონცეფცია შეიცვალა. კაშხლის ფსკერზე არსებული გეოლოგიური რღვევების გათვალისწინებით, უპირატესობა თაღოვან-გრავიტაციულ კაშხალს მიენიჭა. წყალსაცავში წყლის მინიმალური დონე განისაზღვრა 515 მ-ით, ხოლო მაქსიმალური - 700 მ-ით, სადგურის ქვედა ბიეფის სიმაღლე დადგინდა 515 მ-ზე, ხოლო ზედა ბიეფისა – 700 მ-ზე; კაშხლის საძირკველი – 501 მ–ის სიმაღლეზე, ხოლო თხემი, რომლის სიგრძეც 522 მ-ს შეადგენს, – 701 მ-ის სიმაღლეზე. [3:  Georgia: Strategic Environmental Assessment of Power Sector Development, South East Europe Consultants Ltd, 2007.] 


Stucky Colenco–ს მიერ განხორციელებულმა შემდგომმა განხილვებმა და კვლევებმა დაასაბუთეს, რომ, ზოგადად, ხუდონჰესის შემუშავებული თავდაპირველი კონცეფცია (რომელზედაც მუშაობა ჯერ კიდევ 1972 წლიდან დაიწყო), რომლის მიხედვითაც დაიწყო ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა, საუკეთესო ვარიანტს წარმოადგენს. AF-Conelco Ltd. & STUCKY (Phase III, 2010) შესწავლის თანახმად, მცირე ოპტიმიზაციით უკვე ჩატარებული სამუშაოების სრულად გამოყენება ეკონომიკურად გამართლებული იქნება.






1.3. პროექტის მიზანშეწონილობის დასაბუთება

ხუდონის ჰესის მშენებლობის პროექტი მსხვილმასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული პროექტია, რომლის განხორციელებამ, ერთის მხრივ, როგორც ენერგეტიკის დარგის სპეციალისტები მიიჩნევენ, შეიძლება უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეიტანოს ქვეყნის ენერგომომარაგებისა და ენერგოუსაფრთხოების სასურველი დონის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, ხოლო, მეორეს მხრივ, ასეთი მსხვილმასშტაბიანი პროექტის განხორციელება უთუოდ დაკავშირებულია ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე გარკვეულ ნეგატიურ ზემოქმედებასთან. შესაბამისად, პროექტის მიზანშეწონილობის განხილვისას, მნიშვნელოვანია იმის მკაფიო დემონსტრირება, თუ რა სარგებელი მოაქვს პროექტს ქვეყნისათვის, - რა აუცილებელი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას უზრუნველყოფს პროექტი და როგორ შეიძლება ეს აისახოს ქვეყნის სოციო-ეკონომიკურ განვითარებაზე. ქვეყნისათვის გამოკვეთილი პოზიტიური ეფექტის დემონსტრირების შემთხვევაში, აზრი აქვს პროექტის სტრატეგიულ მიზანშეწონილობაზე საუბარს და გზშ-ს ფარგლებში შემდგომი ანალიზი შეიძლება მიეძღვნას გარემოზე ზემოქმედების კონკრეტულ ტექნიკურ დეტალებს, რაც საშუალებას მოგვცემს შევაფასოთ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების დონე საუკეთესო ალტერნატილი ვარიანტის პირობებში და ყველა შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიების გატარების შემთხვევაში (ნარჩენი ზემოქმედება). ამგვარი ანალიზის შედეგი იქნება დასკვნა: მისაღებია თუ არა ქვეყნისათვის მოსალოდნელი ნარჩენი ზემოქმედება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე იმ სარგებლის ფასად, რასაც ქვეყანას მოუტანს პროექტი. ქვემოთ, ჩვენ ვიმსჯელებთ სწორედ ქვეყნისათვის პროექტის მნიშვნელობის საკითხებზე. პროექტის მიზანშეწონილობის განსაზღვრისათვის აუცილებელია პასუხი გაეცეს შემდეგ შეკითხვებს:

· რა მიმდინარე და პროგნოზირებადი მოთხოვნა არსებობს ელექტროენერგიაზე საქრთველოში,

· რა მოთხოვნილება არსებობს საერთაშორისო ენერგეტიკულ ბაზრებზე და რა პერსპექტივები გვაქვს საქართველოში წარმოებული ელექტროენერგიის ექსპორტისათვის,

· რა დეფიციტი გვაქვს ამ (შიდა და საექსპორტო) მოთხოვნილებასთან შედარებით გენერაციის არსებული და მშენებარე ობიექტების გათვალისწინებით,

· ენერგიის ადგილობრივი წყაროები და იმპორტის ხელმისაწვდომი ვარიანტები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ელექტროენერგიის გენერაციისათვის საქართველოში,

· ენერგეტიკის დარგის განვითარების ალტერნატიული სცენარები და ხუდონჰესის მშენებლობის მიზანშეწონილობა ამ სცენარების შესაბამისად.



1.3.1. ელექტროენეტგიაზე მოთხოვნა საქართველოში

საქართველოში ბოლო წლებში იზრდება ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა, მაგ.: 2010 წელს წინა წელთან შედარებით ელექტროენერგიის მოხმარება გაიზარდა, დაახლოებით, 10%-ით და 2011 წელს წინა წელთან შედარებით იმავე რაოდენობით მოხდა ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდა.



ნახ.1.1.	ელექტროენერგიის მოხმარება 2005–2011 წწ.

მარეგულირებელი ჰიდროელექტროსადგურები, რომლებიც იძლევიან ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის არა მხოლოდ რაოდენობრივ არამედ ხარისხობრივი პარამეტრების დაკმაყოფილების საშუალებას, ენერგეტიკულ ბალანსში მონაწილეობენ იმ დეფიციტის (ასიმეტრიის) შესავსებად, რომელიც გამოწვეულია მოხმარების სეზონურობისა და დღის განმავლობაში პიკურ ენერგიაზე გაზრდილი მოთხოვნით. აღნიშნული კარგად ჩანს, 2011 წლის მაგალითის მიხედვით, ქვემოთ მოცემულ ნახაზზე.





ნახ.1.2.	მოხმარებისა და ჰიდროგენერაციის დისბალანსი, 2011წ.



1.3.2. ელექტროენერგიის პოტენციური ბაზრების და ექსპორტის შესაძლებლობის ანალიზი

პოტენციური ბაზარი: თურქეთი

სავარაუდოდ, თურქეთს კვლავაც ექნება ელექტროენერგიის დეფიციტი. თურქეთის ელექტროენერგიის გადაცემის კორპორაციის პროგნოზით (TEIAS), 2020 წლამდე ქვეყანაში ელექტროენერგიის დეფიციტი 82-118 მლრდ. მგვტ. სთ-ის ფარგლებში იქნება. დეფიციტის შევსება დაგეგმილია საკუთარ ელექტროსადგურებში გამომუშავებული და მეზობელი ქვეყნებიდან იმპორტირებული ელექტროენერგიით.



ნახ.1.3.	2011-2020 წლებში თურქეთში ელექტროენერგიაზე არსებული დეფიციტის პროგნოზი (წყარო:TEIAS, საქართველოს ბანკის კვლევა)





ნახ.1.4.	ელექტროენერგიის გამომუშავება/მოხმარება თურქეთში 2000-2011 წლებში, მილიარდი კილოვატ საათი (წყარო:TEIAS)

ელექტროენერგიაზე მოთხოვა თურქეთში უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე მნიშვნელოვნად გაიზარდა (2000-2010 წლებში წლიური ზრდის ტემპმა 5.1% შეადგინა) ურბანიზაციისა და ინდუსტრიალიზაციის მიმდინარე პროცესის პარალელურად, 2010 წელს მოხმარებამ 210 მილიარდ კოლოვატ საათს მიაღწია, რაც წლიურ 8%-იან ზრდას შეესაბამება. 

თურქეთის ელექტროენერგიის გადაცემის კორპორაციის (TEIAS) მიერ მომზადებული თურქეთში ელექტროენერგიის გამომუშავების პოტენციალის ათწლიან (2011-2020) პროგნოზში განხილულია მომავალში ელექტროენერგიის მოხმარების ორი სცენარი. დაბალი მოთხოვნის სცენარით ელექტროენერგიის საშუალო წლიური მოხმარების ზრდა შეადგენს 6.6%-ს და 2020 წლისთვის მიაღწევს 398 მილიარდ კოლოვატ საათს, ხოლო მაღალი მოხმარების სცენარით - ელექტროენერგიის საშუალო წლიური მოხმარების ზრდა შეადგენს 7.5%-ს და 2020 წლისთვის მიაღწევს 434 მილიარდ კოლოვატ საათს. მაღალი მოხმარების სცენარის შემთხვევაში 2016 წლისთვის თურქეთი გახდება ელექტროენერგიის იმპორტიორი 9 მილიარდი მეგავატ საათის დეფიციტით. დაბალი მოხმარების სცენარის შემთხვევაში 15 მილიარდ კილოვატ საათის დეფიციტი ქვეყანაში 2017 წლისთვის შეიქმნება.



ნახ.1.5.	ელექტროენერგიის მიწოდება/მოთხოვნა თურქეთში 2010 წელს, მილიარდი კილოვატ საათი (დაბალი მოთხოვნის შემთხვევა, წყარო: TEIAS)





ნახ.1.6.	ელექტროენერგიის მიწოდება/მოთხოვნა თურქეთში 2010 წელს, მილიარდი კილოვატ საათი (მაღალი მოთხოვნის შემთხვევა, წყარო: TEIAS)



ნახ. 1.7.	ელექტროენერგიის წარმოება თურქეთში წყაროების მიხედვით, წყარო:TEIAS



ნახ. 1.8.	დადგმული სიმძლავრის ზრდა თურქეთში (წყარო:TEIAS)

თურქეთის მთავრობამ ოფიციალურდა გამოაცხადა 5-გიგავატი სიმძლავრის ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობის გეგმის შესახებ. აღნიშნულმა ელექტროსადგურმა უნდა დააკმაყოფილოს ქვეყნის მოხმარების 5%. გამომუშავებული ელექტროენერგიის ღირებულება იქნება 1 კილოვატ საათი - 0.1235 აშშ დოლარი.

თურქეთის ბაზარი შეძლებს საქართველოში წარმოებული ზედმეტი ელექტროენერგიის შთანთქმას, განსაკუთრებით კი, ზაფხულში. ზაფხულის პერიოდში თურქეთში ჰაერის კონდიცირებაზე მაღალი მოთხოვნის გამო ზაფხულის პიკური მოხმარება აღემატება ზამთრის პიკურ მოხმარებას, რაც იწვევს ზაფხულში ელექტროენერგიაზე ფასის ზრდას: 1 კილოვატ საათი - 0.09 აშშ დოლარი. თურქეთში ზაფხულის პერიოდში ელექტროენერგიაზე არსებული მოთხოვნა უკუპროპორციულია საქართველოში არსებული სურ.საგან. ზაფხულის პერიოდში საქართველოში მოხმარება მცირდება, მაშინ, როდესაც თურქეთში ის პიკს აღწევს. 

		



		





		ნახ. 1.9. საქართველოში ელექტროენერგიის საშუალო თვიური გამომუშავება/მოხმარება 2011 წელს (მლრდ. კვტ. სთ.)

		ნახ. 1.10. თურქეთში ელექტროენერგიის საშუალო თვიური გამომუშავება/მოხმარება 2011 წელს (მლრდ. კვტ. სთ.)





თურქეთში, სავარაუდოდ, კვლავ შენარჩუნდება მაღალი ტარიფები ორგანულ საწვავზე ფასების ზრდის გამო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან არსებული გათვლებით, საწვავი შეადგენს თბოსადგურების საწარმოო ხარჯების დაახლოებით 64%-ს. 

თურქეთის ელექტროენერგიის ტარიფები რეგულირდება მხოლოდ თურქეთის ელექტროენერგიით ვაჭრობის ორგანიზაციისათვის (TETAS) (1 კილოვატ საათი - 0.10 აშშ დოლარი). ქვემოთ მოცემულია 2011 წელს დაფიქსირებული საშუალო თვიური საბითუმო ფასები (აღებულია შემდეგი დღის ფასები). 



ნახ. 1.11. საშუალო თვიური საბითუმო ფასები თურქეთში 2011 წელს (აშშ დოლარი/კილოვატ საათი)

ატომური ელექტროსადგურის აშენების შემთხვევაშიც კი, საქართველოს ჰიდროენერგეტიკა რჩება თურქეთისათვის საკუთარი ენერგეტიკული დეფიციტის შევსების ყველაზე იაფ ალტერნატივად. საქართველოში ელექტროენერგიის გამომუშავების ღირებულება შეადგენს დაახლოებით 0.02 აშშ დოლარს 1 კილოვატ საათზე. ახლადაშენებული ჰიდროელექტროსადგურის შემთხვევაში ღირებულება იქნება დაახლოებით 0.06 აშშ დოლარი, მაშინ, როდესაც თურქეთში საშუალო ტარიფი 0.09 აშშ დოლარის ტოლია. 

ცხრილი. 1.2.	გამომუშავების ტარიფები

		ქვეყანა

		წყარო

		გამომუშავების არსებული ტარიფი, აშშ დოლარი

		ახალი გამომუშავების ღირებულება, აშშ დოლარი



		საქართველო

		ჰიდრო

		0.02

		0.06 (საშუალო)



		აზერბაიჯანი

		ბუნებრივი აირი

		0.03

		0.032–0.098*



		სომხეთი

		ატომური

		0.03

		0.06–0.133**



		

		ბუნებრივი აირი

		0.09

		>0.09



		თურქეთი

		ატომური

		n/a

		0.12



		*დამოკიდებულია გაზის ფასზე

** დამიკიდებულია კაპიტალურ და დაფინანსების ხარჯებზე

წყარო: წყარო: მსოფლიო ბანკი, საქართველოს ბანკის გათვლები





საქართველო თავის თავზე აიღებს უახლოესი წლების თურქული იმპორტის დიდ ნაწილს, ვინაიდან სხვა სავაჭრო პარტნიორებს არა აქვთ თურქეთის მოთხოვნის დაკმაყოფილების შესაძლებლობა. 2010 წელს თურქეთმა განახორციელა 1.1. მილიარდ კოლოვატ საათის იმპორტი და 1.9 მლრდ. კვტ. სთ-ს ექსპორტი. თურქული იმპორტის 60% შეადგინა თურქმენეთმა და ირანიდან ტრანზიტმა, საქართველომ - 26%, ხოლო აზერბაიჯანმა - 4%.

2009 წელს თურქმენეთმა გამოიმუშავა 15.98 მლრდ. კვტ. სთ. ელექტროენერგია (გაზზე მომუშავე თბოელექტროსადგურებმა გამოიმუშავეს მთლიანი მოცულობის 99%, ხოლო ჰიდროელექტროსადგურებმა - 1%) და მოიხმარა 12.18 მლრდ. კვტ. სთ. ზედმეტი ელექტროენერგია ექსპორტირებულ იქნა თურქეთში, ავღანეთსა და ირანში. 

		



		





		ნახ. 1.12. ელექტროენერგიის იმპორტი თურქეთში ქვეყნების მიხედვით, 2003-2010 წწ. (მლრდ კვტ.სთ.)

		ნახ. 1.13. ელექტროენერგიის იმპორტი/ექსპორტი თურქეთში, 2003-2010 წწ. (მლრდ კვტ.სთ.)





თურქმენეთის ენერგეტიკის სამინისტროს თანახმად, 2020 წლისთვის ქვეყანა გეგმავს ელექტროენერგიის გამომუშავების გაზრდას 27.4 მლრდ. კვტ. სთ-მდე, ისე რომ გამომუშავება მხოლოდ პროგნოზირებულ მოხმარებას - 26.4 მლრდ. კვტ. სთ. - აღემატებოდეს. ქვეყნის მთლიანი ჭარბი ელექტროენერგია 1 მილიარდი კილოვატ საათის მოცულობით მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება თურქეთის პროგნოზირებულ დეფიციტს, რომელიც 82-118 მლრდ. კვტ. სთ-ს შეადგენს. ეს ნიშნავს იმას, რომ თურქეთს სხვა იმპორტიორი ესაჭიროება. 

საქართველოს ჰიდროენერგეტიკა რჩება ყველაზე მიმზიდველად ფასების კუთხით რეგიონის იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც გამოიმუშავებენ ჭარბ ელექტროენერგიას და გააჩნიათ თურქეთში მისი ექსპორტის პოტენციალი. მსოფლიო ბანკის თანახმად, რეგიონში წარმოებული ჭარბი ელექტროენერგიის მოცულობა 2020 წლისთვის მიაღწევს 15 მლრდ. კვტ. სთ-ს, რაც თურქეთის სავარაუდო დეფიციტის 13-18%-ს შეადგენს. აზერბაიჯანში ელექტროენერგიის გამომუშავების ზრდა მოხდება ახალი თბოელექტროსადგურების ხარჯზე. სომხეთი გეგმავს ახალი მძლავრი 1,200-მეგავატიანი ატომური სადგურის აშენებას. იგი ჩაანაცვლებს მოძველებულ ატომურ ელექტროსადგურს, რომელიც 2017 წელს უნდა გაჩერდეს. ატომური და თბოელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია უფრო ძვირია, ვიდრო ჰიდროელექტროსადგურებით გამომუშავებული. 



ნახ. 1.14. ჭარბი ელექტროენერგიის პროგნიზირებული მოცულობა სამხრეთ კავკასიაში, 2011-2020 წწ.

სავაჭრო რეგულაციების არარსებობა წარმოადგენს მთავარ რისკს საქართველოდან თურქეთში ელექტროენერგიის ექსპორტისათვის. უნდა განისაზღვროს როგორც რეგულაციები, ასევე 500/400 კილოვოლტიანი მაღალი ძაბვის გადამცემიდან (BSTN - შავი ზღვის რეგიონული ელექტროგადაცემის პროექტი) მიღებული ელექტროენერგიის ტარიფის განსაზღვრის მეთოდოლოგია. საქართველომ უკვე მოახდინა თურქეთთან ელექტროენერგიით ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობის ხელშეკრულების რატიფიკაცია. აღნიშნული ხელშეკრულების რატიფიკაცია თურქეთუს პარლამენტშიც უნდა მოხდეს. თურქეთის მიერ მისი რატიფიკაციის მიუხედავად, ორივე ქვეყანას დასჭირდება თავიანთი სისტემების ერთმანეთთან შესაბამისობაში მოყვანა. 

თურქეთთან ვაჭრობამ, შესაძლოა, საქართველოს ევროპის ბაზრებზე გასვლის შესაძლებლობა მისცეს. თურქეთთან სავაჭრო მექანიზმის მოწესრიგების შემდეგ საქართველოს შეუძლია გამოიყენოს გადაცემის მარშრუტი და სავაჭრო ხელშეკრულება როგორც საფუძველი საკუთარი ჭარბი ელექტროენერგიის ევროპაში გასატანად. თურქეთი შეუერთდა ელექტროენერგიის გადაცემის სისტემების ოპერატორების ევროპულ ქსელს (ყოფილი UCTE) და მოახდინა საკუთარი კანონმდებლობის ევროპულთან ჰარმონიზება 2011 წლიდან ტრანსსასაზღრო ვაჭრობის წარმოების მიზნით. 



სხვა პოტენციური ბაზრები: რუსეთი

რუსეთის სამხრეთის გაერთიანებული ენერგოსისტემა, რომელიც საქართველოსთან ყველაზე ახლოს მდებარეობს, პოტენციურ ბაზარს წარმოადგენს. სამხრეთის გაერთიანებული ენერგოსისტემა ელექტროენერგიის სერიოზულ დეფიციტს განიცდის: ელექტროენერგიის მოხმარების წლიური ზრდა რეგიონში 4%-ია. 2011 წელს მოხმარებამ 86 მილიადი კილოვატ საათი შეადგინა, რამაც 7 მლრდ. კვტ. სთ. დეფიციტი გამოიწვია. 

გაზზე ფასის მიმდინარე ლიბერალიზაცია და ზრდა ზემოქმედებას მოახდენს ელექტროენერგიის ტარიფებზე რუსეთში. რუსეთის მთავრობა აპირებს საკუთარი გაზის რეგულირებული ფასების ეტაპობრივად აწევას წმინდა საექსპორტო ღირებულებამდე. 2011 წელს გაზის ფასი გაიზარდა 15%-ით, რამაც დაახლოებით 96 აშშ დოლარით გაზარდა 1 ტრილიონი მ3 გაზის ღრებულება. 2011 წელს რუსეთის სამხრეთის გაერთიანებულ ენერგოსისტემაში 1 კილოვატსაათის საშუალო საბითუმო ფასი იყო 0.0353 აშშ დოლარი. 

ქვეყნის ელექტროენერგიის ბაზრის რესტრუქტურიზაციის ფარგლებში მოხდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ვერტიკალურად ინტერგირებული მონოპოლიების ნაწილობრივი პროვატიზაცია. მიუხედავად ამისა, ქსელის კომპანიები, სისტემების ოპერატორები და ატომური და ჰიდროელექტროსადგურები კვლავაც სახელმწიფო საკუთრებაშია. სახელმწიფო ინარჩუნებს საკუთარ წილს ელექტოენერგიის მწარმოებელ ცალკეულ ტერიტორიულ და საბითუმო კომპანიებში სახლემწიფოს მიერ კონტროლირებული ენერგოკომპანიის საშუალებით. 

გარდა ამისა, მომავალში რუსეთს დასჭირდება ინვესტირება ელექტროენერგეტიკის სექტორში მოძველებული თბოელექტროსადგურების რეაბილიტაციისთვის. 



ნახ. 1.15. დადგმული სიმძლავრე წყაროების მიხედვით რუსეთში, 2011 წელი, მილიარდი კილოვატ საათი (წყარო: ერთიანი ფედერალური ქსელი)

ელექტროენერგიის მოცულობის 70%-ით ვაჭრობა ხორციელდება დაურეგულირებელი ფასებით. რუსეთს აქვს ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი 6 გაერთიანებული ენერგოსისტემა: ჩრდილო-დასავლეთის, ცენტრალური, შუა ვოლგის, ურალის, სამხრეთისა და ციმბირის. ენერგოსისტემები მოქმედებენ პარალელურად და ახდენენ ელექტროენერგიის გადაცემას საათის 6 ზონის ფარგლებში. მეშვიდე, შორეული აღმოსავლეთის ენერგოსისტემა, მუშაობს დამოუკიდებლად. 



ნახ. 1.16. რუსეთის ელექტროენერგიის ბაზრის ბალანსი, 2011 წელი, ტერავატსაათი (წყარო: გაერთიანებული ენერგოსისტემის ოპერატორი, საქართველოს ბანკის კვლევა)

რუსეთს აქვს ორი სატარიფო ზონა: ევროპა-ურალის ზონა (სამი ცენტრით: ცენტრალური, ურალის და სამხრეთის) და ციმბირის ზონა (დასავლეთი და აღმოსავლეთი ციმბირის ჩათვლით). კიდევ არსებობს იზოლირებული ტერიტორიები, ისევე, როგორც არასატარიფო ზონები (რეგულირებული ბაზარი). ამ ორ სატარიფო ზონას აქვს განსხვავებული გეოგრაფიული მახასიათებლები და სხვადასხვა საწვავი. ევროპულ ზონაში გამომუშავების უდიდესი წილი მოდის თბოელექტროსადგურებზე, მაშინ, როდესაც, ციმბირის ზონაში დომინირებს ჰიდროენერგეტიკა. ამოტომ, ფასები ევროპულ ზონაში, რომელშიც შედის საქრთველოს მეზობლად მდებარე სამხრეთის ენერგოსისტემა, უფრო მაღალია, ვიდრე ციმბირში.

2000-2011 წლებში რუსეთში ელექტროენერგიის მოხმარება და გამომუშავება გაიზარდა 16%-ით და შესაბამისად მიაღწია 1,000 მლრდ. კვტ. სთ.-ს და 1,019 მლრდ. კვტ. სთ.-ს. რუსეთი ელექტროენერგიის წმინდა ექსპორტიორია, თუმცა ცალკეული ენერგოსისტემები, მათ შორის, სამხრეთის ენერგოსისტემა, რომელიც საქართველოს ესაზღვრება, დაფიციტს განიცდის. 





ნახ. 1.17. ელექტროენერგიის გამომუშავენა/მოხმარება რუსეთში 2011 წელს აშშ დოლარი/კვტ. სთ. (წყარო: ერთიანი ფედერალური ქსელი)

დეფიციტის შევსება ხდება სხვა ენერგოსისტემებიდან ელექტროენერგიის შესყიდვით და მეზობელი ქვეყნებიდან იმპორტის საშუალებით.



ნახ. 1.18. ელექტროენერგიის საშუალო თვიური ტარიფები რუსეთის ევროპულ ზონაში 2011 წელს, აშშ დოლარი/კვტ სთ (წყარო: მოსკოვის ენერგეტიკული ბირჟა)

მომავალში შესაძლებელია ვაჭრობა სამხრეთის ენერგოსისტემასთან პიკური დატვირთვების დროს, თუმცა მუდმივი ექსპორტი რთული იქნება, რადგან ახლადაშენებული ჰუდროელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია თავიდან შედარებით ძვირა (ახლადაშენებული ჰუდროელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებული 1 კილოვატ სთ-ს ფასი 0.06 აშშ დოლარია, მაშინ, როდესაც რუსეთში გაზით წარმოებული ელექტროენერგიის ფასი 0.035 აშშ დოლარია). თუმცა, ბაზრის ლიბერალიზაციისა და სიმძლავრეების რეაბილიტაციის შემდეგ რუსეთში მოსალოდნელია ფასების მატება. 

		



		





		ნახ. 1.19. სამხრეთის ენერგოსისტემის დადგმული სიმძლავრე წყაროების მიხედვით, 2011 წ.

		ნახ. 1.20. ელექტროენერგიის გამომუშავება/მოხმარება სამხრეთის ენერგოსისტემაში, 2009-2011, მლრდ კვტ.სთ





2011 წელს სამხრეთის ენერგოსისტემის დეფიციტმა 7 მლრდ კვტ სთ შეადგინა. მისი შევსება მოხდა, ძირითადად, შუა ვოლგის ენერგოსისტემიდან და უკრაინიდან ექსპორტის ხარჯზე (1 კილოვატ საათის უკრაინის საბითუმო ტარიფი 0.05 აშშ დოლარია, ხოლოს საქართველოს - 0.02 აშშ დოლარი).

სხვა პოტენციური ბაზრები: აზერბაიჯანი

მიხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანი გაზზე მოთხოვნას საკუთარი რესურსებით აკმაყოფილებს, ქვეყნის დამოკიდებულებას თბოელექტროსადგურებზე ერთი უმთავრესი ნაკლი აქვს - მათ მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია ძვირია. აზერბაიჯანის მთავრობა აპირებს სიმძლავრეების გაზრდას, ძირითადად თბოელექტროსადგურების ხარჯზე. იაფი საკუთარი გაზის ხელმისაწვდომობა და ელექტროენერგიის სუბსიდირების საკითხის გადაუჭრელობა ამცირებს აზერბაიჯანის, როგორც ელექტროენერგიის ექსპორტიორის, პოტენციალს. 

		



		





		ნახ. 1.21. ელექტროენერგიის გამომუშავება აზერბაიჯანში წყაროებისმიხედვით, 2009 წ. (წყარო: საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტო.)

		ნახ. 1.22. ელექტროენერგიის მოხმარება/გამომუშავება აზერბაიჯანში 1999-2010 წლებში, ტერავატ საათი (წყარო:მსოფლიო ბანკის მონაცემები)





2010 წელს აზერბაიჯანში ელექტროენერგიის მოხმარება, 15.58 მლრდ. კვტ. სთ-ს, ხოლო გამომუშავებამ 17.89 მლრდ. კვტ. სთ-ს მიაღწია. ბოლო 10 წლის მანძილზე ელექტროენერგიის გამომუშავებამ მნიშვნელოვნად გაუსწრო მოხმარებას. 2020 წლისთვის დაგეგმილია საექსპორტი სიმძლავრეების 3-ჯერ გაზრდა (7.8 მლრდ. კვტ. სთ.).



სხვა პოტენციური ბაზრები: სომხეთი

ამ ეტაზპე სომხეთის საექსპორტო პოტენციალი იმედისმომცემი არ არის, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ გაგრძელდება ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა და/ან აშენდება ახალი ატომური ელექტროსადგური. სომხეთის მთავრობა ხაზს უსვამს ენერგოდამოკიდებლობის აუცილებლობას და აქიურად უწყობს ხელს მცირე და საშუალო ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას. მთავრობა გეგმას მეწამორის მოძველებული ატომური ელექტროსადგურის (დაგმული სიმძლავრე 750 მეგავატი) ჩანაცვლებას ახალი ატომური ელექტროსადგურით, რომლის დადგმული სიმძლავრე იქნება 1,200 მეგავატი. მეწამორის სადგური 2017 წელს უნდა დაიხუროს, თუმცა სავარაუდოდ, დიდია იმის შესაძლებლობა, რომ ეს ვადა გადაიწიოს. 

2010 წელს სომხეთში ელექტროენერგიის მოხმარებას და გამომუშავებამ შესაბამისად 5.3 მლრდ. კვტ. სთ. და 6.2 მლრდ. კვტ. სთ. შეადგინა. ბოლო 10 წლის მანძილზე სომხეთში დაფიქსირდა ელექტროენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავების ზრდა 0.9 მლრდ. კვტ. სთ. სიჭარბით. 2020 წლისთვის დაგეგმილია საექსპორტი სიმძლავრეების 4-ჯერ გაზრდა (3.6 მლრდ. კვტ. სთ.).



		



		





		ნახ. 1.23. ელექტროენერგიის გამომუშავება სომხეთში წყაროების მიხედვით, 2009 წ. (წყარო: ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო)

		ნახ. 1.24. ელექტროენერგიის მოხმარება/გამომუშავება სომხეთში 1999-2010 წლებში (მლრდ. კვტ. სთ.)











1.3.3. დეფიციტი ელექტრო ენერგიაზე მოთხოვნილებასთან შედარებით გენერაციის არსებული ობიექტების გათვალისწინებით

თუ გავითვალისწინებთ ქვეყნის ენერგომოხმარების რეალისტური ზრდის ტემპებს (დაახლოებით, 5-6% წელიწადში), უახლოეს მომავალში საქართველოს შეექმნება ენერგოდეფიციტი ელექტროენერგიაზე საკუთარი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. 



ნახ.1.25. ენერგომოხმარების ზრდა 2005–2020 წწ.

მოკლევადიან პერსპექტივაში, რადგან არსებული ჰიდროელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის მოცულობის გაზრდის რესურსი აღარ არსებობს და საქართველოს არ გააჩნია საკუთარი ენერგომატარებლები ნავთობისა და გაზის სახით, სავარაუდოდ, საჭირო გახდება თბოსადგურების მაქსიმალური დატვირთვით გამოყენება ან ელექტროენერგიის იმპორტის განხორციელება, როგორც ეს 2007 წლამდე ხდებოდა. იმპორტირებულ საწვავზე თბოსადგურების მიერ წარმოებული ელექტროენერგია და/ან ელექტროენერგიის იმპორტი დასაშვებია, როგორც დროებითი ღონისძიება აღნიშნული დეფიციტის შესავსებად, და ვერ იქნება განხილული, როგორც ოპტიმალური სტრატეგია გრძელვადიან პერსპექტივაში. იმპორტირებულ ენერგომატარებლებზე ზრდადი ფასებიდან გამომდინარე, ენერგოდეფიციტის შევსების ეს სქემა სექტორზე მკვეთრად უარყოფითი გავლენას იქონიებს და აგრეთვე გააუარესებს ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის ხარისხს. შესაბამისად, აუცილებელია ენერგეტიკის დარგის განვითარების გრძელვადიანი გეგმის შემუშავება. ყოვლისმომცველი, დეტალურად დამუშავებული, სტრატეგიული გეგმის შექმნას შეიძლება რამდენიმე წელი დასჭირდეს, მაგრამ უკვე დღეს შესაძლებელია გამოვკვეთოთ ენერგოგენერაციის ის კომპონენტები, რომელთა განვითარების აუცილებლობა პრინციპში ცხადია. მომდევნო პარაგრაფები სწორედ ამ საკითხების განხილვას დაეთმობა.





1.3.4. ენერგიის ალტერნატიული წყაროები საქართველოში და მათი შედარებითი ანალიზი

საქართველოს ენერგოსისტემის დეფიციტის აღმოსაფხვრელად, გრძელვადიანი ალტერნატიული სტრატეგიების შეფასებისას, განხილულ იქნა ენერგოგენერაციის განვითარების ისეთი ალტერნატიული ვარიანტები, როგორიცაა ნახშირზე მომუშავე თბოელექტროსადგური და ბუნებრივ აირზე მომუშავე კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურების შესაძლო მშენებლობა, ისევე როგორც - განახლებადი ენერგიის წყაროების, პირველ რიგში - ჰიდრორესურსების გამოყენება.



ჰიდრორესურსები

საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის თვალსაზრისით უმდიდრესი მდინარე ენგური სამეგრალო-ზემო სვანეთის რეგიონში მდებარეობს. მისი პოტენციალი აჭარბებს 10 მილიარდ კილოვატსაათს და აქედან ათვისებულია დაახლოებით მხოლოდ 40%. მსოფლიოში ჰიდრო რესურსებით მდიდარ ქვეყნებში ენერგოგენერაციისთვის ჰიდრორესურსები ყველაზე ფართოდ გამოყენებად წყაროს წარმოადგენს. ქვემოთ ცხრილში მოცემულია ჰიდროენერგეტიკის უპირატესობები და ნაკლოვანებები:

ცხრილი 1.3. ჰიდროენერგეტიკის უპირატესობები და ნაკლოვანებები

		უპირატესობა

		ნაკლი



		-კილოვატ/საათის დაბალი ღირებულება;

-დაბალი საოპერაციო ხარჯები;

-ემისიების არ არსებობა;

-პროგნოზირებადი წლიური გამომუშავება;

-რეგულირების საშუალება;

-პიკური ენერგიის მიღების საშუალება;

-პერიოდული ტექნიკური მომსახურება;

-რეგიონის, ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოება ენერგოდამოუკიდებლობა;

-კასკადური განვითარების პირობებში ქვედა ბიეფში მდებარე ჰესების დამატებითი გამომუშავების შესაძლებლობა.

		-დამოკიდებულია ჰიდრორესურსის არსებობაზე;

-წყალსაცავებში ნატანის შეკავების გამო ადგილი აქვს ზღვის სანაპირო ზოლზე უარყოფით გავლენას;

-მშენებლობის ღირებულება საკმაოდ მაღალია კაშხლის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საჭიროების გამო;

-ცივ კლიმატურ ზონაში შეიძლება წარმოიშვას ნეგატიური პროცესები წყალსაცავში, ასევე მოყვეს გარკვეული მექანიზმების და მილების გაყინვა;

-დიდი წყალსაცავის მოწყობამ შეიძლება გამოიწვიოს გავლენა ტენიანობაზე;

-კლიმატის ცვლილება, წყალსაცავებში შეიძლება განვითარდეს ევტროფიკაციის პროცესები;

-წყალსაცავების მშენებლობა წარმოშობს ტერიტორიების დატბორვის პრობლემას,

რამაც შესაძლებელია განაპირობოს ადამიანების განსახლების საჭიროება.













ამ ეტაპზე საქართველოს თავისი მდიდარი ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის მხოლოდ 20% აქვს ათვისებული. ამჟამად იგეგმება გარკვეული რაოდენობის ჰიდრო პროექტების განხორციელება: მიმდინარეობს „ფარავანი“ ჰესის მშენებლობა, იგეგმება ხუდონჰესისა და „ნამახვან“ ჰესების კასკადის მშენებლობა . ასევე განიხილება საშუალო და მცირე სიმძლავრის ჰიდროსადგურების (<13მგვტ) მშენებლობა. შედარებისათვის, აღნიშვნის ღირსია ის ფაქტი, რომ დასავლეთ ევროპის და მსოფლიოს მთელ რიგ განვითარებულ ქვეყნებს (შვეიცარია, ავსტრია, ნორვეგია, იაპონია და ა.შ) 90% ზე მეტით აქვს ჰიდრორესურსების პოტენციალი ათვისებული (იხილე დამატებითი დანართი 1.). მდგრადი განვითარების პრინციპი ძირითადი სახელმძღვანელო პრინციპია ამ ქვეყნების ეკონომიკის განვითარების სტრატეგიულ დაგეგმვაში, და ამ კონტექსტში ჰიდრორესურსების მაქსიმალურად სრულად ათვისებისკენ სწრაფვა იმაზე მეტყველებს, რომ ჰიდრორესურსები განიხილება როგორც ამ ქვეყნების მდგრადი განვითარების მნიშვნელოვანი საფუძველი. 



ბუნებრივ აირზე და ნახშირზე მომუშავე ელექტროსადგურები

საქართველოში არსებობს ბუნებრივ აირზე მომუშავე ელექტროსადგურები. საქართველოს ენერგოსისტემის ზომის გათალისწინებით, სიმძლავრის გაზრდისას, ყველაზე მისაღებ ერთეულად მიჩნეული ქნა 150 მგვ დადგმული სიმძლავრის კომბინირებული ციკლის სადგურები (რომელსაც გააჩნია გაზისა და ორთქლის ტურბინები). კომბინირებული ციკლის გაზოტურბინა წარმოადგენს გაუმჯობესებულ გაზის ტურბინას, რის ხარჯზეც გაზრდილია მისი ეფექტურობა და შემცირებულია გარემოს დაბინძურების ხარისხი; ამჟამად გამოიყოფა ორჯერ ნაკლები CO2, ვიდრე იმავე სიმძლავრის ქვანახშირის სადგურიდან, ხოლო NOx -ს გამოყოფა შეიძლება შეიზღუდოს 15-50 ppm ფარგლებში. აღსანიშნავია, რომ კომბინირებული ციკლის გაზოტურბინის შესაძენად და გასაშვებად საშუალოდ 2-3 წელია საჭირო, რაც მნიშვნელოვნად ნაკლებია ვიდრე ბევრი სხვა ალტერნატიული ვარიანტი.

მისი ნაკლი მდგომარეობს შემდეგში: ბუნებრივი აირის მაღალი ფასი (როგორც წესი დაკავშირებულია მსოფლიოში ნავთობის ფასთან) და ბუნებრივი აირის ერთი მომწოდებელი, რაც საქართველოსთვის დაკავშირებულია ენერგოუსაფრთხოების საკითხთან. 

ქვანახშირზე მომუშავე ელექტროსადგურების მშენებლობა ასევე მისაღებია საქართველოსთვის, რადგან ამ ტიპის ელექტროსადგურებს შეუძლიათ მუშაობა ადგილობრივად მოპოვებულ ან იმპორტირებულ ქვანახშირზე, თუმცა ამ საწვავზე მომუშავე ელექტროსადგურებს გააჩნიათ მნიშვნელოვანი უარყოფითი მხარე გარემოზე ზემოქმედების თვალსაზრისით. კერძოდ: მყარი ნაწილაკების გამოყოფა ჰაერში SO2, NOx და CO2. პროექტი მოითხოვს უფრო მეტ ტერიტორიას საჭირო ქვანახშირის გადმოსატვირთად და შესანახად, ასევე მყარი ნარჩენების გასატანად. ამის გარდა, ამ მიზნით საჭიროი ქნება ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურის (პორტები- იმპორტირებული ქვანახშირის მისაღებად და რკინიგზა-მისი ტრანსპორტირებისათვის) შემდგომი განვითარება. გენერაციის გაზრდის მიზნით ოპტიმალურად არის მიჩნეული 300 მგვ სიმძლავრის ქვანახშირზე მომუშავე ელექტროსადგური.

ცხრილი 1.4. ბუნებრივ აირზე და ქვანახშირზე მომუშავე ელ.სადგურების უპირატესობანი და ნაკლოვანებები

		უპირატესობა

		ნაკლი



		-მონტაჟის და გაშვების მცირე ვადები;

-განთავსებისათვის მცირე ტერიტორია;

-ადგილობრივი საწვავის გამოყენების შესაძლებლობა.

		-ბუნებრივი აირის ელექრტოსადგურის შემთხვევაში დამოკიდებულება იმპორტირებულ საწვავზე;

-საწვავის მაღალი ფასი(1 000მ3 ბუნბრივი აირი,1 ტონა ქვანახშირი);

-გენერირებული კვტ/სთ.-ის მაღალი ფასი;

-მყარი ნაწილაკების გამოყოფა ჰაერში SO2, Nox და გლობალური (CO2) დაბინძურება;

-ნახშირის ელექტროსადგურის შემთხვევაში დამატებითი ინფრასტრუქტურა: საცავები, რკინიგზა, პორტები.







მზის ენერგია

დიდი პოტენციალის მიუხედავად მზის ენერგეტიკის გამოყენება საქართველოში ჩანასახოვან სტადიაში იმყოფება. თეორიულად ერთი წლის განმავლობაში საქართველოში მზის ენერგიის გამოყენებით შესაძლებელია იმდენი ელექტროენერგიის მიღება, რისი მიღებისათვის საჭირო იქნება 32.5 მილიარდი ტონა პირობითი საწვავის გამოყენება.

მზიანი დღეების რაოდენობა წელიწადში 200-დან 250 დღემდე ფარგლებშია, ხოლო მზის ენერგიის რაოდენობა 1300-1800 კვტ-სშეადგენს.

ცხრილში მოცემულია მზის ენერგიის გამოყენების დადებითი და უარყოფითი ასპექტები:

ცხრილი 1.5. მზის ენერგიის(ფოტოვოლტაიკები) გამოყენების უპირატესობანი და ნაკლოვანებები

		უპირატესობა

		ნაკლი



		- შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნებისმიერ მზიან ადგილზე;

-არ გააჩნია ემისია;

-უმარტივესი ტექნიკური მომსახურება;

-ხანგრძლივი სასიცოცხლო დრო;

-მონტაჟის სიმარტივე;

-არ აზიანებს ნიადაგს ( თუმცა პრობლემურია);

-მიწის ნაკვეთის სხვა მიზნით გამოყენება.

		-გამომუშავებული კვტსთ-ის სიძვირე;

 -პანელების სიძვირე;

-გამომუშავების რეჟიმული ცვალებადობის გამო (მაგალითად დღე-ღამე) საჭიროებს ჯამური მოცულობის შეზღუდვას (ენერგოსისტემის 20-25%) და აკუმულატორების დიდი რაოდენობის გამოყენებას ან სხვა ალტერნატიულ წყაროს (ჰიდრო აკუმულიაციური ჰესის ან მარეგულირებელი ჰესების)არსებობას;

-საჭიროებს კარგ ექსპოზიციას მზის სხივებისადმი;

-ფოტოვოლტაიკურმა სისტემებმა შესაძლებელია იმოქმედოს ბიოლოგიურ გარემოზე მონტაჟისა და ფუნქციონირებისთვის დიდი ფართობის საჭიროების გამო;

-მზა ფოტოვოლტაიკები შეიცავს ისეთ საშიშ ნივთიერებეს როგორიცაა ტყვია, დარიშხანი, გალიუმი,კადმიუმი;

-მზის ბატარეები აუცილებელია პერიოდულად გაიწმინდოს მტვერისაგან, როდესაც ამ ბატარეებს რამდენიმე კვადრატული კმ უჭირავს და ეს წარმოშობს მნიშვნელოვან პრობლემას.









ქარის ენერგია

ქარის ენერგიის პოტენციალი შეფასებულია 2,300 მვტ-ით. არსებული ოფიციალური მონაცემებით, ქარის საშუალი სიჩქარე საქართველოში 0.5-0.9 მ/წმ შეადგენს. ქარის მაღალი სიჩქარე დამახასიათებელია დიდი კავკასიონის ღია ადგილებში, მდ. მტკვრის ხეობაში (ქ. მცხეთასა და ქ. რუსთავს შორის მონაკვეთი). მეტად საინტერერესოა ქართლის ტერიტორია (გორის მიმდებარე ტერიტორია), მთა საბუეთი (სურამთან, რიკოთის უღელტეხილთან ახლოს) და სამხრეთ საქართველოს მთიანეთში (ფარავნის ტბასთან). 

საქართველოს ქარის ატლასის მიხედვით (2004 წ) გამოყოფილია 4 ძირითადი ზონა, სადაც 30 მ სიმაღლეზე ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე 6 მ/წმ-ზე მაღალია და 2 ზონა, სადაც ქარის სიჩქარეა 5-6 მ/წმ. ქარის ზონები სხვადასხვა საშუალო წლიური სიჩქარეების მიხედვით. მოცემულია ნახაზზე 1. (წყარო საქართველოს ქარის ატლასი. 2004 წ).

· 

· ნახაზი 1.26. საქართველოს ქარის ზონები

ცხრილში 1.6. მოცემულია ქარის ენერგიის გამოყენების დადებითი და უარყოფითი მხარეები:























ცხრილი 1.6. ქარის ენერგიის გამოყენების უპირატესობანი და ნაკლოვანებები

		უპირატესობა

		ნაკლი



		 -კარგი ადგილმდებარეობის პირობებში 

 მცირდება კვტ/სთ-ის ღირებულება;

 -ემისიების არ არსებობა;

 -ტერიტორიის სწორი შერჩევის შემთხვევაში 

 საპროექტო სიმძლავრის მიღების 

 შესაძლებლობა;

 -მონტაჟის სისწრაფე.





		 -დამოკიდებულება ქარის პარამეტრებზე;

 -მონტაჟის სირთულე, (მძიმე აღჭურვილობა);

 ლოჯისტიკური სირთულეები (ტრასპორტირება, 

 გაბარიტული ზომები); 

 -გამომუშავებული კვტ/სთ საკმაო სიძვირე;

 -გამომუშავების რეჟიმული ცვალებადობის გამო 

 საჭიროებს ჯამური მოცულობის შეზღუდვას (ენერგო სისტემის20-25%) და აკუმულატორების დიდი რაოდენობის გამოყენებას ან სხვა ალტერნატიულ წყაროს (ჰიდროაკუმულიაციური ჰესის ან მარეგულირებელი ჰესების არსებობას);

 -ხმაური წარმოადგენს მნიშვნელოვან პრობლემას ახლოს 

 მაცხოვრებელი მოსახლეობისათვის და ასევე 

 ცხოველებისათვის;

 -მბრუნავი ფრთები წარმოადგენს პრობლემას 

 ფრინველებისათვის, ხშირია ფრინველების დაღუპვა;

 -ხმაურის უარყოფითი ზემოქმედება ფრინველებსა და 

 ღამურებზე;

 -ტექნიკური მომსახურების/რემონტის სირთულე. 







გეოთერმული ენერგია

გეოთერმულ ენერგიის პრობლემური საკითხები დაკავშირებულია მშენებლობის პროცესთან. ასევე პრობლემურია ჩამდინარე წყლები, ბურღვის ნარჩენები - საბურღი ხსნარი და მყარი ნარჩენები, გამოყენებული გეოთერმული ფლუიდები, ემისიები, მყარი ნარჩენები, ჭაბურღილების და მილსადენის ავარიები, დაზიანება. თუმცა აღსანიშნავია, რომ გამოცდილებით ჭაბურღილის და მილსადენების დაზიანება ბურღვის და ექსპლუატაციის დროს საკმაოდ იშვიათად ხდება.







ცხრილი 1.7. გეოთერმული ენერგიის გამოყენების უპირატესობანი და ნაკლოვანებები

		უპირატესობა

		ნაკლი



		 - სიიაფე; 

 -მცირე ემისია; 

 -ერთი მეგავატის მისაღებად 

 საჭირო ტერიტორიის ფართობი 

 ნაკლებია ყველა სხვა ტიპის 

 განახლებადი ენერგიის 

 წყაროსთან შედარებით.



		 - დამოკიდებულია რესურსების არსებობაზე;

 - მაღალი ინვესტიციები ძიების, ბურღვის, მონტაჟის დროს;

 -კოროზიის პროცესმა შეიძლება დააზიანოს მილები;

 -აუცილებელია გამოყენების შემდეგ წყლის ექვივალენტური მოცულობა ჩაიტუმბოს წყალშემცველ ჰორიზონტზე;

 -უმეტეს საბადოებზე თერმული წყლების მაღალი მინერალიზაცია; 

 -ტოკსიკური შენაერთების და მეტალების არსებობა, რაც გამორიცხავს უმეტეს შემთხვევებში თერმული წყლების ჩადინებას წყალსატევებში;

 -შესაძლებელია ადგილი ქონდეს ატმოსფეროში მეთანის ემისიას.







ბიომასა 

ბიომასის გამოყენება ენერგოგენერაციისთვის, რეგიონში სოფლის მეურნეობის, კერძოდ მეცხოველოობის განვითარების გათვალისწინებით შეიძლება ერთ-ერთ ალტერნატივად მივიჩნიოთ. თუმცა, ბიომასის გამოყენებით გენერირებული სიმძლავრე უმნიშვნელოა და ვერ უზრუნველყოფს საჭირო სიმძლავრის მიღებას.

ცხრილი 1.8. ბიომასის გამოყენება ენერგოგენერაციისათვის -უპირატესობანი და ნაკლოვანებები

		უპირატესობა

		ნაკლი



		 -იყენებს განახლებად რესურსს,

 -არ აბინძურებს გარემოს 

 (კვამლი ან არ წარმოიქმნება 

 ან ხდება მისი დაჭერა).

		 -მეგავატი ენერგიის მისაღებად საჭიროებს “საწვავის” (მაგ. ხემცენარეების, ბუჩქების და ბალახოვანი მცენარეების) საწარმოებლად დიდ ფართობს;

 -ხდება ორგანული მასის დაწვა რომელიც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ნიადაგის ნაყოფიერების გასაუმჯობესებლად;

 -საჭიროებს წყალს, რადგან ბოილერი, სადაც ხდება ბიომასის დაწვა საჭიროებს წყალს ორთქლის საწარმოებლად და გაცივებისთვის (რეციკლირების შემთხვევაში წყლის მოხმარება შეიძლება შემცირდეს);

 -წყლის ამოღებამ შეიძლება გავლენა იქონიოს ცხოველებსა და ადამიანებზე, რომლებიც ამ რესურსით სარგებლობენ;

 -გამოიყოფა აზოტის ოქსიდები და გოგირდის ოქსიდის მცირე რაოდენობა;

 -ბოილერისათვის და გასაცივებლად გამოყენებული წყლის დაბინძურების შემთხვევაში, ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩაშვებამ შესაძლებელია იმოქმედოს წყლის ეკოსისტემაზე;

 -გასაცივებლად გამოყენებული წყალი ზედაპირული წყლის ობიექტში დაბრუნებისას თბილია, რამაც შეიძლება ზემოქმედება მოახდინოს წყლის ეკოსისტემაზე;

 -წვის შედეგად წარმოიქმნება სახიფათო ელემენტების შემცვლელი ფერფლი, 

 რომელიც სათანადოდ უნდა იყოს განთავსებული;

 -საჭიროებს აღჭურვილობის და საწვავის ტერიტორიას;

 -როგორც ევროპული გამოცდილება გვიჩვენებს , ამ დანადგარების მომგებიანობა შეიძლება უზრუნველოფილი იქნას მხოლოდ მისი უწყვეტი მომარაგების შემთხვევაში, (ნარჩენებით) რაც საკმაოდ რთულია. 





ყოველი ეს კრიტერიუმი სტრატეგიული გზშ-ს მე-5 თავში მოცემულ მიმოხილვაში ცალცალკეა განსაზღვრული ხუდონჰესის, ნამახვანის კასკადის ჰესის, ფარავნის ჰესის, ბუნებრივ აირზე მომუშავე თბოსადგურებისავის, ქვანახშირზე მომუშავე თბოელექტროსადგურებისათვის, განახლებადი სადგურებისათვის – მინი და მცირე ჰიდროსადგურებისათვის და ქარის სადგურებისათვის. კრიტერიუმების მნიშვნელობები შეჯამებულია თითოეული ელექტროსადგურის სისტემისათვის, ხოლო შემდეგ განვითარების თითოეული ალტერნატივისათვის, მასში შემავალი ელექტროსადგურების გათვალსწინებით (ცხრილი 12). სოციალური ზეგავლენის კრიტერიუმები (SOC) მოიცავენ სხვადასხვა სადგურების ზეგავლენას საზოგადოებაზე (მოსახლეობა, კულტურა და ისტორია). ზემოთმოყვანილი გარემოზე ზემოქმედების კრიტერიუმების ანალოგიურად, სოციალური ზეგავლენის კრიტერიუმები ფასდება 5-ე თავში მოცემული ანალიზის საფუძველზე და ჯგუფის წევრების - ექსპერტების ცოდნით. ელექტროსადგრების (ჰესები, ბუნებრივ აირსა და ქვანახშირზე მომუშავე თბოსადგურები) და დამატებითი პროექტების ყველაზე მნიშვნელოვან ზეგავლენებს გაუკეთდათ ანალიზი ამ კრიტერიუმში შემავალი შემდეგი ქვეკრიტერიუმების შესწავლის გზით:

S1 მოსახლეობის გადასახლებაზე ზეგავლენა;

S2 სოფლის მეურნეობის წარმადობაზე ზეგავლენა;

S3 ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაზე ზეგავლენა;

S4 რეკრეაციისა და ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობა;

S5 ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზეგავლენა.

მიდგომა იგივეა, რაც გარემოზე ზემოქმედების კრიტერიუმის დადგენისას. თითოეული
ეს კრიტერიუმი ცალცალკეა განსაზღვრული ხუდონჰესის, ნამახვანის კასკადის ჰესის,
ფარავნის ჰესის, ბუნებრივ აირზე მომუშავე თბოსადგურების, ქვანახშირზე მომუშავე
თბოელექტროსადგურების, განახლებადი სადგურების – მინი და მცირე ჰიდროსადგურების და ქარის სადგურების შემთხვევებში. სტრატეგიულ გზშ-ში განხილული კანდიდატი პროექტების მახასიათებლების შემაჯამებელი ინფორმაცია მოცემულია ცხრილებში 1.9 და 1.10.

ცხრილი 1.9. ალტერნატიული პროექტების შემაჯამებელი მახასიათებლები

		

		გაზი
150მგვტ

		იმპორტირებული ქვანახშირი

300მგვტ

		ხუდონ-ჰესი

		ნამახვა-ნის კასკადი

		ფარავა-ნის ჰესი

		მცირე ჰესები 10მგვტ-ზე ნაკლები

		პატარა ჰესები

10-

50მგვტ

		ქარის სადგურები



		სადგურის სიმძლავრე(მგვტ)

		150

		300

		702

		450

		123

		5

		25

		50



		საშუალო გენერაცია (გვტთ)

		

		

		1400

		1678

		440

		22

		99

		180



		კაპიტალური დანახარჯები

(მილ. დოლარი)

		150

		428

		776

		641

		113

		15

		67.5

		93,8



		კაპიტალური დანახარჯები

(დოლ/კვტ)

		1042

		1562

		1105,4

		1424

		919

		3000

		2700

		1880



		მშენებლობის პერიოდი

(წელი)

		3

		4

		5

		4/5/4

		3

		2

		3

		2



		შესაძლო გაშვების წელი

		2017

		2017

		2019

		2019

		2014

		2016

		2016

		20177



		ზეგავლენის ფართობი

		უმნიშვნელო

		მცირედ უარყოფითი

		მცირედ უარყოფითი

		მნიშვნელოვნად უარყოფითი

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო



		ზეგავლენა კლიმატზე

		მცირედ უარყოფითი

		მცირედ უარყოფითი

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო



		ზეგავლენა ჰაერში გამონაბოლქვზე

		მცირედ უარყოფითი

		მნიშვნელოვნად უარყოფითი

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო



		ჰიდროლოგიურ რეჟიმზე ზეგავლენა

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		მცირედ უარყოფითი

		მცირედ უარყოფითი

		უმნიშვნელო

		მცირედ უარყოფითი

		უმნიშვნელო



		წყლის ხარისხზე ზეგავლენა

		მცირედ უარყოფითი

		მნიშვნელოვნად უარყოფითი

		მცირედ უარყოფითი

		მცირედ უარყოფითი

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო



		მცენარეებზე ზეგავლენა

		მცირედ უარყოფითი

		მცირედ უარყოფითი

		საშუალოდ უარყოფითი 

		საშუალოდ უარყოფითი

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო



		ფაუნაზე ზეგავლენა

		მცირედ უარყოფითი

		მცირედ უარყოფითი

		მცირედ უარყოფითი

		მცირედ უარყოფითი

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		მნიშვნელოვნად უარყოფითი



		ლანდშაფტზე ზეგავლენა

		უმნიშვნელო

		მნიშვნელოვნად უარყოფითი

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		მცირედ უარყოფითი



		ენერგოწყარ. განახლება

		არა

		არა

		დიახ

		დიახ

		დიახ

		დიახ

		დიახ



		მოსახლეობის გასახლებაზე ზეგავლენა

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		მნიშვნელოვნად უარყოფითი

		მცირედ უარყოფითი

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო



		სოფლის მეურნეობაზე ზეგავლენა

		უმნიშვნელო

		მცირედ უარყოფითი

		უმნიშვნელო

		მცირედ უარყოფითი

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო



		სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე ზეგავლენა

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		მცირედ დადებითი

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო



		რეკრიაციასა და ტურიზმზე ზეგავლენა

		უმნიშვნელო

		მნიშვნელოვნად უარყოფითი

		მცირედ დადებითი

		მნიშვნელოვნად დადებითი

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		მცირედ უარყოფითი



		მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზეგავლენა

		უმნიშვნელო

		მცირედ უარყოფითი

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო

		უმნიშვნელო
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ცხრილი 1.10. ენერგოგენერაციის ალტერნატივების ტექნიკური, გარემოსდაცვითი და სოციალური მახასიათებლები

		ენერგოგენერაციის ვარიანტები

		პოტენციალი

(მგვტ)

		ბლოკის ზომა (მგვტ)

		წლიური გამომუშავება

(მლნ.კვტ.სთ)

		კაპიტალური დანახარჯები ($/კვტ.სთ)

		ფიქსირებული საექსპლოტაციო ხარჯები ($/კვტ-თვე)

		ცვლადი საექსპლოტაციო ხარჯები ($/კვტ სთ.-სთვის საწვავის ხარჯის ჩათლით)

		გარემოსდაცვითი და სოციალური ზეგავლენა

		სხვა (ენერგოუსაფრტხოება;

პროექტის მზად ყოფნა)



		გაზზე მომუშავე კომბინირებული ციკლის გაზზოტურბინა

		ულიმიტო;

1000-მდე დაგეგმვის პერიოდში

		150

		მაქსიმალური

1091

გვტ.სთ

		1042

		2.8

		5.06

		-NOx: <15-50 ppm

- CO2: 400 გ. კვტ

- გამცივებელი წყალი

		–გაზის მოწიდება 

–იმპორტზე დამოკიდებულება



		ქვანახშირის სადგური

		ულიმიტო;

1000-მდე დაგეგმვის პერიოდში

		300

		მაქსიმალური

1971

გვტ.სთ

		1562

		2.5

		2.4

		-საჭირო მიწა:: 0.6ჰა/მგვტ

- მტვერი: 50-100 mg/nm3

- SO2: 200-1000 mg/nm3

- NOx: 200-800 mg/nm3

- CO2: 900-1100 გ/კვტ.სთ

- ნაცრის გატანა: 200-300,000 მ3/წელი

- გამაცივებელი წყალი (10 მ3/წმ), მაგრამ შესაძლოა იყოს ზღვის წყალი 

- ადგილობრივ მოსახლეობაზე პოტენციური უარყოფით ზეგავლენა,თ არ იქნა მიღებული სწოეი თაცილებელი ზომები. 

		მოითხოვს ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურის (პორტები და რკინიგზა) განვითარებას



		ქარი

		3,300 რომელთაგანაც 2X50 მგვ, შესაბამისად ფარავნის ტბასთან პროექტი დასრულებულია, ხოლო მთა საბუეთზე პროექტირების ეტაპზეა. 

		2,5მგვ

		360

		1880

		1.3

		7

		–უარყოფითი ვიზუალური ეფექტი და ხმაური

–ფრინველებზე ზემოქმედება



		- პოტენციური რეჟიმული ზეგავლენა ენერგოსისტემის სტაბილურობაზე იმ შემთხვევაში თუ მათი პროცენტული წილი მთლიან ენერგოგენერაციაში დიდია.

-მოითხოვს სარეზერვო გენერაციას.

-ჰიდრო აკუმულირებულ სადგურებს ან მარეგულირებელ ჰესებს



		გეოთერმული

		15

		<1

		118

		3500

		8.75

		4

		-მინერალების არსებობა და საშიში არაკონდენსირებადი გაზები 

-ტოქსიკური შენაერთების და მეტალების არსებობა, რაც გამორიცხავს უმეტეს შემთხვევებში თერმული წყლების ჩადინებას წყალსატევებში;

		- გამოდგება გათბობის მიზნითაც.



		ბიომასა

		10

		-

		61

		3000

		7.5

		8 (საწვავის ხარჯის გარეშე)

		- NOx გამოსხივება და მცირე რაოდენობის მტვერი,

-ბიომასების კარგი მენეჯმენტი გაზრდის გამოუყენებელი მიწის სიდიდეს.

		



		ფარავნის ჰესი

		123

		123

		440

		919

		0.9

		

		– დერივაციის ტიპის სადგური, რომელიც ზეგავლენას ახდენს მცირე ფართობზე და არა აქვს რეზერვუარი, 

-ახდენს მცირე ან საშუალო დონის ზეგავლენას მცენარეულობასა და ფაუნაზე

		



		ნამახვანჰესი

		450

		450

		1678

		1424

		0.9

		

		- გავლენის ქვეშ ექცევა სასოფლო-სამეურნეო მიწის 297 ჰა (1.85ჰა/მგვ)

- მცირე ზეგავლენა ჰიდროლოგიურ რეჟიმზე

- რეზერვუარი გააუარესებს წყლის ხარისხს

-საშუალო დონის ზეგავლენა მცენარეულობაზე,

-მცირე ზეგავლენა თევზების ნაირსახეობაზე 

- უნდა განსახლდეს 279 ოჯახი 

- ტურიზმის განვითარება

		



		ხუდონჰესი 

		702

		3X234

		1400

		1105,4

		0.9

		

		-გავლენის ქვეშ ექცევა 528 ჰა, ძირითადად არის არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების.

- მცირე ზეგავლენა ჰიდროლოგიურ რეჟიმზე,

-რეზერვუარი გააუარესებს წყლის ხარისხს,

- საშუალო დონის ზეგავლენა მცენარეულობაზე ,

- მცირე ზეგავლენა თევზების ნაირსახეობაზე, 

-განსახლების I ფაზის მიხედვით, უნდა განსახლდეს 224 ოჯახი (769 ადამიანი),

-აშენდება გზა, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას შეუწყობს ხელს

- ტურიზმის განვითარებას ხელშეწყობა. 

		-დადებითი ზეგავლენა ენგურის ჰიდროსადგურსა და რეზერვუარზე, რაც მოიცავს: გამომუშავების გაზრდას 

-დალამვის გაცილებით ნელ პროცესსს ენგურის წყალსაცავში,

-წყლის უკეთესს ხარისხს,

- მდინარე ენგურის ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის კონტროლის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მაღალ ხარისხს.









1.3.5. საქართველოში ენერგეტიკის დარგის განვითარების ალტერნატიული სცენარები და მათი შედარებითი ანალიზი

პარაგრაფში 1.3.1 ჩვენს მიერ განხილულ იყო საქართველოს დღევანდელი და პროგნოზირებული მოთხოვნა ელექტროენერგიაზე, პარაგრაფ 1.3.2-ში განხილულ იქნა საქართველოში წარმოებული ელექტროენერგიის ექსპორტის პერსპექტივა და პოტენციური ბაზრები, ხოლო პარაგრაფ 1.3.3-ში მოცემულია პროგნოზირებული ენერგოდეფიციტის დონე. ამ მიმოხილვის შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ქვეყნის სოციო-ეკონომიკური განვითარებისათვის უკიდურესად მნიშვნელოვანია ელექტრო ენერგიის წარმოების მნიშვნელოვანი ზრდა. ქვეყანაში წარმოებული ელექტრო-ენერგია, ერთის მხრივ, საწინდარი უნდა იყოს ენერგორესურსებზე მზარდი შიდა მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისა და ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის, ხოლო მეორეს მხრივ, საერთაშორისო ბაზარზე ელექტრო ენერგიაზე მოთხოვნის არსებობის პირობებში, ჭარბი ელექტრო-ენერგია შეიძლება გახდეს ქვეყნის შემოსავლის მნიშვნელოვანი დამატებითი წყარო.

პარაგრაფ 1.3.4 - ში განხილულ იქნა ენერგიის ალტერნატიული წყაროები და მათი გამოყენების პერსპექტივა საქართველოს პირობებში. შედარებულ იქნა არა მხოლოდ ალტერნატიული წყაროების ენერგეტიკული და ეკონომიკური ეფექტურობა, არამედ ამ ალტერნატიულ წყაროების გამოყენებსათან დაკავშირებული პოტენციური ზემოქმედება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე. ამავე დროს, პარაგრაფ 1.3.4 - ში განხორციელებული შედარება არ წარმოადგენს ალტერნატივების ანალიზს, ვინაიდან ენერგეტიკის დარგის განვითარების რეალური ალტერნატიული სცენარები არ გულისხმობს ენერგიის მხოლოდ ერთი წყაროს გამოყენებას. სინამდვილეში, პერსპექტიულია ენერგიის სხვადასხვა წყაროს კომბინირებული გამოყენება და ალტერნატივების ანალიზის ამოცანაც ქვეყნის ენერგეტიკის განვითარების პრიორიტეტული სცენარის გამოვლენა და ამ სცენარის შესაბამისად - სხვადასხვა ენერგორესურსის გამოყენების ოპტიმალური კომბინაციის გამონახვა უნდა იყოს. ალტერნატიული სცენარების ამგვარი ანალიზი განხორციელებულ იქნა 2007 წელს South East Europe Consultants Ltd-ს მიერ მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული სტრატეგიული გზშ-ს ფარგლებში. ამ კვლევის ფარგლებში, როგორც პრიორიტეტული სტრატეგია, განხილულ იქნა ალტერნატიული სცენარები და თითოეული სცენარისათვის შესწავლილ იქნა მისი უზრუნველყოფის ოპტიმალური კომბინაცია სხვადასხვა ენერგორესურსების გამოყენების საფუძველზე (კერძოდ, ხუდონჰესის ჩათვლით). განხილულ იქნა ალტერნატიული სცენარები, რომლებიც შეესაბამებოდნენ ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის სხვადასხვა დონეებს: შიდა მოხმარებაზე კონცენტრაციას ან, ასევე, ექსპორტის დაშვებას, შეზღუდული იმპორტის პირობებს ან შეუზღუდავი იმპორტის შესაძლებლობას და ა.შ.

დასკვნა, რომელიც კეთდება ხსენებულ სტრატეგიულ გზშ-ში არის შემდეგი: ხუდონჰესის მშენებლობა ოპტიმალურ კომპლექსურ გადაწყვეტილებათა კომპონენტია ყველა სცენარისათვის. უბრალოდ, ენერგიაზე დაბალი მოთხოვნილების სცენარებისათვის, ოპტიმალური დაგეგმვა გულისხმობს ხუდონჰესის უფრო გვიან შესვლას ექსპლუატაციაში (2020 წლისთვის), ვიდრე ენერგომოთხოვნილების იმ დონისათვის, რომელიც 2007 წლის კვლევაში მიჩნეულია როგორც - მაღალი (ამ უკანასკვნელ შემთხვევაში ოპტიმალურად მიჩნეულია ხუდონჰესის ექსპლუატაციაში შესვლა 2015 წლისათვის).

ხსენებული ანალიზის დეტალურად გაცნობა შესაძლებელია დამატებით დანართ #2-ში, სადაც სტრატეგიული გზშ-ს სრული ტექსტი არის მოყვანილი. აქ კი განვავითარებთ ზემოთმოყვანილ დასკვნებს და დავძენთ: 2007 წლის სტრატეგიულ გზშ-ში პროგნოზირებული ქვეყნის მოთხოვნები ელექტროენერგიის შიდა მოხმარების ზრდაზე საქართველოში მნიშვნელოვნად ნაკლებია დღეს დაფიქსირებულ და უახლოესი მომავლისათვის პროგნოზირებულ ზრდაზე (რეალურად 5-6% ზრდა დღეს 2007 წელს პროგნოზირებულ 3%-თან შედარებით). ასევე, გაცილებით უფრო რეალურად არის გამოკვეთილი მეზობელ სახელმწიფოებში ელექტროენერგიის ექსპორტის პერსპექტივა. შესაბამისად, ელექტროენერგიაზე დაბალი მოთხოვნილების სცენარები ნაკლებად რელევანტური ხდება და რეალურად უფრო აქტუალურია ელექტროენერგიაზე მაღალი მოთხოვნილების სცენარები. ამ რეალობის გათვალისწინებით, ენერგოსისტემის ოპტიმალური განვითარება აუცილებლად უნდა გულისხმობდეს ხუდონჰესის მშენებლობის რაც შეიძლება სწრაფად დაწყებას.



1.3.6. პროექტის სოციო-ეკონომიკური მიზანშეწონილობა

პროექტის მიზანშეწონილობა გაანალიზებულია 1.2 პარაგრაფში ნახსენებ ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების დოკუმენტებში. ამ კვლევებში აქცენტი გაკეთებულია დახარჯული ინვესტიციების ამოღების პექრსპექტივაზე და პროექტის ინვესტირების მიზანშეწონილობაზე. ქვემოთ ჩვენ განვიხილავთ პროექტის მიზანშეწონილობის სხვა მხარეს: რა სარგებლის მომტანია პროექტი საქართველოს მოსახლეობისათვის და ქვეყნის სოციო-ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით. ამ საკითხის აქტუალურობა გამოიკვეთა საზოგადოებასთან კონსულტაციის პროცესშიც და დაფიქსირებულია სხვადასხვა საექსპერტო ჯგუფების კომენტარებშიც (იხ. თავი 3 ). საზოგადოების მიერ გამოხატული პოზიცია შეიძლება შემდეგი სახით ინქნას შეჯამებული: ხუდონჰესის მშენებლობა მსხვილმასშტაბიანი პროექტია, რომლის განხორციელების დროსაც შეუძლებელია თავიდან ავიცილოთ, როგორც ბუნებრივ გარემოზე, ასევე სოციალურ გარემოზე პროექტის გარკვეული მავნე ზემოქმედება. განსაკუთრებით აქტუალურია ადგილობრივი მოსახლეობის განსახლების აუცილებლობასთან დაკავშირებული პრობლემა. შესაბამისად, არსებობს ლეგიტიმური კითხვა: 

· რა სარგებელი მოაქვს პროექტს ქვეყნისათვის? არის ეს სარგებელი საკმარისი იმისათვის, რომ გარდაუვალი მავნე ზემოქმედება გარემოზე დასაშვებად ჩაითვალოს? 

· იძლევა თუ არა სახელმწიფოს მიერ დადებული ხელშეკრულება ინვესტორთან, რომ მიღებულ იქნას ქვეყნისათვის მაქსიმალური სარგებელი ქვეყნის სტრატეგიული ბუნებრივი რესურსების გამოყენების სანაცვლოდ?

ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას დავიწყებთ ჯერ არსებული ხელშეკრულების პირობებში პროგნოზირებული სარგებლის და სოციო-ეკონომიკური ეფექტის შეფასებით. საპროექტო დოკუმენტაციაში მოცემული ინფომაციის შესაბამისად ქვეყანა მიიღებს შემდეგი სახის სარგებელს:



მაკრო-ეკონომიკური ეფექტები

აღსანიშნავია ხუდონჰესის მშენებლობის მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების საკითხში. თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოში ეკონომიკური სტაბილურობიდან გამომდინარე, სწრაფად იზრდება ელექტროენერგიაზე შიდა მოხმარების მოთხოვნა. ამასთან, მსოფლიოში ენერგო-დეფიციტის მაღალი ტემპით ზრდის გამო წამყვანი ქვეყნები შიდა დეფიციტის შევსებას ცდილობენ ენერგიის მეზობლებისგან იმპორტის საშუალებით. საქართველოს გააჩნია ჰიდროენერგიის გამომუშავების ძალზე მაღალი პოტენციალი და დღეისათვის სახელმწიფო პოლიტიკის ერთერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას სწორედ ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა წარმოადგენს ქვეყნის ეკონომიკაში უცხოური ინვესტორების ყველაზე დიდი აქტიურობაც სწორედ ჰიდროენერგეტიკაში შეინიშნება. ჰესის ექსპლუატაციაში გაშვების შემდგომ შესაძლებელი იქნება ქვეყნის ენერგოსისტემაში დამატებითი ელექტროენერგიის მიწოდება და როგორც შიდა მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება, ასევე ენერგიის იმპორტის გაზრდა მეზობელ ქვეყნებში;

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის საინვესტიციო ღირებულება შეადგენს, მშენებლობის დროს გაწეული ფინანსური ხარჯების ჩათვლით, 1,2 მილიარდ აშშ დოლარს. ამ ინვესტიციის ეფექტი მთლიან შიდა პროდუქტზე უმნიშვნელოვანესია. მშენებლობის 6 წლის განმავლობაში ყოველწლიური 200 მლნ. აშშ დოლარის ინვესტიციის განხორციელებისას მშპ-ს ზრდის მაჩვენებელს (1 მილიარდი უცხოური ინვესტიციის შემთხვევაში, ყოველწლიური ზრდა 5,5% შეადგენს) დამატებით 1,1% ით გაზრდის.

საქართველოს მთავრობასთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე ხუდონი ჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია ოთხი თვის (ზამთრის თვეები) განმავლობაში ადგილობრივ ბაზარზე ფიქსირებულ ფასად 5,84 აშშ ცენტად გაიყიდება და უკვე ექსპლუატაციის პირველივე წლიდან (2018) ჩაანაცვლებს დაახლოებით 13,4 მლნ. აშშ დოლარის ღირებულების იმპორტირებულ ენერგიას. ადგილობრივ ბაზარზე ხუდონჰესი გაყიდის წელიწადში 7,8 მლნ. აშშ დოლარის ელექტროენერგიას.

ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ ხუდონის ჰიდროელექტროსადგური ელექტროენერგიის, როგორც შიდა ასევე გარე ბაზრებზე, რაეალიზაციდან ყოველწლიურად მიიღებს 240 მლნ. ლარს და თუ დავუშვებთ მშპ-ს ყოველწლიურ 4% -იან ზრდას, ხუდონის შემოსავლები ამ ციფრს ყოველწლიურად 0,7 %- ს დაუმატებს. 

ამას დაემატება ენგურჰესის და ვარდნილ ჰესზე ხუდონ ჰესის აგების ეფექტით დამატებით ყოველწლიურად გამომუშავებული მინიმუმ 300 მილ.კვტ.სთ ელექტროენერგია. საბოლოო ეკონომია ექსპლუატაციის პირველი 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით 320 მილიონი აშშ დოლარი იქნება.

აღსანიშნავია, რომ ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში შესვლის შედეგად მნიშვნელოვნად იზრდება ქვეყნის საექსპორტო ელექტროენერგიის რესურსი. შესაბამისად გაიზრდება ელექტროენერგიის ტრანსპორტირებით მიღებული შემოსავალი; ჯამში ეს რესურსი, ენგურჰესზე და ვარდნილ ჰესზე დამატებითი რესურსის წარმოშობის გათვალისწინებით, შეადგენს დაახლოეებით 1,6 მილიარდ კვტსთმდე. აქედან გამომდინარე ადგილობრივი კომპანიები ელექტროენერგიის ტრანსპორტირებისაგან პირველი 10 წლის განმავლობაში მიღებენ დამატებით 192 მილიონ აშშ დოლარს.

მშენებლობის აქტიურ ფაზაში იგეგმება 3800 ადამიანის დასაქმება და ქვეყნის ბიუჯეტში ყოველწლიურად საშემოსავლო გადასახადის სახით დაახლოებით 38,4 მილიონი ლარის შესვლა. სადგურის ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ, დასაქმებული იქნება 250 ადამიანი და საშემოსავლო გადასახადი ქვეყნის ბიუჯეტში ყოველწლიურად დაახლოებით 4,3 მილიონი ლარი იქნება. ექსპლუატაციის პირველი 2 წლის განმავლობაში მოგების გადასახადი არ გადაიხდება.

ადგილობრივი გადასახადების სახით ბიუჯეტში შევა მნიშვნელოვანი თანხები (ქონების გადასახადი, რაც ჰესის საბალანსო ღირებულების 1%-ს შეადგენს). ყოველწლიურად ქონებისა და მოგების გადასახადის სახით ქვეყნის ბიუჯეტში დაახლოებით 24 მილიონ ლარამდე შევა. გარდა ამისა, მშენებლობის დასრულების შემდეგ ქონების გადასახადის 1%-იანი განაკვეთის პირობებში, ადგილობრივ ბიუჯეტში ყოველწლიურად გათვალისწინებულია 11,7 მილიონი ლარის გადახდა.

ხუდონჰესის ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ წელიწადში 70-80 მლნ. აშშ დოლარით გაიზრდება მდ. ენგურით გამომუშავებული ელექტროენერგიით მიღებული შემოსავალი;

მნიშვნელოვნად შემცირდება ქვეყნიდან მრავალმილიონიანი თანხების გადინება ელექტროენერგიის იმპორტის შემცირების ხარჯზე;

რეგიონში გაიზრდება ეკონომიკური საქმიანობა და ფინანსების შედინება; 

ხუდონჰესით გამომუშავებული ელექტროენერგიის მოხმარებით (მოსახლეობა, სხვადასხვა სახის საწარმოები და ა.შ.) გაიზრდება დახარჯული ენერგიიდან მიღებული გადასახადების მოცულობა და შესაბამისად – შემოსავლები სახელმწიფოში.



ქვეყნის ენერგოდეფიციტის აღმოფხვრა და ენერგოუსაფრთხოებისა და ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის გამყარება

ენგურის გამომუშავება ყოველწლიურად გაიზრდება დაახლოებით 300 მლნ.კვტ.სთ-ით, რაც უმნიშვნელოვანესია საქართველოს ენერგოსისტემისთვის;

საქართველოს მთავრობასთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე ხუდონი ჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია ოთხი თვის (ზამთრის თვეები) განმავლობაში ადგილობრივ ბაზარზე ფიქსირებულ ფასად 5,84 აშშ ცენტად გაიყიდება;

მიღწეული იქნება ქვეყნის ენერგოდეფიციტის აღმოფხვრა, ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის ხარისხის მნიშვნელოვნად გაზრდა. ამასთანავე მნიშვნელოვნად შემცირდება საქართველოს დამოკიდებულება სხვა ქვეყნებიდან გაზის და ელქტროენერგიის მოწოდებაზე;

ცალკე აღნიშვნის ღირსია ის გარემოება, რომ ენგურის ჰიდროელექტროსადგური იმყოფება სოფელ საბერიოში, გალის რაიონში-რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ასევე რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გალის რაიონის სოფელ რეჩხში არის განლაგებული ენგურის კასკადის მეორე ჰიდროელექტროსადგური ვარდნილჰესი I. სიტუაციის გართულების შემთხვევაში რუსეთის ძალებს თეორიულად აქვთ საბოტაჟის და დაუმორჩილებლობის შესაძლებლობა. საქართველოს უახლოეს ისტორიაში იყო არა ერთი ასეთი ფაქტი, როდესაც ენგურჰესის მორიგე პერსონალს აიძულებდნენ არ დამორჩილებოდა საქართველოს ენერგოსისტემის ცენტრალურ სადისპეჩერო სამსახურს და ხელოვნურად ცდილობდნენ ენერგოსისტემის კოლაფსის პროვოცირებას. ხუდონჰესის არსებობის შემთხვევაში აშკარად მცირდება ასეთი დესტრუქციული ქმედების ალბათობის შესაძლებლობაც კი;

ენგურჰესზე რაიმე გაუთვალისწინებელ შემთხვევას შეუძლია გამოიწვიოს ენერგიის გამომუშავების შეფერხება, ხუდონჰესი ნაწილობრივ აანაზღაურებს ენერგიის დანაკლისს და ხელს შეუწყობს ქვეყნის ენერგეტიკული კრიზისიდან გამოსვლას.



მოსახლეობის სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობა

პროექტის განხორციელების მნიშვნელოვანი პოზიტიური შედეგებიდან აღსანიშნავია ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის დროს რეგიონში მოსალოდნელი სოციალურ-ეკონომიკური სარგებელი. როგორც გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლისას გამოჩნდა, რეგიონში (განსაკუთრებით მესტიის მუნიციპალიტეტში) სამრეწველო ინფრასტრუქტურა ნაკლებად, თითქმის არ არის განვითარებული. მოსახლეობის შემოსავლის ძირითად წყაროს სოფლის მეურნეობა, კერძოდ მეცხოველეობა წარმოადგენს. ბოლო პერიოდში ასევე იზრდება, თუმცა ძალიან ნელა ზემო სვანეთის ტურისტული მნიშვნელობა, აღნიშნული ვერ უზრუნველყოფს ადგილობრივი შემოსავლების სათანადო ტემპებით ზრდას. მაღალია მოსახლეობის (განსაკუთრებით ახალგაზრდების) მიგრაციის მაჩვენებელი, რისი ძირითადი მიზეზი სამუშაო ადგილების არასაკმარისი რაოდენობაა.

აღსანიშნავია მაღალ ანაზღაურებადი დროებითი და მუდმივი სამუშაო ადგილების შექმნა და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების შესაძლებელობა. როგორც მსგავსი პროექტების განხორციელების პრაქტიკა გვიჩვენებს სამშენებელო სამუშაოებზე საჭირო არაკვალიფიციური მუშახელი აყვანილი იქნება ადგილობრივი მოსახლეობიდან. ამასათანავე „ტრანს ელექტრიკას“ დაგეგმილი აქვს ადგილობრივი მოსახლეობის გადამზადება ახალი პროფესიების ათვისების მიზნით, რაც კიდევ უფრო გაზრდის ადგილობრივი მოსახლოების დასაქმების ალბათობას და შესაძლო შემოსავლებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ პერსონალისათვის საცხოვრებელი და საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის აუცილებლობიდან გამომდინარე, მშენებელი კონტრაქტორი დაინტერსებული იქნება ადგილობრივი მუშა ძალის დასაქმებით. გარდა ამისა, მოხდება დამხმარე ინფრასტრუქტურის და ბიზნეს საქმიანობების (იგულისხმება: სამშენებლო მასალების მწარმოებელი მცირე საამქროები, სატრანსპორტო მომსახურეობა, კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა, საყოფაცხოვრებო მომსახურება და სხვ.) განვითარება, რაც თავის მხრივ შექმნის დამატებით შემოსავლის წყაროებსა და სამუშაო ადგილებს;

მშენებლობის აქტიურ ფაზაში იგეგმება 3800 ადამიანის დასაქმება. სადგურის ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ, დასაქმებული იქნება 250 ადამიანი.
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წარმოდგენილი ინფორმაცია იძლევა შემდეგი შემაჯამებელი დასკვნის გაკეთების საშუალებას:

· საქართველოს მთავრობასა და ინვესტორთან არსებული ხელშეკრულების ფარგლებში, სოციო-ეკონომიკური სარგებელი, რომელსაც მიიღებს ქვეყანა (შემოსავალი სახელმწიფო ბიუჯეტში ქონების და მოგების გადასახადების სახით მშენებლობის და ექსპლუატაციის ეტაპზე; შემოსავალი ელექტრო ენერგიის ტრანსპორტირების გაზრდილი მოცულობიდან; დამოუკიდებლობა ელექტროენერგიის იმპორტისაგან და ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების გამყარება; დასაქმება მშენებლობის და ექსპლუატაციის ეტაპზე; და ა.შ.) უკვე საკმარისია იმისათვის, რომ მიზანშეწონილად ჩაითვალოს პროექტის განხორციელება და დასაშვებად იქნას მიჩნეული სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე შესაძლო ზემოქმედება (ცხადია იმის გათვალისწინებით, რომ ყველა მიზანშეწონილი ზომა იქნება მიღებული ზემოქმედების შესარბილებლად და მოხდება ნარჩენი ზემოქმედების ადექვატური კომპენსირება).

· 2013 წლის აპრილში საქართველოს მთავრობასა და ინვესტორს შორის განხორციელებული მოლაპარაკებების შედეგად, ხელშეკრულებაში რიგი ცვლილებების იქნა შეტანილი, რაც ზრდის ქვეყნის მიერ მიღებულ სარგებელს. კერძოდ, ხელშეკრულების კორექტირებული ვარიანტის საფუძველზე: ა) ხუდონი ჰესის ექსპლუატაციის პირველი 10 წლის ფარგლებში გარანტირებულია, რომ წელიწადში ოთხი თვის (ზამთრის თვეები) განმავლობაში ჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია სრული მოცულობით გაიყიდება ადგილობრივ ბაზარზე ფიქსირებულ ფასად (5,84 აშშ ცენტად) ადრე გათვალისწინებული 3 თვის ნაცვლად; ბ) 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; 

·  საკითხი ქვეყნისათვის მაქსიმალური სარგებელის მიღებისა და ინვესტორთან დადებული ხელშეკრულების შესაძლო კორექტირების შესახებ, შეიძლება კვლავ იყოს საზოგადოების ინტერესის საგანი და ამ საკითხზე მკაფიო განმარტების მიცემა სახელმწიფოს მხრიდან აუცილებელია. მიუხედავად ამისა, დისკუსია ხსენებულ საკითხზე არ უნდა იქნას განხილული, როგორც გარემოზე ზემოქმედების შეფასების და მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესის ნაწილი. როგორც აღვნიშნეთ, არსებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ქვეყნის სოციო-ეკონომიკური სარგებელი უკვე საკმარისია პროექტის განხორციელებაზე პოზიტიური გადაწყვეტილების მისაღებად. დაინტერესებულ მხარეებს შორის დისკუსია უნდა წარმოებდეს საერთაშორისო და ეროვნული სამართლის ფარგლებში და ამ დისკუსიაში ნებართვის გაცემის მექანიზმი არ უნდა იქნას გამოყენებული, როგორც ინვესტორზე ზეწოლის ინსტრუმენტი. უფრო პროდუქტიულად გვესახება კეთილ ნებაზე და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპზე დაფუძნებული მოლაპარაკების პროცესი.



1.3.7. ნულოვანი ალტერნტივა

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის განუხორციელებლობის შემთხვევაში ადგილი არ ექნება ბუნებივ და სოციალურ გარემოზე იმ ნეგატიურ ზემოქმედებას, რომელიც დაკავშირებულია სამშენებლო სამუშაოების შესრულებასა და ჰესის ოპერირებასთან. თუმცა ხაზგასმითაა აღსანიშნავი, რომ საბჭოთა პერიოდში ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის დაწყების შემდეგ გარემოზე მნიშვნელოვან ნეგატიური ზემოქმედებას უკვე ჰქონდა ადგილი. მშენებლობის შეწყვეტის შემდეგ, სალიკვიდაციო და საკონსერვაციო სამუშაოების შეუსრულებლობის გამო მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუარესდა. ბევრ ადგილას განვითარდა ეროზიული პროცესები, დაირღვა ლანდშაფტის მდგრადობა. დესტრუქციას განიცდის გამოუყენებელი ნაგებობები (მიწისქვეშა გვირაბები, შტოლნები, შტრეკები, და ა.შ.). პროექტის განუხორციელებლობის შემთხვევაში აუცილებელი იქნება დიდი მოცულობის აღდგენითი, გამაგრებითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. დაზიანებული ლანდშაფტის აღსადგენად და სტაბილიზაციისათვის საჭირო იქნება კომპლექსური ანტიეროზიული ღონისძიებების გატარება: სადრენაჟო სისტემების მოწყობა, გასამაგრებელი კედლების, ბერმების და სხვა ნაგებობების აგება. დაუმთავრებელი შენობა-ნაგებობების დესტრუქციული მოვლენების შემდგომი განვითარების თავიდან ასაცილებლად ჩასატარებელი იქნება დიდი მოცულობის გამაგრებითი და საკონსერვაციო სამუშაოები. ასევე აუცილებელი იქნება გამონამუშევრებისა და საყარების ლიკვიდაციია და ადგილების რეკულტივაცია. 1988 წლის მონაცემებით ამ სამუშაოების ღირებულება შეადგენდა დაახლოვებით 74 მილიონ დოლარს (Khudoni hydro power facility.pre-feasebility revive.june 30,2005 ver3,vol1. USAID,CORE international). ეს ხარჯი გაწეულ უნდა იქნას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების წინამდებარე შეფასებამ, მოსალოდნელ ნეგატიურ ზემოქმედებასთან ერთად გამოავლინა მნიშვნელოვანი დადებით ასპექტები, რომელთა რეალიზაცია არ მოხდება პროექტის განუხორციელებლობის შემთხვევაში. პროექტის განხორციელების პოზიტიური შედეგები აღწერილია პარაგრაფ 1.3.6-ში და მოიცავს ქვეყნის მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესებას, ბიუჯეტის შევსებას ენერგიის გენერაციასა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული გადასახადების (ქონების, საშემოსავლო, მოგების) ხარჯზე, ქვეყნის ენერგოდეფიციტის აღმოფხვრას და ენერგოუსაფრთხოების გამყარებას, მოსახლეობის სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას პროექტის პირდაპირი (მაგ. დასაქმება) და არაპირდაპირი ზემოქმედების (მაგ. წარმოების სტიმულირება) შედეგად.

მნიშვნელოვანია ასევე ხუდონჰესის ზემოქმედება ენგურჰესის ფუნქციონირებაზე და საექსპლუატაციო პირობებზე. ხუდონჰესის კაშხლის აშენებით შეწყდება მყარი ნატანის შეტანა ენგურის წყალსაცავში, რადგან ხუდონის კაშხალი გზას დაუკეტავს მყარი ნატანის მოძრაობას ენგურის ჰესისაკენ. ჯვარის წყალსაცავში მყარი ნატანის შეტანის შეწყვეტა თავისთავად ბევრად გაახანგრძლივებს ენგურჰესის ექსპლუატაციის ვადას და გაზრდის მისი უსაფრთხო ექსპლუატაციის გარანტიებს; 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ხუდონჰესის პროექტის განუხორციელებლობის შემთხვევაში, ბუნერივ და სოციალურ გარემოზე მოსალოდნელი ნეგატიური ზემოქმედებების თავიდან აცილების საბაბით, მოხდება სვანეთის რეგიონის ინფრასტრუქტურის და მთლიანად საქართელოს სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის განვითარების მნიშვნელოვანი შეფერხება. რაციონალური საპროექტო გადაწყვეტილებების და შესაბამისი გარემოსდაცვითი შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით, ჰესის მშენებლობა და ოპერირება გაცილებით მნიშვნელოვან სოციალურ-ეკონომიკურ სარგებელს გამოიწვევს, ვიდრე პროექტის არაქმედების ალტერნატივა და შესაბამისად იგი უგულვებელყოფილი უნდა იყოს.






1.4. პროექტის განმახორციელებელი/ პროპონენტი

Trans Electrica Georgia Ltd, პროექტის განმახორციელებელი კომპანია, 100% დაფუძნებულია Trans Electrica Limited-ის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით; რომელიც, თავის მხრივ, დაარსებულია და ფინანსდება World Energy Ltd-ის, Olney Assets S.A-სა და SGGS Infrastructures Ltd-ის მიერ - როგორც სპეციალური/მიზნობრივი ორგანიზაცია, საქართველოში ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის აშენების, ფლობის, ექპლუატაციისა და, საბოლოო ჯამში, მყარი პოზიციების მოპოვების მიზნით შავი ზღვის რეგიონისა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ჰიდროენერგეტიკულ სექტორში.

Trans Electrica Limited-ში შერწყმულია გლობალური მასშტაბის გამოცდილება და ადგილობრივი პირობების, ინოვაციური მეთოდებისა და მოწინავე ტექნოლოგიების ცოდნა, რაც აუცილებელია იმგვარი გადაწყვეტილებების მისაღებად, რომლებიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს ბუნებრივი და სოციალური გარემოს გაუმჯობესებასა და შენარჩუნებას. კომპანია ამაყობს საკუთარი 50-წლიანი გამოცდილებით კაშხლების, გვირაბებისა და სხვა მსხვილი ნაგებობების მშენებლობის საქმეში. Trans Electrica Limited და მისი შვილობილი კომპანიები დაკომპლექტებულია ექსპერტებითა და თანამშრომლებით, რომელთაც აქვთ მსოფლიო მასშტაბის ცოდნა-გამოცდილება ჰესების პროექტების განხორციელების დარგში.

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი საქართველოში კომპანიისათვის პირველი პროექტია ამ რეგიონში. 2009 წლის დეკემბერში ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის განხორციელების თაობაზე, სქემით “მშენებლობა-ფლობა-ექსპლუატაცია”, კომპანია Trans Electrica Limited-სა და საქართველოს მთავრობას შორის, რომელიც წარმოადგინა ენერგეტიკის სამინისტრომ. მომდევნო პერიოდში კომპანიამ პროექტი დეტალურად შეისწავლა, შეიმუშავა წინადადებები, მოამზადა პროექტის დეტალური ანგარიში, დაასრულა წინასწარი საპროექტო სამუშაოები და მასალები წარუდგინა საქართველოს მთავრობას. მას შემდეგ, რაც პროექტის ანგარიში მოწონებულ იქნა შესაბამისი უწყებების მიერ, 2011 წ. 28 აპრილს საქართველოს მთავრობამ და Trans Electrica Limited-მა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას პროექტის განხორციელების თაობაზე სამუშაოთა შემდგომი ეტაპის განსახორციელებლად, პროექტის რეალიზაციის მიზნით, სქემით “მშენებლობა-ფლობა-ექსპლუატაცია”. ხელშეკრულების მიხედვით, ზამთრის თვეებში გამომუშავებული ელქტროენერგია გამოყენებულ უნდა იქნეს საქართველოს შიდა მოხმარებისთვის, ხოლო დანარჩენ თვეებში გამომუშავებულ ელექტროენერგიას კომპანია თავისუფლად განკარგავს საკუთარი შეხედულებისამებრ.

კომპანია Trans Electrica Ltd-მ დაიქირავა კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელი (CENN) ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განსახორციელებლად. პროექტით გათვალისწინებული განსახლების გეგმა შეადგინა მიწისა და უძრავი ქონების პროფესიონალთა ასოციაციამ (APLR), ხოლო პროექტთან დაკავშირებული უსაფრთხოებისა და რისკების საკითხები შეაფასეს კომპანია Trans Electrica Ltd-ს მიერ შერჩეულმა სპეციალისტებმა.








1.5. ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის ზემოქმედების არეალი

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საგანია ხუდონჰესისა და ზუგდიდი–ჯვარი–მესტიის საავტომობილო გზის ახალი მონაკვეთის მშენებლობა და ექსპლუატაცია. ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის კომპლექსის მშენებლობა (კაშხლის აშენება, წყალსაცავის შექმნა, ინერტული მასალის კარიერების ადგილების შერჩევა, გზების გაყვანა, მოსახლეობის განსახლება და სხვ.) და ფუნქციონირება სხვადასხვა ხარისხით მოახდენს ზეგავლენას კომპლექსის განლაგების ადგილსა და მიმდებარე ტერიტორიებზე – გეოლოგიურ-გეომორფოლოგიური, ჰიდროკლიმატური, ბიოლოგიური პროცესების განვითარებასა და მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებზე. 

პროექტთან დაკავშირებული სოციალური და გარემოსდაცვითი საკითხების ანალიზს მივყავართ იმ დასკვნამდე, რომ ხუდონჰესის კომპლექსის გავლენას დაქვემდებარებული ტერიტორიების არეალში მოხვდება მდ. ენგურის ორივე მხარეზე მდებარე ფერდობები ზ.დ., საშუალოდ, 500-1,200 მ–ის სიმაღლემდე, კაშხლის განლაგების ადგილიდან ხეობის აღმა, დაახლოებით, 10-12 კმ–ის მანძილზე. ჰესის მშენებლობის არეალი წარმოადგენს ზემო სვანეთის ქვაბულის ყველაზე დაბალ ნაწილს. ქვაბულის სიგრძე მდ. ენგურის გასწვრივ, დაახლოებით, 114 კმ-ს უდრის, ხოლო მაქსიმალურ სიგანეს – 42-46 კმ-ს - იგი აღწევს მაღლივი კაშხლის განლაგების რაიონში. ზემო სვანეთის ქვაბული წარმოადგენს მდ. ენგურის წყალშემკრებ აუზს ხუდონჰესის პროექტის განლაგების ზემოთ (იხ. რუკა #4). 

ზემოქმედების აღნიშნულ არეალში შედის: 

1) მდ. ენგურის ხეობის მარჯვენა მხარეზე მდებარე ლიხნის (2,361 მ), სკორმეთისა (1,835 მ) და უთურის (3,270 მ) მთების სამხრეთის, სამხრეთ-დასავლეთის და სამხრეთ-აღმოსავლეთის კალთები, რომლებზედაც განლაგებულია სოფლების ლებურცხილის, იდლიანის, სკორმეთის, ტობარის, ლახანისა და ქვედა ქედანის საკარმიდამო ნაკვეთები, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები და ტყე-მდელოები. 

2) მდ. ენგურის მარცხენა მხარეზე მდებარე სამეგრელოს (ეგრისის) ქედის ჩრდილო, ჩრდილო-დასავლეთი და სვანეთის ქედის უკიდურესი ჩრდილო-დასავლეთი ნაწილის კალთები, სოფლების ნალხორვალის, ხაიშის, ქვედა წვირმინდის, ქვედა ვედის – საკარმიდამო ნაკვეთებით, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებით, ტყე-მდელოებითა და ტყის მასივებით.

3) ხუდონჰესის მშენებლობის შედეგად წყალსაცავით დატბორილი გზებისა და სოფ. ვედთან ორგანიზებული ინერტული მასალების კარიერის, მშენებარე მაღლივ კაშხლის უბანთან დამაკავშირებელი ახალი გზის მონაკვეთი. ახლად გასაყვანი გზები გაივლის: 

a. ზუგდიდი–ჯვარი–მესტიის საავტომობილო გზის 63კმ–78კმ მონაკვეთი (საერთო სიგრძე - 15კმ, მიწის ვაკისის სიგანე - 10მ, გზის სავალი ნაწილისა - 6 მ) – მდ.ენგურის მარცხენა ნაპირის გასწვრივ სოფ. იდლიანიდან სოფ. ჭერამდე. გზა გაყვანილი იქნება ლიხნის, სკორმეთისა და ჭვერის მთების სამხრეთი ექსპოზიციის კალთების ძირზე, ზღვის დონიდან, დაახლოებით, 750–770 მ სიმაღლეზე. 

b. სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი გზა (დაახ., 4კმ) ძირითად გზას გამოეყოფა მდ. ნენსკრის ენგურთან შეერთების უბანზე. გზა გაივლის მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირის გასწვრივ სკორმეთის მთის უკიდურეს აღმოსავლეთი კალთების ძირზე, რომლებიც აქ ძლიერ ციცაბოდ არიან დახრილი. გზა გაივლის ჭალისზედა ტერასების ვაკისზე მდ. ნენსკრის თანამედროვე კალაპოტის ზედაპირიდან, საშუალოდ, 80–120 მ–ის სიმაღლეზე. 

c. ვედის ინერტული მასალების კარიერთან მისასვლელი გზა, პროექტის მიხედვით, დაგეგმილია მდ. ენგურის ხეობის მარცხენა მხარეზე – ნახანძნარი მთის ჩრდილო–აღმოსავლეთ ფერდობზე. აღნიშნული გზის საერთო სიგრძე, დაახლოებით, 4 კმ–ია. გზის გასწვრივ, ძალიან რთული რელიეფის გამო, მის აღმოსავლეთ მონაკვეთზე გაყვანილ იქნება 2.6 კმ სიგრძის გვირაბი, ხოლო გზის ღია მონაკვეთი გვირაბიდან გამოსვლის შემდეგ გაგრძელდება მდ. ენგურის ხეობის ძირისაკენ (ასაშენებელი მაღლივი კაშხლის უბნამდე).

ზემოთ აღნიშნული ახლად გასაყვანი გზების გასწვრივ ლანდშაფტი, ძირითადად, ძლიერ მოდიფიცირებულია ადამიანის სამეურნეო საქმიანობის გავლენით. გზების გაყვანასთან დაკავშირებით სამშენებლო საქმიანობის გავლენა ბუნებრივ ეკოსისტემებსა და თანამედროვე გეომორფოლოგიურ პროცესებზე შედარებით შეზღუდული იქნება და იგი გამოვლინდება ტრასის მიმდებარე, საშ., 150–200 მ–ის სიგანის ზოლში. 

ხუდონჰესის მშენებლობა ნაწილობრივ ზემოქმედებას მოახდენს აგრეთვე მაღლივი კაშხლის ქვემოთ, დაახლოებით, 3-4 კმ–ის მანძილზე მდ. ენგურის ხეობის ძირის გასწვრივ მდებარე ტერიტორიებზე, რომლებიც გამოყენებულ იქნება სხვადასხვა დანიშნულების სამშენებლო ინფრასტრუქტურის განლაგების მიზნით.

ხუდონჰესის წყალსაცავის ჯამური სიგრძე, დაახლოებით, 14 კმ-ს შეადგენს. აქედან წყალსაცავის სიგრძე მდ. ენგურის გასწვრივ, დაახლოებით, 9 კმ-ს უდრის. მდ. ნენსკრის ხეობაში – 3 კმ-ს, ხოლო მდ. ხაიშურის ხეობაში – 2 კმ-ს. 

წყალსაცავის მაქსიმალური სიგანე კაშხალთან მდ. ენგურის ხეობაში 760 მ-ს უდრის, ნენსკრის ხეობაში - 830 მ-ს, ხოლო ხაიშურის ხეობაში - 950 მ-ს. 








1.6. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია

კომპანია Trans Electrica Ltd-მ დაიქირავა კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელი (CENN) ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განსახორციელებლად. გზშ-ის პროცესში CENN-ის მრჩეველი იყო კომპანია ERM-ის გერმანიის ოფისი. პროექტის განსახლების გეგმა შეადგინა მიწისა და უძრავი ქონების პროფესიონალთა ასოციაციამ (APLR), ხოლო პროექტთან დაკავშირებული უსაფრთხოებისა და რისკების საკითხები შეაფასეს კომპანია Trans Electrica Ltd-ს მიერ შერჩეულმა სპეციალისტებმა.

ხუდონის ჰიდროლექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესი ემყარებოდა შემდეგ დოკუმენტებს:

· საქართველოს კანონმდებლობა, მათ შორის, საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ, საქართველოს კანონი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ;

· საქართველოს მიერ რატიფიცირებული საერთაშორისო კონვენციები;

· მსოფლიო ბანკის გარემოსდაცვითი პროცედურები და ინსტრუქციები (სამოქმედო პოლიტიკა გარემოს შეფასების შესახებ OP 4.01, იანვარი, 1999, განახლდა 2011 წლის თებერვალში);

· მსოფლიო ბანკის სამოქმედო პოლიტიკა და პროცედურები იძულებით განსახლების შესახებ (სამოქმედო პოლიტიკა – OP 4.12 (დეკემბერი, 2001, განახლდა 2011 წლის თებერვალში) და ბანკის პროცედურა – BP 4.12 (დეკემბერი, 2001));

· საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) სახელმძღვანელო განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადებისათვის (2002);

· მსოფლიო ბანკის სამოქმედო პოლიტიკა ბუნებრივი ჰაბიტატების შესახებ (OP 4.04, ივნისი, 2001);

· მსოფლიო ბანკის კაშხლების უსაფრთხოების პოლიტიკა – OP 4.37;

· სამოქმედო პოლიტიკის ჩანაწერი მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტებში კულტურული მემკვიდრეობის მართვის შესახებ (OPN 11.03, აგვისტო, 1999);

· მსოფლიო ბანკის ინფორმაციისადმი ხელმისაწვდომობა, სახელმძღვანელო (2010) და ინფორმაციის საჯაროდ გამოტანის პოლიტიკა (2002);. 

· საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) დაინტერესებულ მხარეთა ჩართვის სახელმძღვანელო (2007);

· EBRD-ის გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკის მოთხოვნები (2008);

· კაშხლების მსოფლიო კომისია, კაშხლები და განვითარება, ახალი ჩარჩო გადაწყვეტილების მიღებისათვის (2000). 



სკრინინგი და პროექტის კატეგორიზაცია

საქართველოს კანონმდებლობაში არ არსებობს გზშ-სადმი დაქვემდებარებული საქმიანობების კატეგორიზაციის/სკრინინგის ფორმალური პროცესი. სკრინინგი საქართველოს კანონმდებლობით რეგულირდება გზშ-სადმი დაქვემდებარებული საქმიანობების ტიპების ნუსხით. 

მსოფლიო ბანკის რეგულაციების თანახმად, პროექტი A კატეგორიას მიეკუთვნება. პროექტს აქვს პოტენციალი, მოახდინოს მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზეგავლენა გარემოზე, რომელიც სცილდება პროექტის ფარგლებში ჩასატარებელი ფიზიკური სამუშაოების არეალს. 



სკოპინგი 

საქართველოს კანონმდებლობაში არ არსებობს გზშ-სადმი დაქვემდებარებული საქმიანობების სკოპინგის ფორმალური პროცესი. შესაბამისად, კანონით არ რეგულირდება საჯარო კონსულტაციების ჩატარების მოთხოვნა პროექტის სკოპინგის ეტაპზე.

გზშ–ს განხორციელებისას სკოპინგის ეტაპზე ძირითადი საკითხების გამოსავლენად და კვლევის ფარგლების დასადგენად გამოყენებულ იქნა შემდეგი მეთოდები:

· არსებული ინფორმაციისა და მონაცემების შესწავლა;

· საველე გასვლები და კვლევები პროექტის ზეგავლენის არეალში; 

· შეხვედრები და კონსულტაციები ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან (ადგილობრივი მოსახლეობა, სათემო ორგანიზაციები, ადგილობრივი მთავრობა, ბიზნესსექტორი და ა.შ.);

· კონსულტაციები შესაბამის სამინისტროებთან, სახელმწიფო უწყებებთან, მუნიციპალიტეტებთან, სამეცნიერო ორგანიზაციებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ბიზნესსექტორთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საპატრიარქოსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. 

· ექსპერტთა დასკვნები.

პროექტის სკოპინგის ეტაპზე დაინტერესებულ მხარეებთან ჩატარდა ორი შეხვედრა. პირველი შეხვედრა შედგა 2011 წლის 4 ნოემბერს ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხაიშში, ხოლო მეორე - 2011 წლის 11 ნოემბერს ქ. თბილისში არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამეცნიერო წრეების, სამთავრობო ორგანიზაციების, შესაბამისი მუნიციპალიტეტების, ბიზნესსექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან (დეტალური ინფორმაცია სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ჩართვის შესახებ იხილეთ წინამდებარე ანგარიშის მე-3 თავში და დანართში K).



ფონური კვლევები

ფონური კვლევები განხორციელდა შემდეგი მეთოდების გამოყენებით: 

· არსებული ინფორმაციის შესწავლა და ანალიზი;

· საველე გასვლები და ინფორმაციის რუკებზე დატანა;

· ლაბორატორიული ანალიზების ჩატარება;

· შეხვედრები და კონსულტაციები ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან (ადგილობრივი მოსახლეობა, სათემო ორგანიზაციები, ადგილობრივი მთავრობა, ბიზნესსექტორი და ა.შ.);

· კონსულტაციები შესაბამის სამინისტროებთან, სახელმწიფო უწყებებთან, მუნიციპალიტეტებთან, სამეცნიერო ორგანიზაციებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ბიზნესსექტორთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საპატრიარქოსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან;

· ექსპერტთა დასკვნები.



ზემოქმედების შეფასება

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში განხილულ იქნა პროექტის შესაძლო ზემოქმედება და რისკები ფიზიკური, ბიოლოგიური და სოციალური გარემოს სხვადასხვა კომპონენტზე. ზემოქმედება, ნარჩენი ზემოქმედების ჩათვლით (რომელიც, შესაძლოა, დარჩეს შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ), შეფასდა მისი მიმართულების (დადებითი თუ უარყოფითი), სიმძლავრისა და მნიშვნელობის, ალბათობის, ხანგრძლივობისა და შექცევადობის თვალსაზრისით. 

ზემოქმედების გამოვლენა, ანალიზი და შეფასება განხორციელდა შემდეგი მეთოდების გამოყენებით: 

· არსებული მონაცემებისა და ინფორმაციის შესწავლა და ანალიზი;

· საველე გასვლები და ინფორმაციის რუკებზე დატანა; 

· მოდელირება ხმაურისა და ვიბრაციის დონეების პროგნოზირებისათვის;

· მოდელირება ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შეფასებისათვის;

· წყლის ხარისხის მოდელირება;

· კლიმატის შესაძლო ცვლილების მოდელირება;

· ექსპერტთა დასკვნები;

· კონსულტაციები ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან; 

· კონსულტაციები შესაბამის სამინისტროებთან, სახელმწიფო უწყებებთან, მუნიციპალიტეტებთან, სამეცნიერო ორგანიზაციებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ბიზნესსექტორთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საპატრიარქოსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან.

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი (იხ. ცხრილი 1.11.) წარმოადგენს ზემოქმედების მნიშვნელობის კლასიფიკაციის მატრიცას. ზემოქმედების მნიშვნელობის დასახასიათებლად გამოყენებული ტერმინები (მაგ.: უმნიშვნელო, მცირე, საშუალო) განსაზღვრულია თოთოეული ფაქტორისათვის ცალ-ცალკე. არსებულ ინფორმაციასა და გამოცდილებაზე დაყრდნობით გაკეთდა ზოგიერთი ცალკეული ზემოქმედების რაოდენობრივი შეფასებაც. 

ცხრილი 1.11.	ზემოქმედების მნიშვნელობის კლასიფიკაციის მატრიცა

		ცვლილების სიდიდე

		რეცეპტორის მგრძნობელობა



		

		მაღალი

		საშუალო

		დაბალი



		მაღალი

		დიდი (H, H)

		დიდი (H, M)

		საშუალო (H, L)



		საშუალო

		დიდი (M, H)

		საშუალო (M, M)

		მცირე (M, L)



		მცირე

		საშუალო (L, H)

		მცირე (L, M)

		უმნიშვნელო (L, L)



		ძალიან მცირე

		მცირე (VL, H)

		უმნიშვნელო (VL, M)

		უმნიშვნელო (VL, L)



		არანაირი ცვლილება

		არანაირი (NC, H)

		არანაირი (NC, M)

		არანაირი (NC, L)





მოსალოდნელი ზემოქმედება შეფასდა სათანადო სამართლებრივ მოთხოვნებსა და სტანდარტებთან მიმართებაში. იმ სფეროებში, სადაც არ არსებობს ამგვარი სტანდარტები, შეფასებისა და ინფორმაციის ინტერპრეტაციისათვის გამოყენებულ იქნა ექსპერტთა დასკვნები. ზემოქმედების მნიშვნელობის შეფასების დროს მხედველობაში იქნა მიღებული ზემოქმედების გადახრა ფონური მდგომარეობიდან და გარემოს სენსიტიურობა. ზემოქმედებათა ასეთი კლასიფიკაცია ფართოდაა მიღებული საერთაშორისო მასშტაბით მსგავსი ტიპის კვლევების წარმოებისას. 

სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედების შეფასება მიზნად ისახავდა ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტის დროებითი და მუდმივი ზემოქმედების შესწავლას საკვლევი ტერიტორიის სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე.

სოციალურ და ეკონომიკურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში შესწავლილ იქნა შემდეგი საკითხები: 

1. დემოგრაფია – ცვლილება მოსახლეობის რაოდენობაში, გავლენა მიგრაციულ პროცესებზე; 

1. ეკონომიკური პირობები – ცვლილებები მოსახლეობის შემოსავლების სტრუქტურაში; 

1. სოციალური ინფრასტრუქტურა – გავლენა მუშებისა და ადგილობრივი თემების მცხოვრებთა ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე პროექტის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროცესში, ფიზიკური დაზიანებებისა და უბედური შემთხვევების თვალსაზრისით. 

სოციალური და ეკონომიკური ზემოქმედების შეფასება მოიცავდა დაგეგმილი პროექტის სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი გავლენებისა და პროექტით გათვალისწინებული მშენებლობის მიმდინარეობის პროცესით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის ცვლილებების ანალიზს. მნიშვნელოვანი ზემოქმედების შემთხვევაში Trans Electrica Ltd. განახორციელებს შემარბილებელ ღონისძიებებს, რომლებიც აღწერილია მე–6 თავში – ზემოქმედება გარემოზე და შემარბილებელი ღონისძიებები. ზემოქმედების მნიშვნელობა შეფასებულია პროექტის მიმდინარეობის პროცესში გამოწვეული ცვლილებების ხასიათისა (დროებითი თუ მუდმივი) და ზემოქმედების ხანგრძლივობის მიხედვით (ხანმოკლე ზემოქმედებას ადგილი აქვს სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, საშუალო ზემოქმედება გრძელდება სამშენებლო სამუშაოების დამთავრებიდან 1-5 წლის განმავლობაში და ხანგრძლივი - სამშენებლო სამუშაოების დამთავრებიდან 5-10 წლის განმავლობაში).



ზემოქმედების შერბილება 

შემარბილებელი ღონისძიებების ვარიანტები შემუშავდა შერბილების იერარქიის (იხ. ცხრილი 1.12.), მათი განხორციელებადობისა და ღირებულების გათვალისწინებით, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს დახარჯული სახსრებისა და შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტიანობის პროპორციულობა. სადაც ეს შესაძლებელი იყო, შერბილების ღონისძიებები გათვალისწინებულ იქნა თვით პროექტში. 

ცხრილი 1.12. შემარბილებელი ღონისძიებების იერარქია 

		#

		შემარბილებელი ღონისძიებები



		I

		ზეგავლენის თავიდან აცილება მისი წარმოშობის წყაროს მოცილებით



		II

		ზეგავლენის შემცირება ზემოქმედების წყაროსთან (ზემოქმედების წყაროს შემცირება)



		III

		ზემოქმედების შერბილება – ზემოქმედების შემცირება წყაროსა და რეცეპტორს შორის 



		IV

		ზეგავლენის შემცირება ზემოქმედების რეცეპტორთან – რეცეპტორზე ზემოქმედების შემცირება



		V

		ზეგავლენის გამოსწორება – ზიანის გამოსწორება ზემოქმედების შემდეგ



		VI

		ზეგავლენის კომპენსირება – დაბრუნება ან ჩანაცვლება იმავე ღირებულების მქონე სხვა რესურსით 





შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავების დროს გამოყენებულ იქნა შემდეგი მეთოდები: 

· არსებული ინფორმაციის შესწავლა და ანალიზი, 

· ექსპერტთა დასკვნები, 

· მოდელირება (შესაძლებლობის ფარგლებში) და 

· კონსულტაციები დაინტერესებულ მხარეებთან ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე: ადგილობრივ მოსახლეობასთან, შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურებთან, მუნიციპალიტეტებთან, სამეცნიერო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ბიზნესსექტორსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. 



მონიტორინგი

მონიტორინგის ეტაპზე, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა შემოწმდეს დასახული შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტიანობა ხარისხობრივი და რაოდენობრივი კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების მიხედვით, კანონით გათვალისწინებული ნორმებისა და სხვ. მიმართ.

 გარდა ამისა, როდესაც ვერ ხერხდება ზემოქმედების სიძლიერის ზუსტად დადგენა, შემარბილებელ ღონისძიებებში შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს ამ ზემოქმედების მონიტორინგი დამატებითი ღონისძიებების განხორციელების საჭიროების გამოსავლენად. 

პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური მონიტორინგის გეგმა აღწერილია მე-9 თავში. 

წინამდებარე ანგარიშის ვიზუალური ნაწილი წარმოდგენილია რუკებით, სქემებით, ცხრილებით, ნახაზებით, ფოტოებითა და მატრიცებით.






2. საკანონმდებლო რეგულირება

2.1. საქართველოს კანონმდებლობა გარემოს დაცვის სფეროში

წინამდებარე თავში წარმოდგენილია ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტთან დაკავშირებული ძირითადი საკანონმდენლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ნუსხა:

საქართველოს კონსტიტუცია (1995) 

გარემოს დაცვის სფერო

· საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ (1997);

· საქართველოს კანონი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ (2007);

· საქართველოს კანონი ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ (2007);

· საქართველოს კანონი საშიში ნივთიერებებით გამოწვეული ზიანის კომპენსაციის შესახებ (1999);

· საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 2008 წლის 13 ნოემბრის №745 ბრძანება “გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტის შესახებ”;

· საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის 2011 წლის 4 ოქტომბრის №14 ბრძანება “გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე”.



ბუნებისა და ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის სფერო

· საქართველოს კანონი ცხოველთა სამყაროს შესახებ (1997);

· საქართველოს კანონი საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი წიგნის“ შესახებ (2003);

· საქართველოს კანონი ცხოველთა და მცენარეთა ახალი ჯიშების შესახებ (2010);

· საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 2 მაისის №303 ბრძანებულება საქართველოს „წითელი ნუსხის“ დამტკიცების შესახებ; 

· საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 2011 წლის 2 თებერვლის №2 ბრძანებით “გარემოსათვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გაანგარიშების) მეთოდიკის დამტკიცების შესახებ”.



სხვადასხვა

· საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ (2007);

· საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ (2005);

· საქართველოს კანონი ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ (1997);

· საქართველოს პარლამენტის 2004 წლის 9 დეკემბრის №656 დადგენილებაით რატიფიცირებული “ენერგეტიკის შესახებ ქარტიის ოქმი ენერგეტიკული ეფექტურობისა და გარემოსთან დაკავშირებული ასპექტების შესახებ”.

· ნიადაგის დაცვის შესახებ (1994);

· ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ (1999).



წყლის რესურსებთან დაკავშირებული კანონმდებლობა

· საქართველოს კანონი წყლის შესახებ (1997);

· საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ (1997);

· საქართველოს კანონი საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ (2000);

· საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 1998 წლის 7 მაისის №59 ბრძანება “წყალდაცვითი ზოლის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე”.



მიწათსარგებლობასა და მიწაზე უფლებების მიღებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა 

· საქართველოს კანონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ (1996);

· საქართველოს კანონი სახელმწიფო ქონების შესახებ (2010);

· საქართველოს კანონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ (1997);

· საქართველოს კანონი აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის შესახებ (1999);

· საქართველოს კანონი საჯარო რეესტრის შესახებ (მიწაზე უფლებების რეგისტრაციის საკითხებში) (2008);

· საქართველოს კანონი ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ (2007);

· საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (1997);

· საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (1999);

· საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი (1997);



ტყის ფონდის მიწებით სარგებლობა და ტყის ჭრა

· საქართველოს ტყის კოდექსი (1999);

· “ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №132 დადგენილება;

· “სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრის დადგენის წესის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 აგვისტოს №240 დადგენილება;

· “ტყით სარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს №242 დადგენილება.



 (
20 days
)გარემოსდაცვითი სტანდარტები და ნორმები 

· საქართველოს კანონის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ; 

· საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2001 წლის 16 აგვისტოს ბრძანება №297/ნ „გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ”;

· გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს 2001 წლის 23 ოქტომბრის №89 ბრძანება „ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების ინდექსის გამოთვლის წესის დამტკიცების შესახებ“;

· საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 2008 წლის 20 ოქტომბრის №705 ბრძანება “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ან/და დროებით შეთანხმებული გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების მეთოდის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე”.

· სასმელი წყლის ხარისხის კრიტერიუმები (რომლებიც გამოიყენება მიწისქვეშა წყლის ხარისხის რეგულირებისათვის, ვინაიდან საქართველოს კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული მიწისქვეშა წყლის ხარისხი) განსაზღვრულია სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით, რომელიც დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 17 დეკემბრის №349/N ბრძანებით. 



საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებები

· გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია (UNFCCC);

· გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის კიოტოს ოქმი;

· მონრეალის პროტოკოლი ოზონის შრის დამშლელი ნივთიერებების შესახებ (აგრეთვე ლონდონის, კოპენჰაგენისა და მონრეალის შესწორებები);

· გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რიო-დე-ჟანეიროს კონვენცია ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ (CBD);

· კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ (CITES);

· კონვენცია ველური ცხოველების მიგრირებადი სახეობების დაცვაზე (Bonn);

· არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის ევროპის კონვენცია;

· ორჰუსის კონვენცია გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ;

· ევროპის საბჭოს “ევროპის ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის კონვენცია” (რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2008 წლის 30 დეკემბრის №940 დადგენილებით);

· რამსარის კონვენცია საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი ტერიტორიების, განსაკუთრებით წყლის ფრინველების შესახებ (Ramsar Convention); 

· კონვენცია ევროპის ლანდშაფტების შესახებ (რატიფიცირებულია 2010 წელს).


2.2 საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების რეგულაციები

სავარაუდოა, რომ პროექტის თანადაფინანსებაში მონაწილეობას მიიღებენ ისეთი საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები, როგორც ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი (EBRD), აზიის განვითარების ბანკი (ADB), საერთასორისო ფინანსური კორპორაცია (IFC) და სხვა. საერთაშორისო მულტილატერალური დონორები. 

ყველა საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტს შემუშავებული აქვს საკუთარი გარემოსდაცვითი და სოციალური დაცვის პოლიტიკა და შესაბამისი პროცედურები (მაგ. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკა, 2008; ან აზიის განვითარების ბანკის „დებულება დაცვითი ღონისძიებების შესახებ“, 2009), რომელთა ზედმიწევნით შესრულებაც აუცილებელია დონორის მიერ დაფინანსებული პროექტების განხორციელებისას. სხვადასხვა ფინანსური ინსტიტუტების გარემოსდაცვითი და სოციალური დაცვის პრინციპები და პროცედურები თავისი ძირეული არსით მსგავსია და განსხვავდება მხოლოდ უმნიშვნელო დეტალებით. კერძოდ, პროცედურები მოიცავს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესს და გზშ დოკუმენტების მომზადებისა და დამტკიცების წესებს, არანებაყოფლობითი განსახლების პრინციპებს და სამოქმედო გეგმის მომზადების წესებს და ა.შ. პროექტის განხორციელების ყოველ ეტაპზე საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები ანხორციელებენ მკაცრ კონტროლს გარემოსდაცვითი და სოციალური დაცვის პროცედურების შესრულებაზე.

ხუდონის ჰესის დამფინანსებელ დონორთა წრე ჩამოყალიბების პროცესშია. ამჟამად მოლაპარაკება წარმოებს რამდენიმე საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტთან. პროექტის თანადაფინანსებაში მონაწილე დონორების წრის ჩამოყალიბების შემდეგ, დონორები შეთანხმდებიან იმის თაობაზე, თუ რომელი ფინანსური ინსტიტუტის გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკითა და პროცედურებით უნდა იხელმძღვანელოს პროექტის პროპონენტმა.

რომელი დონორის პროცედურებითაც არ უნდა განხორციელდეს პროექტი, ცხადია, რომ პროექტი განეკუთვნება A კატეგორიას და მისი განხორციელება საჭიროებს სრულმასშტაბიანი „ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების“ და „განსახლების სამოქმედო გეგმის“ მომზადებას და დონორების მიერ მათ დამტკიცებას. 





3. საზოგადოების ინფორმირებისა და ჩართვის პროცესი

ხუდონჰესის პროექტის ფარგლებში დაინტერესებული მხარეების ინფორმირებისა და ჩართვის პროცესი განხორციელდა საქართველოს კანონმდებლობისა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების - მსოფლიო ბანკისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) - წესებისა და მოთხოვნების შესაბამისად. 

ამ პროცესის ეფექტიანი წარმართვის მიზნით შემუშავდება დაინტერესებულ მხარეთა ჩართვის გეგმა (წარმოდგენილ იქნება, როგორც დანართი A), რომელიც, როგორც სახელმძღვანელო დოკუმენტი, გადაეცა Trans Electrica Ltd-ს პროექტის ფარგლებში დაინტერესებული მხარეების ეფექტიანი ჩართვის უზრუნველსაყოფად. 



3.1. ჩატარებული კონსულტაციები და მიწოდებული ინფორმაცია 

წინასწარი კონსულტაციები დაინტერესებულ მხარეებთან

გზშ-ს პროცესში Trans Electrica Ltd-მა 2011 წლის მეორე ნახევარში გამართა კონსულტაციები დაინტერესებულ მხარეებთან ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე. კონსულტაციების ფარგლებში ჩატარდა შეხვედრები სხვადასხვა სამინისტროსა და ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებთან.



სკოპინგის შეხვედრები

კონსულტაციების დაწყებამდე ჩატარდა დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი და გამოვლინდა პროექტის ყველა ძირითადი დაინტერესებული მხარე. 

საკონსულტაციო/სკოპინგის შეხვედრები პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ორ ეტაპად.

პირველი საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართა 2011 წლის 4 ნოემბერს სოფელ ხაიშში, ხაიშის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში. შეხვედრამდე ერთი კვირით ადრე მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს, ასევე სოფელ ხაიშის გამგეობის შენობების წინ გამოიკრა განცხადებები შეხვედრის შესახებ. განცხადებები გამოიკრა აგრეთვე შემდეგი სამიზნე სოფლების (ხაიში, ლუხი, წვირმინდი, დაკარი, ლახამი, ქვემო ვედი, ზემო ვედი, ტობარი) საზოგადოების შეკრების ადგილებში (მაღაზია, სკოლა და სხვ.) (ფოტოები იხ. დანართში M). 

დაინტერესებული მხარეების მაქსიმალური ჩართვის უზრუნველყოფის მიზნით, სკოპინგის ანგარიში, პროექტის ბროშურებთან და კომენტარებისა და შემოთავაზებების ფორმებთან ერთად (იხ. დანართი M), დაინტერესებული მხარეებისათვის ხელმისაწვდომი იყო მესტიის გამგეობისა და საკრებულოს, ასევე ხაიშის გამგეობის შენობებში. გარდა ამისა, ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტები ხელმისაწვდომი იყო წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის შენობაში. 

სოფელ ხაიშში გამართულ სკოპინგის შეხვედრას ესწრებოდნენ ადგილობრივი მოსახლეობის, ადგილობრივი ხელისუფლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ადგილობრივი მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები (შეხვედრის მონაწილეთა სია და ფოტომასალა მოცემულია დანართში M).

მეორე საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართა 2011 წლის 11 ნოემბერს ქ. თბილისში, სასტუმრო „რედისონ ბლუ ივერიაში“. შეხვედრამდე ორი კვირით ადრე დაინტერესებულმა მხარეებმა მიიღეს მოსაწვევი ბარათები შეხვედრის მიზნების შესახებ. მოსაწვევს თან ახლდა პროექტის სკოპინგის ანგარიში, ბროშურები და კომენტარებისა და შემოთავაზებების ფორმა, რითაც მათ შესაძლებლობა მიეცათ, წინასწარ გასცნობოდნენ პროექტის სკოპინგის ანგარიშს და პროექტის შესახებ საკუთარი მოსაზრებები გამოეთქვათ შეხვედრაზე. დაინტერესებული მხარეების მაქსიმალური ჩართვის უზრუნველყოფის მიზნით, სკოპინგის ანგარიში, სკოპინგის ბროშურები და კომენტარებისა და შემოთავაზების ფორმა, შეხვედრის შესახებ განცხადებასთან ერთად, გავრცელდა კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელისა (CENN)[footnoteRef:4] და ორჰუსის ცენტრის ელექტრონული ქსელებით. შეხვედრამდე ორი კვირით ადრე პროექტის სკოპინგის ანგარიში ქართულ ენაზე, ზემოთ აღნიშნულ მასალებთან ერთად, გამოქვეყნდა CENN-ისა (www.cenn.org) და ორჰუსის ცენტრის (http://aarhus.ge) ვებგვერდებზე. [4:  CENN- ის ელექტრონულ ქსელს ჰყავს 20,000-ზე მეტი ხელმომწერი.] 


ქ. თბილისში გამართულ სკოპინგის შეხვედრას ესწრებოდნენ სახელმწიფო ორგანიზაციების, სამინისტროების, ადგილობრივი მთავრობის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამეცნიერო წრეებისა და ადგილობრივი მთავრობისა და მოსახლეობის წარმომადგენლები (შეხვედრის მონაწილეთა სია და ფოტომასალა მოცემულია დანართში M).

ორივე შეხვედრის დროს დარბაზის კედლები გამოყენებული იყო პროექტის ფარგლებში მომზადებული ვიზუალური მასალის (რუკები, სქემები) სადემონსტრაციოდ. 

სკოპინგის ორივე შეხვედრის ოქმი და დღის წესრიგი მოცემულია დანართში M.



კონსულტაციები სახელმწიფო სტრუქტურებთან ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე

2011 წლის ნოემბერ-დეკემბერში საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს, საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნულ სააგენტოსა და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობას დაეგზავნათ წერილები პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაციით.

წერილების საშუალებით ზემოთ ჩამოთვლილ უწყებებს ეთხოვათ, წარმოედგინათ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებზე: 

· პროექტის ტერიტორიის დაბინძურების არსებული დონე; 

· მდინარე ნენსკრაზე დაგეგმილი ჰიდროელექტროსადგურის თაობაზე; 

· საქართველოში არსებული და გეგმარებით დაცული ტერიტორიების შესახებ; 

· ზეგავლენის არეალში არსებული სტიქიური ბუნებრივი პროცესების შესახებ; 

· ზემო სვანეთის, როგორც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნომინანტის, დაცული ზონის საზღვრების დადგენის თაობაზე, 

· დაავადებათა ძირითადი ჯგუფების მიხედვით ავადობის თაობაზე.

გაიმართა კონსულტაციები ზემოთ ჩამოთვლილ უწყებებთან. 

მოეწყო საკონსულტაციო შეხვედრები ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებთან.



კონსულტაციები საპატრიარქოსთან 

გამომდინარე იქიდან, რომ ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის განხორციელება იწვევს სოფელ ხაიშის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის, ასევე სოფლების – ხაიშისა და ლალხორალის (გელოვანების) სასაფლაოების დატბორვას, გზშ-ს პროცესში ექსპერტთა ჯგუფმა განახორციელა კონსულტაციები საქართველოს საპატრიარქოსთან, მეუფე დავით ალავერდელთან. 

შეხვედრის დროს განხილულ იქნა შესაძლო ღონისძიებები პროექტის უარყოფითი ზემოქმედების შესარბილებლად. კერძოდ, ერთ-ერთ ვარიანტად განხილულ იქნა სოფელ ხაიშის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის საძირკვლის, რომელიც შუა საუკუნეებით თარიღდება, გამაგრება (რათა წყალმა ვერ შეძლოს მისი დაზიანება) და ეკლესიის საკურთხევლისა და სატრაპეზოს ადგილზე დატოვება. დამატებით რეკომენდებულ იქნა ამ ადგილზე სამმეტრიანი ჯვარის აღმართვა, რათა წყლის დონის დაწევის დროს გამოჩნდეს ჯვარი და ამ გზით მოხდეს ”ნაეკლესიარი” ადგილის შენარჩუნება. 

რეკომენდებულ იქნა აგრეთვე, რომ იმ ადგილას, სადაც მოხდება განსახლების ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირების ყველაზე კომპაქტური დასახლების დაფუძნება, მოხდეს ახალი, უფრო დიდი ეკლესიის აშენება, რომლის მშენებლობის დროს გამოყენებულ იქნება ძველი ეკლესიის კედლები. განხილულ იქნა აგრეთვე ახლად აშენებული ეკლესიის ეზოში იმ მიცვალებულთა გადასვენების საკითხი, რომელთაც არ გამოუჩნდებათ პატრონი.

კონსულტაციები ადგილობრივ მოსახლეობასთან 

პროექტის ფარგლებში საკონსულტაციო შეხვედრები ჩატარდა ადგილობრივ მცხოვრებლებთან (სოფლები: ხაიში, ლახამი, ზემო ვედი, ქვედა ვედი, ლუხი, ლალხორალი, ტობარი, იდლიანი, სკორმეთი. იხ. დანართი M) პროექტის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიწოდებისა და მათი მოსაზრებების გაზიარების მიზნით. ინფორმაცია საზოგადოების ინფორმირებისა და ჩართვის პროცესის შესახებ იხ. დანართში M.

პროექტის შესახებ ინფორმაციის შეგროვების მიზნით ჩატარდა ინტერვიუები სამიზნე სოფლების / თემების წარმომადგენლებთან, ადგილობრივ მთავრობასა და რამდენიმე ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან (დანართში M მოცემულია გამოკითხულ პირთა სია).



კონსულტაციები სამეცნიერო წრეებთან

კონსულტაციები გაიმართა შემდეგი სამეცნიერო ინსტიტუტების წარმომადგენლებთან: რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი, სსიპ თბილისის ბოტანიკური ბაღი და ბოტანიკის ინსტიტუტი, ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ასევე ხუდონჰესის პროექტის აქტუალურობიდან გამომდინარე ინტენსიურად მიმდინარეობს შეხვედრები სამეცნიერო წრეებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, გაიმართა ხუდონის პროექტის საჯარო განხილვა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტში, საქართველოს ენერგეტიკულ აკადემიასთან და ა.შ



კომენტარებისა და შემოთავაზებების ყუთები

მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს, აგრეთვე სოფელ ხაიშის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების წინ დაიდგა ყუთები წარწერით: “ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის კომენტარებისა და შემოთავაზებების ყუთი”. 

პროექტის შესახებ ინფორმაციის ფართოდ გავრცელების მიზნით კომენტარებისა და შემოთავაზებების ფორმასთან ერთად ყუთებთან განთავსდა პროექტის ბროშურები (ყუთების ფოტოები იხ. დანართში M). 

საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრების დროს დაინტერესებულ მხარეებს ეცნობათ იმის შესახებ, რომ კომენტარებისა და შემოთავაზებების ფორმები ხელმისაწვდომია მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს, აგრეთვე სოფელ ხაიშის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობებში.

Trans Electrica Ltd-ის თანამშრომელი, რომელიც პასუხისმგებელია ყუთებში მოთავსებული კომენტარებისა და შემოთავაზებების შევსებული ფორმების შეგროვებაზე, ამოწმებს ყუთებს და აგროვებს ფორმებს რეგულარულად.

დეკემბრის შუა რიცხვებისათვის კომენტარებისა და შემოთავაზებების ყუთებიდან ამოღებულია კომენტარებისა და შემოთავაზებების 19 შევსებული ფორმა. ამ კომენტარების უმეტესი ნაწილი შემოსულია იმ თემებიდან, რომლებიც ხუდონჰესის ზეგავლენის არეალში ხვდებიან. შემოსულ კომენტარებში, ძირითადად, ინტერესი გამოხატულია კომპენსაციისა და პროექტის განხორციელების პროცესში დასაქმების საკითხების მიმართ. რიგ შემოსულ ფორმებში (დაახლოებით, 5) მოსახლეობა გამოხატავს უარყოფით დამოკიდებულებას პროექტის მიმართ, რაც, ძირითადად, კომენტარების მიხედვით, გამოწვეულია ეკლესიისა და სასაფლაოს დატბორვის გამო. 

დაინტერესებული მხარეებისაგან შემოსულ კომენტარებში ასევე აღნიშნულია ის, რომ ჰესის ფუნქციონირება ზეგავლენას იქონიებს მთლიანად მესტიის მუნიციპალიტეტზე და არა მხოლოდ ხაიშის თემზე; შესაბამისად, გამოთქმულია აზრი მთლიანად მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაზე გარკვეული შეღავათებისა და კომპენსაციის (საუბარია ელექტროენერგიის ღირებულების გადასახადების შეღავათებსა და ჰესის ფუნქციონირებიდან მიღებული მოგების გარკვეული ნაწილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გადარიცხვაზე) გაცემის აუცილებლობაზე. 

ცალკე აღსანიშნავია ხაიშის თემის მოსახლეობის ღია წერილი პრეზიდენტისადმი (რომელსაც 500–ამდე ადამიანი აწერს ხელს) , სადაც ხაზგასმულია შემდეგი საკითხები:

· პროექტის შედეგად კლიმატის შესაძლო ცვლილება არა მხოლოდ მესტიის მუნიციპალიტეტში, არამედ მთლიანად დასავლეთ საქართველოს ფარგლებში;

· ჰესის მშენებლობის ტერიტორიაზე ქანების არამდგრადი მდგომარეობა; შესაბამისად, ხელმომწერები თვლიან, რომ ხუდონჰესის სამშენებლო ტერიტორია არ აკმაყოფილებს მაღლივი კაშხლის სამშენებლო კრიტერიუმებს; 

· ხუდონჰესის შესაძლო ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე;

· ხაიშის თემის სიახლოვე (ტერიტორია უშუალოდ ესაზღვრება) რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან (აფხაზეთი და კოდორის ხეობა), აქედან გამომდინარე, წერილის ავტორები თვლიან, რომ ამ ტერიტორიის დაცლა მოსახლეობისგან არ არის მიზანშეწონილი;

· დაბოლოს, განსაკუთრებით ხაზგასმულია ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ყველაზე მტკივნეული თემა - სასაფლაოსა და წმ. გიორგის სახელობის მოქმედი ტაძრის წყლით დაფარვა. 

გარდა ზემოთ აღნიშნული შემოსული კომენტარებისა, მოსაზრებები შემოსულია ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე მოქმედი სხვადასხვა არასამთავრობო და სახელმწიფო სტრუქტურიდან (შემოსული წერილები იხ. დანართში S). 


3.2. პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამოქვეყნება ინტერნეტში

პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაცია (პროექტის ბროშურა, სკოპინგის ანგარიში, კომენტარებისა და შემოთავაზებების ფორმა) განთავსდა შემდეგ ელექტრონულ გვერდებზე:

· Trans Electrica Ltd.- http://transelectrica.com

· კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN) - http://www.cenn.org/wssl/index.php?id=99



3.3. სკოპინგის საკონსულტაციო შეხვედრების დროს წამოჭრილი ძირითადი საკითხები

სკოპინგის საკონსულტაციო შეხვედრების დროს დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოაყენეს შემდეგი ძირითადი საკითხები: 

· ჰესის წყალსაცავის ზეგავლენა ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე; 

· ჰესის წყალსაცავის ზეგავლენა ადგილობრივ მიკროკლიმატზე;

· განსახლების არეალში წინასწარი ჰიდრომეტეოროლოგიური შესწავლის აუცილებლობა;

· სამიზნე არეალზე კუმულაციური ეფექტის შესწავლა (მდ. ნენსკრაზე დაგეგმილი ჰიდროელექტროსადგურთან მიმართებაში). 

Trans Electrica Ltd-მა აღნიშნა, რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევს ამ საკითხებს პროექტის შემუშავების, მშენებლობისა და ჰესის ექსპლუატაციის პროცესში. 



3.4. პასუხები გზშ-ს ადრეული ვარიანტის განხილვისას მიღებულ კომენტარებზე

2012 წლის დეკემბერს გარემოს დაცვის სამინისტრომ დაასრულა გზშ-ს წინასწარი ვარიანტის განხილვა და წარმოადგინა საკუთარი კომენტარები, ხოლო 2013 წლის მაისში, გარემოს დაცვის სამინისტროს თხოვნით, გზშ-ს პროექტი განიხილა ჰოლანდიის გზშ კომისიამ და ასევე წარმოადგინა კომენტარები. ყველა ეს შენიშვნები და კომენტარები გათვალისწინებულ იქნა გზშ-ს განახლებული ვერსიის მომზადებისას და მოკლე რეზიუმე ქვემოთ არის წარმოდგენილი ცხრილების სახით.
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		ჰოლანდიის გზშ კომისიის კომენტარები

		პასუხი კომისიის კომენტარებზე



		კომპენსაციასთან, განსახლებასთან და კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული სოციალური საკითხები



		

		მოწინავე საერთაშორისო პრაქტიკასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით ყველა სჭირო ინფორმაცია უნდა იყოს მოპოვებული განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტის შესამუშავებლად, რომელიც განსახლების სამოქმედო გეგმის საფუძველს წარმოადგენს, განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტი გარემოსდაცვითი და სოციალური გეგმის ნაწილია და იგი ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზეგავლენის შეფასებაშიც უნდა აისახოს. განსახლების სამოქმედო გეგმა მშენებლობის დაწყების თარიღთან უნდა იყოს მიბმული.

		„განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტი“, როგორც ასეთი, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მიერ დამკვიდრებული „საუკეთესო პრაქტიკის“ შესაბამისად, მზადდება მხოლოდ მრავალ ქვეპროექტისაგან შემდგარი საინვესტიციო პროგრამებისათვის. ცალკე აღებული პროექტის შემთხვევაში მზადდება მხოლოდ „განსახლების სამოქმედო გეგმა“ (გსგ). ის საკანონმდებლო საფუძვლები, პოლიტიკა და ძირითადი პრინციპები, რომლებიც გამოყენებული იქნება კონკრეტული პროექტის განხორციელებისას, როგორც წესი, აღწერილი არის განსახლების სამოქმედო გეგმაში -სპეციალურ თავში, რომელიც ამ საკითხებს ეძღვნება. ამავე სტრუქტურით არის მომზადებული ხუდნჰესის პროექტის განსახლების გეგმის საწყისი ვარიანტი და იგივე სტრუქტურის შესაბამისად მომზადდება საბოლოო „განსახლების სამოქმედო გეგმა“. 

გზშ-ს განახლებულ ვერსიაში (თავი 7, პარაგრაფი 7.2.1 ) წარმოდგენილია განსახლების პოლიტიკა და პრინციპები, რომლის შესაბამისადაც არის მომზადებული გსგ-ის საწყისი ვერსია და ის დამატებითი რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინებაც საჭიროა გსგ-ს ბოლოვარიანტის მომზადებისას.

კერძოდ, განმარტებულია, რომ 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;



		

		კულტურული მემკვიდრეობის კონტექსტში კომისიას მიზანშეწონილად მიაჩნია მომზადდეს  კულტურული მემკვიდრეობის ყველა ძეგლის დეტალური ჩამონათვალი და აღწერა მათი  მდებარეობის დეტალური მითითებით. უნდა მომზადდეს კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებთან დაკავშირებით მოქმედების გეგმა, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს ზემოქმედების ქვეშ მყოფ მოსახლეობასთან, მუნიციპალიტეტებთან და ხელისუფლებასთან კომუნიკაციას და შეთანხმების მიღწევას დამცავ მექანიზმებსა და მათ განხორციელებასთან დაკავშირებით.



		საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხები წყდება ძირითადად მშენებლობის ნებართვის გაცემის ფარგლებში კულტურის სამინისტროს მიერ შესაბამისი დასკვნის გაცემის საფუძველზე. კანონმდებლობის შესაბამისად, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე პასუხისმგებელი ორგანო და მშენებლობის ნებართვის გაცემისას ამ საკითხებზე კომპეტენტური ორგანო არის კულტურის სამინისტრო. კულტურის სამინისტროს მიერ დადებითი დასკვნა გაიცემა შესაბამისი შესწავლების საფუძველზე და ეს შესწავლები, როგორც წესი - ხორციელდება დამოუკიდებლად და არა გზშ-პროცესის ფარგლებში. 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). 

გზშ-ში, როგორც წესი ასახულია წინასწარი კვლევების რეზიუმე ან დამოუკიდებლად ჩატარებული წინასწარი კვლევის მასალები. 

წინამდებარე გზშ-ში მოყვანილი ინფორმაცია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ არის გზშ-ს ფარგლებში ჩატარებული წინასწარი კვლევის ანგარიში და ეს ინფორმაცია საკმარისი არის გზშ-ს ფორმატისათვის და ეკოლოგიური ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის გასაცემად. მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურები ითვალისწინებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასთან დაკავშირებული საკითხების ცალკე განხილვას და ამჟამად, პროექტის პროპონენტი ანხორციელებს მოლაპარაკებას კულტურის სამინისტროსთან ფართომასშტაბიანი წინასწარი კვლევების განსახორციელებლად. ეს კვლევები თავისი არსით, უნდა განხილულ იქნან, როგორც ბუნებრივი, სოციალური და კულტურული გარემოს დაცვის სამოქმედო გეგმის ნაწილი. 



		

		სედიმენტაციის დონე და წყალსაცავის საექსპლუატაციოდ ვარგისიანობასთან დაკავშირებული გეოლოგიური საფრთხეები



		

		მდინარე ენგურს და რამოდენიმე შენაკადს მდინარის ზედა ნაწილიდან მყარი დანალექების მაქსიმალური რაოდენობა ჩამოაქვთ. მაღალი ალბათობით შეიძლება ითქვას, რომ ეს გზის მშენებლობითაა გამოწვეული.  თუ დაგეგმილი 20 კმ გზის მშენებლობა წყალსაცავის მახლობლად მდებარე ტერიტორიაზე ისეთივე მეთოდებით განხორციელდება, როგორც ეს მდინარის ზედა ნაწილში ხორციელდება,  პრობლემა კიდევ უფრო გამწვავდება. გარდა ამისა, წყალსატევის გარშემო მეწყერების ჩამოწოლის რისკი საკმაოდ მაღალია.  ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით წყალსატევის საექსპლუატაციო ვარგისიანობა შეიძლება მიუღებლად მოკლე გამოდგეს, რაც კიდევ უფრო ამწვავებს პროექტის განხორციელებით გამოწვეულ გარემოსდაცვით და სოციალურ შედეგებს.  მდინარე ენგურის სედიმენტაციის დონეების შესახებ უფრო სანდო და სრული ინფორმაცია უნდა იყოს მოპოვებული. მაღალი სედიმენტაციის პირობებში შესაძლოა საჭირო გახდეს კაშხალის პროექტის გადასინჯვა, რათა წყალსატევიდან სედიმენტების გამორეცხვა იყოს შესაძლებელი.

		დალამვასთან დაკავშირებული დამატებითი კვლევის შედეგები მოცემულია „დამატებით დანართ #5-ში. 



		

		კომისიის რეკომენდაციის შესაბამისად ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე  ზეგავლენის შეფასებაში ასახული უნდა იყოს საველე კვლევების შედეგები, რომლებიც მეწყერის, ნიადაგის ჩამოშლის და ქვის ცვენის პოტენციური საფრთხის დადგენის მიზნით ჩატარდება; ასევე სტაბილურობის ანალიზის შედეგები და ის შემარბილებელი ზომები, რომლებიც მეწყერისა და წყლის ნაშალის წყალსატევის ტერიტორიაზე მოხვედრის პრევენციის მიზნით ტარდება.

ეროზიისა და გაზრდილი სედიმენტაციის ზეგავლენის შემცირების მიზნით კომისია რეკომენდაციას იძლევა გადასინჯოს წყალსატევის შემოვლითი გზების პროექტები ისეთი გზით,  რომ ზემოთხსენებული პრობლემა იყოს გათვალისწინებული. იგივე ვრცელდება ზემო სვანეთის ხეობაში ახლახანს აშენებულ გზასთან დაკავშირებით. წყალსატევის მიმდებარე ტერიტორიაზე 20 კმ სიგრძის ახალი გზების პროექტის გადასინჯვა ინვესტორის პასუხისმგებლობაში შდის. რაც შეეხება კაშხლის ზემოთ მდებარე გზებს – ეს საგზაო დეპარტამენტის პასუხისმგებლობაში შედის.

		ხუდონის კაშხლის უბნის დამატებითი დეტალური გეოლოგიური კვლევის შედეგები წარმოდგენილია „დამატებით დანართ 3-ში“; ეს კვლევები აუცილებელი იყო კაშხლის მდგრადობის შეფასებისათვის და როგორც კაშხლის მშენებლობის შესაძლ;ებლობის შესახებ პრინციპული გადაწყვეტილების მისაღებად, ასევე - საინჟინრო პროექტის კონკრეტული დეტალების დააზუსტებლად. ამით დასრულებულია ყველა ის გეოლოგიური შესწავლა, რაც აუცილებელია პროექტის განხორციელების შესაძლებლობის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად და მშენებლობის ნებართვის გასაცემად. 

გარდა ამისა, გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა ითვალისწინებს კაშხლის და ახალი გზების მიმდებარე ტერიტორიის შემდგომი კვლევების და მონიტორინგის დეტალური გეგმის შემუშავებას და მუდმივი მონიტორინგის განხორციელებას.



		

		სეისმური რისკები



		

		იმის გათვალისწინებით, რომ  არსებული ინფრასტრუქტურა ცუდ  მდგომარეობაშია და წყალსატევის ტერიტორიაზე  მეწყერის მაღაკი რისკი არსებობს, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზეგავლენის შეფასებაში ასახული უნდა იყოს ჰუდონის ჰიდროელექტრო სადგურის პროექტთან დაკავშირებული გეოლოგიური საფრთხეების სრული შეფასება, მათ შორის სეისმური რისკები, ეროზია, ბუნებრივი ფერდობების სტაბილურობა და სხვა. რისკების შეფასების ფარგლებში უნდა განხორციელდეს პოტენციური რისკების (ალბათობისა და შედეგების) იდენტიფიცირება, რაჟირება და პრიორიტეტების სიის განსაზღვრა.  უნდა დაიგეგმოს უარყოფითი ზეგავლენის შემარბილებელი ზომები, რათა  რისკები მისაღებ დონემდე იყოს დაყვანილი.

		ხუდონის კაშხლის უბნის დამატებითი დეტალური გეოლოგიური კვლევის და გეოლოგიური რისკების ანალიზის შედეგები წარმოდგენილია „დამატებით დანართ 3-ში“;



		

		პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები, დანაკარგები და სარგებელი



		

		ეროვნულ დონეზე პროექტის ხარჯების, უარყოფითი ზეგავლენისა და სარგებლის ანალიზი ჯერ არ განხორციელებულა. აღსანიშნავია, რომ პროექტი არა მხოლოდ კერძო ხარჯებს და სარგებელს გულისხმობს. შესაბამისად იგნორირებულია ისეთი ასპექტები, როგორიცაა საზოგადოების ეკონომიკური ინტერესები, მათ შორის საკუთრებისა და შემოსავლის დაკარგვა, განსახლება, გარემოს დეგრადაცია, ფლორისა და ფაუნის განადგურება, პროექტის ზეგავლენა ეროვნულ ენერგომომარაგებაზე და სხვა. გარდა ამისა ასევე იგნორირებულია მდინარე ენგურზე ორი კაშხლის ექსპლუატაციისგან  მოსალოდნელ სარგებელთან დაკავშირებული საკითხები..

		პროექტის განხორციელების შედეგად ქვეყნის მიერ მიღებული სარგებელი გაანალიზებულია გზშ-ს განახლებულ ვერსიაში - იხ. პარაგრაფი 3.1.6;

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების რაოდენობრივი შეფასება და ამ ზემოქმედების მიახლოებითი მონეტარული გამოსახულება განხილულია მე-5 თავში. 

განსახლების სამოქმედო გეგმის საბოლოო ვარიანტი მომზადების პროცესშია. განსახლების კონკრეტული ფასი განისაზღვრება ამ დოკუმენტში. ქვეყნის ინტერესების გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია შემდეგი:

· განსახლების ხარჯებს მთლიანად ფარავს ინვესტორი

· განსახლება განხორციელდება მსოფლიო ბანკის OP 4.12 პროცედურების შესაბამისად

· წინამდებარე გზშ-ში ჩამოყალიბებული მოთხოვნის შესაბამისად, განსახლების გეგმით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ოჯახებს არსებული სოციო-ეკონომიკური სტატუსის არა შენარჩუნება, არამედ მისი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება



		

		პროექტის მასშტაბისა და მისი მოსალოდნელი სოციალური, ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი ზეგავლენის გათვალისწინებით, ადევე პროექტიდან ინვესტორის ამონაგების გაანალიზების შედეგად, რეკომენდირებულია განხორციელდეს პროექტთან დაკავშირებული ხარჯებისა და სარგებლის დამატებითი  და უფრო ფართო ანალიზი. ასეთმა ანალიზმა პასუხი უნდა გასცეს შემდეგ შეკითხვებს:

1) პროექტი სარგებელს მოუტანს ქვეყანას? რა მოცულობით და რა სახის?

2) ვინ მიიღებს სარგებელს და ვინ დაზარალდება? რამდენად?

3) რა სახის კომპენსაციას მიიღებენ ის ადამიანები, რომლებიც დაზარალდებიან (მიწა, საკუთრება, საარსებო შემოსავალი, კულტურული მემკვიდრეობა და სხვა)? რა მოცულობი მიიღებენ ისინი კომპენსაციას?

4) როგორ მოხდება პროექტისგან მიღებული სარგებლის გადანაწილება?

5) ეს საქართველოში დამატებითი ელექტროენერგიის წარმოების ძვირადღირებული გზაა?

		ხსენებული საკითხები გაანალიზებულია გზშ-ს განახლებულ ვერსიაში - იხ. პარაგრაფები 3.1.5; და 3.1.6;





		

		ალტერნატივები. ბუნებრივ და  სოციალურ გარემოზე ზეგავლენის შეფასებაში სერიოზული ხარვეზებია ღმოჩენილი პროექტის ალტერნატივებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ნაწილში. ნაწილობრივ ეს შეიძლება პროექტის წინაისტორიას მიეწეროს და ასევე იმ არჩევანს, რომელიც წარსულში გაკეთდა. მიუხედავად ამისა, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზეგავლენის შეფასება სრულიად გასაგები და ნათელი უნდა იყოს როგორც დამოუკიდებელი დოკუმენტი და იგი როგორც მინიმუმ შემაჯამებელ ცხრილს უნდა შეიცავდეს, რომელიც ყველა შესწავლილი ალტერნატივის შედარების საშუალებას მოგვცემდა. გარდა ამისა, დასაბუთებული უნდა იყოს შემოთავაზებული ალტერნატივის მიზანშეწონილობა და ის მიზეზები, რამაც მოცემულ ობიექტზე არჩევანის გაჩერება განაპირობა. მოცემული ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს ტექნიკურ ნაწილთან  დაკავშირებულ მსჯელობას და დეტალურად უნდა იყოს განხილული გარემოსდაცვითი, სოციალური და ეკონომიკური ზეგავლენა.

		ხსენებული საკითხები გაანალიზებულია გზშ-ს განახლებულ ვერსიაში - იხ. პარაგრაფები 3.1.5; და 3.1.6; და თავი 5.





		

		ნარჩენების მართვის გეგმა: ხაიშურას ხეობაში შემოთავაზებულია ნაგავსაყრელის მშენებლობა 7 მილიონი მ3 მყარი ნარჩენების გადასატანად. ამ ნაგავსაყრელის სიდიდისა და მდებარეობის გამო, მისი ტექნიკური მახასიათებლები დეტალურად უნდა იყოს გაწერილი და ასევე აღწერილი უნდა იყოს მისი ზეგავლენა ლანდშაფტზე, ეკოლოგიაზე, ეროზიაზე, სედიმენტაციის დინამიკაზე და მოსახლეობის საცხობრებელ გარემოზე. ასევე, აღწერილი უნდა იყოს ეფექტური მონიტორინგისა და უარყოფითი ზეგავლენის შემცირებაზე მიმართული ზომები. ნარჩენების მართვის შემოთავაზებული გეგმა გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის (EMP) ნაწილს უნდა წარმოადგენდეს და იგი დასრულებული უნდა იყოს მანამდე, სამან საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული პროექტის თაობაზე.

ხაიშურას ხეობაში გათვალისწინებულია ნაგავსაყრელის მოწყობა, სადაც 7.1 მილიონი მ3 არასაშიში ინერტული სამშენებლო მასალების გატანა იგეგმება. ნარჩენები 4-5 კმ სიგრძეზე იქნება განთავსებული.  მასალების ნარჩენების ასეთი დიდი რაოდენობის გატანის ზემოქმედება არ არის ამომწურავად ასახული ანგარიშში.  როგორც ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებასია აღწერილი, ლანდშაფტზე და ეკოლოგიაზე ზეგავლენა ყველაზე დიდი გამოწვევა იქნება. გარდა ამისა, ნარჩენების არასწორი გატანის შემთხვევაში ხუდონის რეზერვუარში ნატანის მოცულობა გაიზრდება. ანგარიშში არ არის მითითებული ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობს თუ არა მოსახლეობა.

		ხსენებული საკითხები გაანალიზებულია გზშ-ს განახლებულ ვერსიაში - იხ. პარაგრაფი 7.1.12

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 დამატებით გარემოსდაცვით ღონისძიებებს. ამგვარი პროექტის მომზადება იქნება მშენებელი კონტრაქტორის მოვალეობა და გეგმის მომზადებისა და განხორციელების ხარჯები აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იყოს სატენდეროდ წარმოდგენის ფინანსურ წინადადებაში.



		

		სატრანსპორტო ნაკადები, რომლებიც არ იქნა განხილული ინვესტორების მიერ: აღსანიშნავია, რომ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში არ შეიცავს ინფორმაციას დაბლობიდან ენგურის ხეობაში გამავალ გზებზე ინტენსიური სატრანსპორტო ნაკადების თაობაზე, რადგანაც ეს ვიწრო და დაკლაკნილი გზა ზემო სვანეთთან დამაკავშირებელი ერთადერთი გზაა, კომისია რეკომენდაციას იძლევა, რომ ზუდიდსა და ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტს შორის მდებარე გზაზე სატრანსპორტო ნაკადების თაობაზე რაოდენობრივი მონაცემები შეგროვდეს, ასევე უნდა განხორციელდეს გზის მთელ მონაკვეთზე ავტოსაგზაო შემთხვევების რისკის შეფასება. შემოთავაზებული უნდა იყოს სატრანსპორტო ნაკადების მოძრაობის გეგმა და განისაზღვროს სატვირთო ავტომობილების მაქსიმალური ზომა და ტვირთის მოცულობა, შემოწმებული უნდა იყოს არსებობს თუ არა ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს გამოსაყენებელი სპეციალური სამაშველო ტექნიკა და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამოქმეწდო გეგმა

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაში არ არის ასახული მშენებლობის ეტაპზე ტრანსპორტის ინტენსიურობის მომატებით გამოწვეული ზემოქმედება დაბლობზე და ხეობაზე. მშენებლობის ეტაპზე კაშხალთან მდებარე დაკლაკნილ გზაზე დიდი სატრანსპორტო დატვირთვა იქნება, კაშხლის მშენებლობის უბანზე დიდი რაოდენობის სამშენებლო მასალები უნდა იყოს მიტანილი ერთადერთი მოასფალტებული გზით – ანუ ზუგდიდი-მესტიის გზით. ეს გზა მთელი სვანეთის ხეობასთან დამაკავშირებელი არტერიაა და ზვავის ან სერიოზული ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად მთელი ხეობა იზოლირებული აღმოჩნდება გარეშე სამყაროსგან.

		მშენებლობისას ტრანსპრტის მოძრაობის და უსაფრთხოების გეგმის მომზადება იქნება მშენებელი კონტრაქტორის მოვალეობა და გეგმის მომზადებისა და განხორციელების ხარჯები აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იყოს სატენდეროდ წარმოდგენის ფინანსურ წინადადებაში.



		

		ანგარიშში გამოყენებული ტერმინოლოგია არ არის ნათელი, ასევე არ არის თანდართული რუქები, რათა თვალნათლივ იყოს ნაჩვენები ის ტერიტორიები, რომლებიც ზემოქმედების ქვეშ მოხვდებიან პროექტთან დაკავშირებული სამუშაოების განხორციელების შედეგად. რადგანაც არ არის ნათელი, თუ რომელი ტერიტორიები მოხვდება პროექტის ზემოქმედების არეალში. ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზეგავლენის შეფასებაში არ არის ნათლად განსაზღვრული თუ რა ტერიტორიები მოხვდება პირდაპირი და არაპირდაპირი ზეგავლენის ქვეშ (ზეგავლენის I, II და III დონეები). ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებიდან ვერ ვასკვნით, თუ რომელი ტერიტორია რა სახის ზეგავლენის ქვეშ მოხვდება, მაშინ როდესაც ეს არსებითი მნიშვნელობისაა როდესაც უარყოფითი ზეგავლენის შემარბილებელი ზომების დასახვაზეა  საუბარი. ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაში ნათლად უნდა იყოს განსაზღვრული ტერმინი „ზემოქმედების არეალი“ და ასევე ასახული უნდა იყოს რუქები, სადაც მითითებული იქნება ტერიტორიები, რომლებიც ზემოქმედების ქვეშ აღმოჩნდებიან. (ასევე გათვალისწინებული უნდა იყოს, რომ სხვადასხვა ტერიტორიაზე ზემოქმედების ხასიათი და ხარისხი განსხვავებული იქნება).

რეკომენდაციები: კომისია რეკომენდაციას იძლევა, რომ ნათლად განისაზღვროს პროექტის ზემოქმედების არეალი( ანუ, პროექტის  განხორციელების ტერიტორია და პირდაპირი და არაპირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ აღმოჩენილი ტერიტორიები). გარდა ამისა, ბუნებრივი და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში თანმიმდევრულად უნდა იყოს გამოყენებული ტერმინოლოგია.

მსგავსად იმისა, რომ არ არის ნათლად გამიჯნული ზემოქმედების არეალი, ასევე ანგარიშში არ არის ზუსტად დასახელებული სოფლები და შიდამეურნეობების რაოდენობა (იხილეთ მე-4 დანართი). არ არის განმარტებული, უ რატომ არის დაჯგუფებული სოფლები იმ სახით, როგორც ეს ანგარიშშია ასახული (მაგ. ხაიშის სოფლები). არ არის ნათელი ამ სოფლების ჯგუფები დაახლოები მსგავსი ხასიათისა და ხარისხის ზემოქმედებას დაექვემდებარებიან უ არა. სპეციალისტი, რომელიც ამ ანგარიშს გაეცნობა, ვერ გაიგებს, უ რატომ არის გარკვეული სახელები ან მონაცემები ნახსენები, დამატებული ან გამოტოვებული.

		



		

		კომისიამ აღნიშნა, რომ 2012 წლის 13 მარტს დასრულდა მოსახლეობის აღწერაზე და ინვენტარიზაციაზე მუშაობა. კვლევასი ასახული მონაცემების შესაბამისად 184 ოჯახი პირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ მოექცევა და განსახლებას დაექვემდებარება. ბუნებრივი და სოციალური ზემოქმედების შფასების ანგარიშში ეს მონაცემები აისახა(მაგ. გვ. 379), მაგრამ აღსანიშნავია, რომ ანგარიშის შესაბამისად 4 სოფლიდან 256 ოჯახის განსახლებას „ გრძელვადიანი და შეუქცევადი უარყოფითი ზეგავლენა ექნება“) (გვ. 379). აქ გარკვეული შეუსაბამობაა ბუნებრივი და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში და კვლევაში დასახელებულ ოჯახების რაოდენობას შორის. ბუნებრივი და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში არ არის მოყვანილი ზუსტი ფონური მონაცემები იმ ოჯახების თაობაზე, რომლებიც პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოექცევიან და შესაბამისად, შეუძლებელი გახდება ზუსტი ზეგავლენის დადგენა დაშემარბილებელი ზომების დასახვა.

		განსახლების მასშტაბების შეფასება ხდებოდა პროექტის განხორციელების სხვადასხვა ეტაპზე - დაწყებული ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ეტაპიდან და გაგრძელებული დეტალური პროექტის დამუშავების ეტაპზე. განსხვავებული მონაცემები სხვადასხვა დანართებში ასახავს სხვადასხვა ეტაპის შესაბამის ინფორმაციას. დღეისათვის ბოლო ინფორმაცია შეჯამებულია გზშ-ს მე-7 თავის პარაგრაფ 7.2-ში. ამავე დროს ხაზგასმულია, რომ მონაცემების საბოლოოდ დაზუსტება მოხდება განსახლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში.



		

		

		მშენებლობისას ტრანსპრტის მოძრაობის და უსაფრთხოების გეგმის მომზადება იქნება მშენებელი კონტრაქტორის მოვალეობა და გეგმის მომზადებისა და განხორციელების ხარჯები აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იყოს სატენდეროდ წარმოდგენის ფინანსურ წინადადებაში.



		

		ანგარიშში ასევე არ არის განხილული ან არასათანადოდაა განხილული შემდეგი სახის ზეგავლენები: ტრანსპორტი და ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოება; ტერიტორიაზე ადამიანების გადმოსახლება; დიდი რაოდენობის სამუშაო ძალა და მოსახლეობის ინფორმირებულობა ამასთან დაკავშირებულ შედეგებზე; მუნიციპალიტეტისათვის გარკვეული მომსახურეობების გადაცემა; სოციალური ასპექტები და მობილურობა; ადგილობრივ დონეზე სოციალური, კულტურული და ინსტიტუციონალური ცვლილებები; მასპინძელი თემები (სადაც განსახლებული ადამიანები ჩასახლდებიან); რესურსების და კულტურის ძეგლების წვდომის შეზღუდვით გამოწვეული ცვლილებები; საარსებო წყაროების დაცვა; ცხოვრების ხარისხი; კომუნიკაციასა და ნდობასთან დაკავშირებული საკითხები.

		ეს საკითხები დაფარულ იქნება ინვესტორის მიერ მომზადებულ „განსახლების სამოქმედო გეგმასა“ და მშენებელი კონტრაქტორის მიერ შემუშავებულ სამენეჯმენტო გეგმებში:

· ტრანსპორტის ორგანიზაციის და უსაფრთხოების გეგმა

· სამშენებლო ბანაკის მართვის გეგმა

· საზოგადოებასთან ურთიერთობის გეგმა



		

		ეკონომიკური ზეგავლენა



		

		ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურს კერძო ინვესტორი ააშენებს და იგი ასევე მის ექპლუატაციას განახორციელებს, მაგრამ პროექტის მიერ გენერირებული ელექტროენერგიის შედეგად ქვეყანა მიიღებს სარგებელს. აღსანიშნავია, რომ კაშხლის მშენებლობის შედეგად 528 ჰექტარი დაიტბორება, რაც პროექტის ტერიტორიაზე მდებარე 4 სოფელზე და 256 ოჯახზე აისახება. ეს მოსახლეობა განსახლებული იქნება (გზშ-ს გვ. 388). ასევე ზემოქმედების ქვეშ ხვდება გზა, რომელიც ამ ტერიტორიაზე გამავალი ერთადერთი გზაა.

		პროექტის განხორციელების შედეგად ქვეყნის მიერ მიღებული სარგებელი გაანალიზებულია გზშ-ს განახლებულ ვერსიაში - იხ. პარაგრაფი 3.1.6;

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების რაოდენობრივი შეფასება და ამ ზემოქმედების მიახლოებითი მონეტარული გამოსახულება განხილულია მე-5 თავში. 

განსახლების სამოქმედო გეგმის საბოლოო ვარიანტი მომზადების პროცესშია. განსახლების კონკრეტული ფასი განისაზღვრება ამ დოკუმენტში. ქვეყნის ინტერესების გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია შემდეგი:

· განსახლების ხარჯებს მთლიანად ფარავს ინვესტორი

· განსახლება განხორციელდება მსოფლიო ბანკის OP 4.12 პროცედურების შესაბამისად

წინამდებარე გზშ-ში ჩამოყალიბებული მოთხოვნის შესაბამისად, განსახლების გეგმით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ოჯახებს არსებული სოციო-ეკონომიკური სტატუსის არა შენარჩუნება, არამედ მისი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება
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		კომენტარის ნომერი

		პასუხი

		ცვლილება



		1.

		· „ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება“ შეცვილილია „გარემოზე ზემოქმედების შეფასებით“;

· შეცვლილია აგრეთვე აბრევიატურებიც „ბსგზშ“ „გზშ“–თი;

· შეცვლილია „მიწისა და უძრავი ქონების პროფესიონალთა ასოციაციის“ სახელი

		· ცვლილებები შეტანილია ქართულ და ინგლისურ ანარიშებში და მათ დანართბეში, ასევე არატექნიკურ რეზიუმეებში.



		2

		ანგარიშიდან ამოღებულია თავი 2.0 საკანონმდებლო და ადმინისტრაციული რეგულირება, რომლის ნაცვლად მომზადდა პროექტთან დაკავშირებული საკანონმდენლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ჩამონათვალი.

		· ცვლილება შეტანილია თავში 3. 



		3

		ტექსტში შეტანილია ცვლილება, რათა უკეთ მოხდეს იმის განმარტება, რომ: შ.პ.ს. „ტრანს ელექტრიკა ჯორჯია“ არის „ტრანს ელექტრიკა ლიმიტედის“ მიერ დაფუძნებული კომპანია (და არა პირიქით). „ტრანს ელექტრიკა ჯორჯია“ არის ქართული შ.პ.ს, რომელიც დაფუძნებულია ქართული კანონმდებლობის საფუძველზე და მომავალში იქნება ყველა ნებართვისა და ლიცენზიის ბენეფიციარი. 

მშენებლობის ნებართვა ჯერ არ გაცემულა და გაიცემა ისე, როგორც ამას კანონმდებლობა ითვალისწინებს. რაც შეეხება მშენებლობისა და დატბორვისთვის საჭირო მიწის ნაკვეთს, ეს მიწა გადაცემულია ქართულ შ.პ.ს –ზე და არის მხოლოდ პირობადადებული ქონება. ეს ნიშნავს იმას, რომ აღნიშნული მიწის ნაკვეთი არაა ინვესტორის და არის ჯერ კიდევ სახელმწიფოს საკუთრებაში.

იმ შემთხვევაში თუ ინვესტორი ამ პროექტს განახორციელებს, იმ პირობების გათვალისწინებით, რაც არის აღნიშნული განხორციელების ხელშეკრულებაში (ინვესტორმა აუცილებლად უნდა ააშენოს კაშხალი, იმ ვადებში და იმ ტექნიკური მონაცემებით, რაც მითითებულია განხორციელების ხელშეკრულებაში), მაშინ მიწის ნაკვეთის დატბორვის ზონა, კაშხლის ტანის ზონა, კემპის ზონა და ა. შ. გადაეცემა ინვესტორს მუდმივ საკუთრებაში; დანარჩენი მიწა კი დაუბრუნდება სახელწიფოს რეკულტივაციის შემდეგ.

		· ცვლილება შეტანილია ანგარიშის თავში 1.4.









		4

		საჯარო განხილვების თარიღები ჩასწორდება შესაბამისად.

		· 



		5

		„შტუკი კოლენკოს“ ერთობლივ ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთებაში არსადაა მითითებული, რომ კაშხლის სიმაღლე და დადგმული სიმძლავრე სხვაა, ვიდრე ახლანდელ პროექტშია გათვალისწინებული.

„ტრანს ელექტრიკას“ მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგი და ზემოთხსენებული კვლევის შედეგები ემთხვევა ერთმანეთს. განახლებული პროექტის მოხედვით კაშხლის სიმაღლე 194 მეტრია, ხოლო დადგმული სიმძლავრე კი – 702 მეგავატი. 

ჩვენ არ ვიცნობთ საქჰიდრომშენის რამე სხვა კვლევას, სადაც სხვა მოსაზრებაა აღნიშნული ამ ორ მონაცემზე. ამასთანავე უნდა აღვნიშნოთ, რომ დამოუკიდებელმა ექსპერტებმაც შეაფასეს ეს მონაცემები და მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ პროექტი ტექნიკურად ყველაზე გამართული იქნება იმ მონაცემებით, რაც „ტრანს ელექტრიკამ“ შესთავაზა სახელწიფოს. 

სახელწიფოს მხრიდან ამ საკითხზე თანხმობის საფუძველზე გაფორმდა პროექტის განხორციელების ხელშეკრულება. მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ მხოლოდ ამ ტექნიკური მონაცემებით იქნება პროექტი ეკონომიკურად მომგებიანი სპონსორისათვის.
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		ხუდონის კაშხლის სიმაღლის შემცირებას 702 მეტრიდან 670 მეტრამდე უპირატესობა არა აქვს ვინაიდან:

1. სოფელი ხაიში ამ შემთხვევაშიც დატბორვის ზოლში ხვდება და სოციალური ზემოქმედების თვალსაზრისით ამ ცვლილებას უპირატესობა არ ექნება. 

2. რეზერვიუარის ტევადობა ამ შემთხვევაში შემცირდება და ზაფხულში გაჩნდება ჭარბი წყლის გადაღვრის საჭიროება ელექტროენერგიის გამომუშავების გარეშე. საქართველოს მთავრობას დიდი დანაკარგს მოუტანს ის გარემოება, რომ ენგურის კაშხალი ვერ ისარგებლებს დამატებითი ენერგიის გამომუშავების იმ შესაძლებლობით, რომელიც გაჩნდება ხუდონის კაშხლის აგების შედეგად.

3. ელექტროენერგიის წლიური გენერაცია მცირდება და პროექტი ფინანსურად არასაინტერესო ხდება. 

შედარებითი ანალიზი ჩაატარა მსოფლიო ბანკის მიერ დანიშნულმა ექსპერტთა პანელმა, რომელიც შედგებოდა დამოუკიდებელი და ცობილი სპეცილისტებისაგან აშშ-დან, შვეიცარიიდან და ავსტრაცლიიდან.

ექსპერთა პანელის მე-6 ანგარიშში მოცემულია შემდეგი დასკვნა და რეკომენდაცია: „კაშხლის მდებარეობის, მისი ტიპის და სიმაღლის არჩევანის განხილვა არის ძალიან კარგი სისტემატური, ლოგიკური და არგუმენტირებადი დასაბუთება 200 მეტრიანი თაღოვანი კაშხლის ხუდონის თავდაპირველ ადგილზე აგებისათვის, რაც შერჩეულ იქნა საუკეთესო ალეტრნატივად IV ფაზის დეტალური დიზაინისათვის.“

		აღწერილია მე-5 თავში;
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		დამატებითი კვლევისა და ანალიზის შედეგად გზის ალტერნატივების შედარება მოხდა მრავალი გარემოსდაცვითი ფაქტორის გათვალიწინებით

		ცვლილ;ება ასახულია მე-5 თავში;
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		დამატებითი კვლევისა და ანალიზის შედეგად გზის ალტერნატივების შედარება მოხდა მრავალი გარემოსდაცვითი ფაქტორის გათვალიწინებით

		ცვლილ;ება ასახულია მე-5 თავში;
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		პროექტის ალტერნატივების განხილვა ხდებოდა პროექტის განვიტარების სხვადასხვა ეტაპზე და შემდეგი ეტაპზე მომუშავე ექსპერტები ხშირად უბრუნდებოდნენ ადრე განხილული ალტერნატიული ვარიანტების შედარებას.

როდესაც დაიწყო ხუდონჰესის ალტერნატივებზე მუშაობა, მაშინვე იყო განხილული ამ ჰესის სხვა ალტერნატივებიც. საუკეთესო ალტერნატივად, ჯერ კიდევ 80-იან წლებში და შემდგომშიც, მიჩნეულ იქნა ხუდონჰესის იმ ადგილზე განხორციელება, სადაც ამჟამად პროპონენტი სთავაზობს სახელმწიფოს ჰესის აშენებას. 

რამდენიმე კვლევის შედეგად გადაწყდა, რომ 702-მეგავატიანი სადგურისთვის ეს ადგილი ყველაზე მიზანშეწონილია გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური მონაცემებიდან გამომდინარე და არსებული ინფრასტრუქტურის გამოყენების შედეგად, გარემოზე ნაკლები ზემოქმედების მიზნით.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დანარჩენი ჰესების სახელები შემუშავდა მას შემდეგ, რაც ხუდონჰესის პროექტი დამტკიცდა და დაიწყო ფიქრი ახალ მესამე კაშხალზე, რომელსაც უნდა გაეგრძელებინა მდ. ენგურის კასკადური ათვისება. 

ამავე დროს, ალტერნატივების შეფასების პროცესში გამოიკვეთა, რომ ენგურზე, ხუდონჰესის ზედა ბიეფში გაგრძელებაზე ახალი ორი კაშხლის მშენებლობა სავსებით შესაძლებელია, რაც მდ. ენგურის ჰიდროპოტენციალის სრულად ათვისების საშუალებას იძლევა. ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, თუ ჩატარდება კვალიფიციური ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევები.

		აღწერილია მე-5 თავში;
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		მე-4 და მე-5 თავებში წარმოდგენილია დაზუსტებული გრაფიკული მასალა

		· მე-4 და მე-5 თავებში წარმოდგენილია დაზუსტებული გრაფიკული მასალა
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		დამატებითი კვლევისა და ანალიზის შედეგად გზის ალტერნატივების შედარება მოხდა მრავალი გარემოსდაცვითი ფაქტორის გათვალიწინებით

		ცვლილ;ება ასახულია ა მე-5 თავში;
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		დამატებითი კვლევისა და ანალიზის შედეგად ალტერნატივების შედარება მოხდა მრავალი გარემოსდაცვითი ფაქტორის გათვალიწინებით და ეკონომიკური მიზანშეწონილობის გათვალისწინებით

		ცვლილ;ება ასახულია 1 თავში, პარაგრაფები 1.3.5, 1.3.6 და 1.3.7
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		კომენტარის შესაბამისად, ნარჩენების მართვის სქემის ოპტიმიზაცია და კიდევ 2 პერსპექტიული უბნის გამოყოფა გზის მშენებლობისას წარმოქმნილი ჭარბი გრუმტისა და ნაშალი ქანების განსათავსებლად.

ამავე დროს აღსანიშნავია, რომ: წარმოდგენილ დოკუმენტში განხილულია ინერტული ნარჩენების მართვის 4 ალტერნატივა და საკმაოდ მკაფიოდ არის დადასტურებული, თუ რატომ მიენიჭა პრიორიტეტი წარმოდგენილს. კიდევ ერთხელ, მოკლედ წარმოგიდგენთ თვითოეულს:

1. განხორციელდეს წარმოქმნილი ინერტული ნარჩენების მეორადი გამოყენება მშენებლობაში – უარყოფილ იქნა კლდოვან მასალაში თიხის მაღალი შემცველობის გამო;

2. განთავსდეს ინერტული მასალები მიმდებარე ფერდობებზე – უარყოფილ იქნა, რადგან მიმდებარე ფერდობებზე უკვე განთავსებულია 1989 წელს წარმოქმნილი ინერტული ნარჩენები;

3. განთავსდეს ინერტული ნარჩენები მათი წარმოქმნის ადგილიდან 20-25კმ-ის მოშორობით ფერდობებზე – უარყოფილ იქნა ეკონომიკური თვალსაზრისით;

4. განთავსდეს ინერტული ნარჩენები მდ. ხაიშურას ხეობაში – შერჩეულ იქნა როგორც საუკეთესო.

5. რისკები და შემარბილებელი ღონისძიებები მოცემულია ანგარიშის შესაბამის თავში.

		ცვლილებები შეტანილია პარაგრაფში 7.1.12
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		შიდასასოფლო გზების მშენებლობის პროცესში, შესაძლებელი იქნება არსებული გზების გამოყენებაც. ხუდონჰესის პროექტის განხორციელება 80–იან წლებში ამ გზების მშენებლობით იყო დაწყებული და მშენებლობისათვის აუცილებელი გზა უკვე არსებობს. 

		· ეს მითითებულია ანგარიშის 4.1.16 თავში.



		15

		არსებული ინფრასტრუქტურა, რომელიც აშენდა 1989 წლამდე, დეტალურად არის შესწავლილი პროექტის განმახორციელებლის მიერ (გვირაბებისა და სხვა სისტემების ჩათვლით). იგი საჭიროებს კვალიფიციურ და გადაუდებელ რეაბილიტაციას (რათა გამოყენებულ იქნეს პროექტისათვის) ან კონსერვაციას, რაც დიდი ფინასურ ხარჯებთანაა დაკავშირებული.

1989 წლამდე აშენებული შენობა-ნაგებობების, მისასვლელი გზებისა და სხვა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და აღდგენისთვის საჭირო დრო შესულია მშენებლობის 6 წლიან პერიოდში. კაშხლის დაბეტონება დაგეგმილია სამუშაოების დაწყებიდან 25-ე თვეს. პირველი 25 თვის განმავლობაში მოხდება ზედაპირის მომზადება და სხვადასხვა კონსტრუქციების, მათ შორის, კაშხლის დაბეტონებისათვის საჭირო საკაბელო ამწის, მონტაჟი. საკაბელო ამწის მონტაჟს 6 თვე დასჭირდება და ამ პერიოდის გამოკლებით დარჩება სრული 18 თვე (სამუშაოების დაწყებიდან) რეაბილიტაციისა და აღდგენის სამუშაოებისათვის. ქვემოთ ჩამოთვლილია ძირითადი სარეაბილიტაციო და აღდგენითი სამუშაოები: 

1) მისასვლელი გზები

2) შენობა-ნაგებობები

3) საველე ოფისები და შესაბამისი საყოფაცხოვრებო ინფრასტრუქტურა

4) კოფერდამების მშენებლობა ქვედა და ზედა ბიეფში

5) სადერივაციო გვირაბის რეაბილიტაცია

6) შარიაჟის გათხრა

7) კარიერის ათვისება

8) ხეებისა და ბუჩქების ჭრა და სამშენებლო ტერიტორიის გაწმენდა (გარდა დატბორვის ზონისა)

9) ახალი სამშენებლო ბანაკების მშენებლობა

		· პასუხი მითითებულ იქნა ანგარიშის 4.1.9 თავში.
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		გეოლოგიური ინფორმაციის განახლების მიზინით შესრულებული სამუშაოების შედეგები შეტანილია მე-6 თავში და აგრეთვე დამატებით დანართში. 3
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		ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გელოგიის საკითხები ცალ-ცალკე თავებად გაიყო. 

		· ცვლილება შეტანილია დოკუმენტში. 
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		გეოლოგიური ინფორმაციის განახლების მიზინით შესრულებული სამუშაოების შედეგები და თანმხლები გრაფიკული მასალა შეტანილია მე-6 თავში და აგრეთვე დამატებით დანართში. 3

ანგარიშში მოცემულია:

· რუკა №6.ხუდონჰესის პროექტის სამშენებლო არეალის გეოლოგიური აგებულება;

· რუკა 7.მდ. ენგურის აუზის ჰიდროგეოლოგია;

· საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების საველე დაკვირვების 41 წერტილი და მათი განლაგება მოცემულია დანართში P. 

აღსანიშნავია, რომ ადრე დაგეგმილი 6 ჭაბურღილის ნაცვლად, ამჟამად იბურღება 17 ჭაბურღილი. 

“ტრანს ელექტრიკა” ახლახან დაასრულა ნაწილი და ამჟამად ანხორციელებს ქვემოთ ჩამოთვლილ სამუშაოების დანარჩენ ნაწილს :

1. გეოტექნიკური კვლევები, “ლუჟონის” წყალშთანთქმის ცდების ჩატარება ჭაბურღილებში; წყალშთანთქმის რუსული სტანდარტის ცდები, დილატომეტრიული ცდები, დეფორმაციულობის შეფასება, ლაბორატორიული ცდები კერნზე ქანების ისეთი თვისებების შესასწავლად როგორიცაა განშრევების სიბრტყე, სამღერძა დატვირთვა, გრუნტის კუმშვაზე დროებითი წინაღობა, წერტილოვანი დატვირთვა და და ცდები ბეტონის აგრეგატზე; 

2. გეოფიზიკური (საძიებო გეოფიზიკური) მეთოდები, კერძოდ სეისმოძიების მეთოდები: გარდატეხილი ტალღების მეთოდით გრძივი და განივი ტლღების (Vp/Vs) სიჩქარული აგებულების დადგენა როგორც ზედაპირზე, ისე გალეერებში, ჭაბურღილებს შორისი ტესტი (cross hole) და სეისმური კაროტაჟი (down hole);

3. რღვევების ადგილმდებარეობაზე დაცემენტების ცდები, რათა შემოწმებულ იქნას ცემენტაციის მახასიათებლები;

4. ამწე ჯალამბრების რაოდენობის განსაზღვრა, რათა შეფასებული იქნას კონსოლიდაციისთვის და ანტიფილტრაციული ფარდის დაცემენტებისთვის საჭირო რაოდენობა; 

5. Energy Model-ის განახლება, რათა გათვალისწინებული იყოს ნენსკრა ჰესი ზედა წელში, ხუდონისა და ენგურის ჰესების ერთობლიობაში;

6. დეტალური გეოტექნიკური კველვების ანგარიში და საძირკვლის გეოლოგიური აგებულების დაზუსტება ICOLD ( International Commission on Large Dams - მაღლივი კაშხლების საერთაშორისო კომისია) ბიულეტენ 129-ის მიხედვით;

7. ბანკისთვის მისაღები კაშხლის დიზაინის შემუშავება;

8. წყალაღებისა და წყალსაგდების სტაბილურობის გამოთვლის განახლება.



		გეოლოგიური ინფორმაციის განახლების მიზინით შესრულებული სამუშაოების შედეგები და თანმხლები გრაფიკული მასალა შეტანილია მე-6 თავში და აგრეთვე დამატებით დანართში. 3
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		სანაპირო ზოლის დამუშავების საკითხი მოცემულია თავში 7.1.2 ზემოქმედება სტიქიურ გეოლოგიურ პროცესებზე.
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		 გეოლოგიური ინფორმაციის განახლების მიზინით შესრულებული სამუშაოების შედეგები შეტანილია მე-6 თავში და აგრეთვე დამატებით დანართში. 3

		გეოლოგიური ინფორმაციის განახლების მიზინით შესრულებული სამუშაოების შედეგები შეტანილია მე-6 თავში და აგრეთვე დამატებით დანართში. 3
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		თავში 7.1.2 გაშლილია განმარტება ხუდონჰესის დალამვასა და ხუდონჰესის გავლენაზე ენგურჰესის წყალსაცავზე მიმდინარე დალამვის პროცესზე.

ანგარიშში მოცემულია:

· რუკა №6.ხუდონჰესის პროექტის სამშენებლო არეალის გეოლოგიური აგებულება;

· რუკა 7.მდ. ენგურის აუზის ჰიდროგეოლოგია;

საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების საველე დაკვირვების 41 წერტილი და მათი განლაგება, რომელიც მოცემული დანართში P-ში,ჩასმულია ანგარიშის ძირითად ნაწილში.

		პარაგრაფი 7.1.2 და დამატებითი დანართი 5. 

პროექტისganxorcielebis Sedegad (kaSxlis mSenebloba, Setborva da gzebis mSenebloba) stimulirebuli eroziuli an mewyruli procesebis (gaaqtiurebuli ubnebis) da ukve arsebuli risk zonebis Cveneba, aRwera da daxasiaთeba Semarbilebeli RonisZiebebis.
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		ანგარიშში შეტანილ იქნა ხუდონჰესისთვის ზედაპირის მომზადებისათვის დაგეგმილი საქმიანობები თავი 4.1.9	მშენებლობის ორგანიზაციისა და სამუშაოთა წარმოების საკითხები.

		დამატებით ანგარიშის თავში 4.1.9, შეტანილ იქნა ზედაპირის მომზადებისათვის დაგეგმილი საქმიანობები 
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		გთხოვთ, დაგვიზუსტოთ რას გულისხმოთ კონკრეტულად ამ კომენტარში. 

		· გთხოვთ, დაგვიკონკრეტოთ.
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		პროექტისათვის დაგეგმილი იქნა და განხორციელდა შემდეგი გეოფიზიკური კვლევები: Geophysics seismic refraction – Both Vp/Vs surface and inside the galleries, cross hole and down the hole.

ეს არის გეოფიზიკური (საძიებო გეოფიზიკური) მეთოდები, კერძოდ, სეისმოძიების მეთოდები: გარდატეხილი ტალღების მეთოდით გრძივი და განივი ტლღების (Vp/Vs) სიჩქარული აგებულების დადგენა როგორც ზედაპირზე, ისე გალეერებში, ჭაბურღილებს შორისი ტესტი (cross hole) და სეისმური კაროტაჟი (down hole).

		გეოლოგიური ინფორმაციის განახლების მიზინით შესრულებული სამუშაოების შედეგები შეტანილია მე-6 თავში და აგრეთვე დამატებით დანართში. 3
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		ანგარიშში წარმოდგენილია ვედის კარიერთან მისასვლელი გზის კონცეპცია, ამიტომ ამ ეტაპზე შემუშავებული არ არის ამ გზის მშენებლობასთან დაკავშირებული საკითხები. შესაძლებელია, რომ მოხდეს ვედის კარიერის გვირაბიდან გამონამუშევარი ქანების გამოყენება მშენებლობაში.

ამავე დროს. კომენტარის შესაბამისად, ნარჩენების მართვის სქემის ოპტიმიზაცია და კიდევ 2 პერსპექტიული უბნის გამოყოფა გზის მშენებლობისას წარმოქმნილი ჭარბი გრუმტისა და ნაშალი ქანების განსათავსებლად.

		მითითიებულ იქნა ანგარიშის 4.1.15 თავში შენიშვნის სახით.



დამატებები ასახულია პარაგრაფ 7.1.12-ში
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		ცემენტის იმპორტი განხორციელდება იმ ქვეყნ(ებ)იდან, რომელი მწარმოებელიც დააკმაყოფილებს პროექტისათვის მისაღებ ხარისხსა და ფასს. 

მოსალოდნელია რომ ეს იყოს თურქეთი, მაგრამ ეს ასევე შეიძლება იყოს საქართველო, თურქეთი, უკრაინა, ინდოეთი, რუსეთი და ა.შ. ცემენტის შემოტანა მოხდება ფოთის პორტში, 2.5-ტონიან ტომრებით.

		· პასუხი მითითიებულ იქნა ანგარიშის 4.1.9 თავში.
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		ნიადაგსაფარზე ზემოქმედებაში იგულისხმება დატბორვის მიმდებარე ტერიტორია. ეს საკითხი დაზუსტებულია განახლებულ გზშ-ში.

		· ეს მითითიებულ იქნა ანგარიშის თავში 6.1.7 შენიშვნის სახით.
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		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 ნორმალური ფუნქციონირებისთვის საჭირო წყლის რაოდენობა, რომლის დადგენა შესაძლებელია წყალსამეურნეო 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.

		· მითითიებულ იქნა ანგარიშის თავში 6.1.4 ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე
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		საზოგადოდ ვეთანხმებით კომენტარის ავტორს, რომ დეტალური ჰიდროლოგიური გათვლების გზშ-ში მოყვანა არ არის აუცილებელი და ზედმეტი დეტალებით ტვირთავს გზშ-ს ტექსტს. 

ჰიდროლოგიური გაანგარიშების დეტალების მოყვანა ხუდონჰესის გზშ-ს ანგარიშში განპირობებულია ხუდონის წყალსაცავის მასშტაბურობით, რაც დამოკიდებულია მდ. ენგურის ჰიდროლოგიაზე და ექსპერტების გარკვეული ნაწილის მოსაზრებით, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ მსგავსი პროექტების გზშ-ში მოყვანილი უნდა იყოს დეტალური ჰიდროლოგიური გაანგარიშებები.
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		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. დანართი E. წყლის ლაბორატორიული ანალიზების შედეგები) სეზონურად – წყალდიდობის, წყალმოვარდნისა და წყალმცირობების პირობებში (სულ მცირე წელიწადში 6 ანალიზი). 

ენგირჰესის მაგალითზე, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ არ უნდა ველოდოთ წყლის ხარისხის გაუარესებას.

		მითითიებულ იქნა ანგარიშის თავში 6.1.4 ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე
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		ჰიდროლოგიის ნაწილში მოცემული მდინარე ენგურის ჰიდროგრაფიული დახასიათების თავში განხილულია მდ. ენგურის საზრდოობის პირობები და მისი წყლიანობის რეჟიმი, ხოლო მდინარის საანგარიშო უზრუნველყოფის (50%-იანი უზრუნველყოფის) საშუალო წლიური ხარჯის შიდაწლიური განაწილება თვეების მიხედვით და ყოველთვიური ჩამონადენის მოცულობები, მოცემულია საშუალო წლიური ხარჯების ცხრილში. 
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		1941-1946-1948-1956 წლების მონაცემები ჰ/ს ხაიშზე არ არსებობს. აღნიშნული წლების მონაცემები არ არსებობს ასევე მდ. ენგურის სხვა ჰიდროლოგიურ საგუშაგოებზე, რის გამოც მათი საშუალო წლიური ხარჯების აღდგენა შეუძლებელია. 

წყლის მაქსიმალური და მინიმალური ხარჯების აღდგენა მთიანი რეგიონის მდინარეებზე გაუმართლებელი და დაუშვებელია, რის შესახებაც მკაფიოდ არის განმარტებული ნებისმიერ ჰიდროლოგიურ ლიტერატურაში.

1987-1991 წლების დაკვირვების მონაცემები არ არის ჩართული ანგარიშში, რამაც გამოიწვია განსხვავება 44 მ3/წმ-ით. მაგრამ 45-წლიანი დაკვირვების რიგზე დამატებული 5 წლის დაკვირვების მონაცემები მნიშვნელოვნად არ შეცვლიდა საანგარიშო უზრუნველყოფის ხარჯების სიდიდეებს. 

ცხადია, რომ მდინარის საშუალო მრავალწლიური ხარჯის ცვლილება გარკვეულ გავლენას მოახდენდა სადერივაციო ჰესის პროექტირებისას, მაგრამ 200-მეტრიანი კაშხლის მშენებლობისას, საშუალო წლიური ჩამონადენის ცვლილება მნიშვნელოვნად არ იმოქმედებს საპროექტო წყალსაცავის მოცულობაზე.

		მოცემული პასუხი შენიშვნის სახით შეტანილ იქნა ანაგრიშის 5.1.8 თავში 
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		გზშ-ს ანგარიშის 5.1.6 თავში (კლიმატი და ახლო მომავალში მისი მოსალოდნელი ცვლილება) წარმოდგენილი გათვლები და საპროგნოზო შედეგები ითვალისწინებს მეტეოპარამეტრებს, რომლებიც აღნიშნულ ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების პირობებში ოდესმე აღრიცხულა. 1961-1990 წლების მონაცემები გამოყენებულ იქნა რეგიონული კლიმატური მოდელის შედეგების დასაკალიბრებლად, როგორც ამას IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) რეკომენდაციები გვირჩევს.

		· მოცემული პასუხი შენიშვნის სახით შეტანილია ანგარიშის 5.1.6 თავში.
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		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 სითბოგაცვლის (ტენბრუნვის) განხილულ მოდელში როგორც სასაზღვრო პირობა. ეს კონტრასტი შემავალი პარამეტრის სახით წარმოდგენილია ანალიზურ ამოხსნაში. ამიტომ, წყლის ზედაპირის და ხმელეთის ტემპერატურების კონტრასტები 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 ≈1 კმ) წყლის და ხმელეთის ტემპერატურების კონტრასტის გავლენა დინებებზე და ცირკულაციებზე იქნება მეტად სუსტი.

		· მოცემული პასუხი შეტანილია ანაგრიშის 7.1.6.1 თავში.
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		ბრიზის და მთა-ბარის ქარების გაჩენის მიზეზია ქვეფენილი ზედაპირის (წყალი-ხმელეთი, 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. თავისი მიმართულების გამო ბრიზი ვერ გააძლიერებს ფონურ ქარს, ხოლო 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.

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.

		მოცემული პასუხი შეტანილია ანაგრიშის 7.1.6.1 თავში.
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		მოცემული პასუხი შეტანილია ანაგრიშის 71.6.1 თავში.



		37

		კომენტარში დასმული საკითხი ფაქტობრივად გადაწყვეტილია გზშ-ში. კერძოდ, შეფასებულია წლის განმავლობაში წყალსაცავიდან აორთქლებული წყლის სიდიდე, გამოთვლილია დამატებითი ნალექების სავარაუდო მნიშვნელობა, რომელიც წვიმის და თოვლის სახით წლის განმავლობაში გამოიყოფა ატმოსფეროდან ხეობის და მის მიმდებარე მთების ფერდობებზე. ნაჩვენებია დამატებითი ნალექების სიმცირე, რომლის პირობებში შეუძლებელია განვითარდეს რაიმე საშიში მოვლენა, მაგალითად, მეწყერის ან ზვავის სახით, თუ კი ეს მოვლენები არ არსებობდნენ ჰესის და წყალსაცავის შექმნამდე. თუ რეცენზენტს მაინც და მაინც აინტერესებს დღეღამის განმავლობაში შესაძლო დამატებით ნალექთა რაოდენობა, შეფასებაში მოცემული წლიური სიდიდეები უნდა გაიყოს 365-ზე.

		· ანგარიშში ცვლილების საჭიროება არაა.
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		შენიშვნა ფაქტიობრივად იმეორებს გზშ-ში მოცემულ ჩვენს რეკომენდაციას. ვგულისხმობდით, რომ მეტად აქტუალურია სამგანზომილებიანი არასტაციონალური თერმოჰიდროდინამიკური მოდელის დამუშავება, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება ნოტიო პროცესების მოქმედება და ადგილობრივი რელიეფის თავისებურებანი. მაშინ, თუნდაც №N34-37 შენიშვნებში დასმული საკითხები შეიძლება შესწავლილ იქნეს ამ მოდელის საფუძველზე. 

აღნიშნული ამოცანის გადაწყვეტა მიეკუთვნება ფუნდამენტურ კვლევებს, და ის შეიძლება შესრულდეს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტში. 

რაც შეეხება არსებული დაკვირვების მასალების ანალიზს, სამწუხაროდ უნდა აღვნიშნოთ, რომ დაწყებული გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან ენგურისა და ნენსკრას მდინარეთა ხეობებში და მომავალი ხუდონჰესის რაიონში ყველა ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგური დღეს აღარ ფუნქციონირებს. 

ამიტომ, პროექტის განმახორციელებელი, მზადაა მოაწყოს მეტეოსადგური, სადაც მოხდება ჰიდრომეტეოროლოგიურ დაკვირვებათა ორგანიზება ყველა ძირითად კლიმატურ პარამეტრზე (ტემპტერატურა, ტენიანობა, ქარი, ატმ. წნევა) 

		·  მოცემული პასუხი შეტანილია ანაგრიშის 6.1.6.1 თავში.
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		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, რომელთა განხილვას გვთავაზობს რეცენზენტი. 

გზშ-ს ვადებიდან გამომდინარე, ჩვენ არ გამოვიკვლიეთ დასმული საკითხი ატმოსფეროს არამდგრადობის პირობებში გამოთვლების შედარებით უფრო რთული ხასიათის გამო. 

ასეთი შეფასებები შეიძლება ჩატარდეს ქარის სიჩქარის სიმაღლის მიხედვით ცვლილების ხარისხოვანი (ლოგარითმულის ნაცვლად) კანონის საფუძველზე, რომელიც მოქმედებს არაწონასწორულ პირობებში.

აღვნიშნავთ, რომ ხარისხოვანი კანონით ქარის სიჩქარე სიმაღლეზე დამოკიდებულებით უფრო სწრაფად იცვლება ინვერსიების შემთხვევაში და უფრო ნელა იზრდება კონვექციის განვითარებისას ლოგარითმულ კანონთან შედარებით. ამიტომ, მოსალოდნელია ქარის სიდიდის ცვლილების რაოდენობრივი შეფასებების შენარჩუნება, მათი სიმაღლეზე დამოკიდებულების აღნიშნული შესწორებების გათვალისწინებით. 

		მოცემული პასუხი შენიშვნის სახით ნაწილობრივ შეტანილია ანაგრიშის 6.1.6.1 თავში.
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		მიგვაჩნია, რომ ენგურჰესის მიმდებარე ტერიტორიებზე გამოკითხვის ჩატარება სცდება გზშ-ს სამუშაოს ფარგლებს იმის გათვალისწინებით, რომ ანგარიშში დანართში R „ხუდონჰესის წყალსაცავის კლიმატზე გავლენის საპროგნოზო შეფასება“ მოცემულია ინფორმაცია ენგურჰესის წყალსაცვის კლიმატზე ზემოქმედების შესახებ. გარდა ამისა, წყალსაცავის შესაძლო ზემოქმედება ადგილობირივ კლიმატზე აღწერილია ანგარიშის თავში 7.1.6.1 „წყალსაცავის ზემოქმედება ადგილობრივ კლიმატზე“. 
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		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.

აღსანიშნავია, რომ 4–5 წლის განმავლობაში დასაქმდება საშუალოდ 3000 კაცი. აღსანიშნავია, რომ მინიმალური ანაზღაურება იქნება 500 ლარის ოდენობით. დადებითი ეფექტი ექნება მცირე მეურნეობებზე, საკვებით უზრუნველყოფის თვალსაზრისით.

ელექტროენერგიის შიგა მოხმარების პიკის დროს ხუდონჰესის მიერ გამომუშავებულ ენერგიას მიიღებს ქვეყანა საკუთარი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, ხოლო სხვა სეზონებზე მოხდება ნამატის ექსპორტი. 

		მოცემული პასუხი შეტანილია ანაგრიშის 6.2.3.1 თავში. 
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		გზშ-ში ასახულია დამატებითი კვლევების შედეგები 

ფაუნა: 

რუკაზე მითითებულია როგორც საბინადრო ადგილები, ასევე სამიგრაციო გზები და ცხოველთა სახეობები; თუმცა ყველა ტყის სახეობა ტყეში ცხოვრობს და რაღაც განსაკუთრებული ადგილის დასახელება ძნელია ხანგრძლივი (რამდენიმე თვიანი), დეტალური კვლევის გარეშე.

ჩამოთვლილ შემარბილებელ ზომებში, პუნქტში 10 აღნიშნულია: „სახეობების ნორმალური ცხოველმყოფელობისათვის საჭირო იქნება გზატკეცილის ქვეშ ან ზევიდან გასასვლელბის გათვალისწინება მიღებული მეთოდიკით (Bekker at al. 2003). ცნობილია, რომ მსხვილი ცხოველებისათვის გადასასვლელბის მოწყობა ერთმანეთისაგან 1-3 კმ-ში ხდება, საშუალო ზომის ძუძუმწოვრებისათვის 1 კმ, ყველა მცირე ხერხემლიანისათვის ეს მანძილი შემოიფარგლება 300-500 მ. თუ რელიეფი ხელს უწყობს ან სხვა საშუალება არაა შესაძლოა ცხოველების გადასასვლელად ხიდი დამონტაჟდეს.“ ანგარიშში ნათლადაა მითითებული თუ რა მანძილზეა გასაკეთებელი გადასავლელები მსხვილ, საშუალო და მცირე ზომის ცხოველებისათვის. 

მსხვილი ზომის ცხიველია: დათვი, მგელი, შველი, ფოცხვერი, საშუალო ზომისა – მელა, მაჩვი, ტყის კატა, კვერნა, ხოლო მცირე ზომისა - მწეწრიჭამიები, მღრღნელები და დედოფალა.

რაც შეეხება წავს შემარბილებელი ზომები იმიტომ არაა მოყვანილი, რომ მისი არეალი ისედაც დაწყვეტილია ენგურჰესის მშენებლობის შედეგად. ენგურში ის გვხვდება უფრო ზევით, სადაც მისი კალაპოტი ნაკლებად დამრეცია. იგივე ითქმის ნენსკრასა და თხეიშზე, სადაც წავი შესაძლოა იყოს უფრო წყნარ, და არა ჩქარ, დინებაში. წყალსაცავი მას მეტ სანადირო ადგილს გაუჩენს. რაც შეეხება მის მიგრაციებს, ისინი ამჟამად არ არსებობენ, რადგან ენგურჰესის თევზსავალი არ მოქმედებს. ის ისეა მოწყობილი, რომ იქ თევზი არ ადის. საერთოდ თევზსავალები საქართველოს სინამდვილეში თითქმის არსად არ მოქმედებენ. ამიტომ საუბარი ხუდონჰესის თევზსავალზე (რომლითაც შესაძლოა წავმაც იმოძრაოს) ძნელია, რადგან მის ქვემოთ განლაგებული ჰესის თევზსავალი არ ასრულებს თავის ფუნქციას.

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

რაც შეეხება გადარჩენის სტაციების გამოყოფას რუკაზე, ეს შეუძლებელი რეკომენდაციაა, რადგან გადარჩენის სტაციების განსაზღვრა სახეობების უმეტესობისათვის, გარდა უაღრესად სტენიტოპურებისა, შეუძლებელია მრავალწლიანი კვლების გარეშე. 

		ანგარიშის 7.1.9 თავს დაემატა აქ მოცემული პასუხი.



		

		მცენარეული საფარი: 

· დატბორვის ზონის მიმდებარე ტერიტორიებზე, ზ.დ. 900-1,000 მ-მდე, მოხდება  კლიმატის ადგილობრივი ცვილება, როგორც ეს აღწერილია თავში 6.1.6.1 „წყალსაცავის ზემოქმედება ადგილობრივ კლიმატზე“. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ტრანსფორმაციის სიდიდე და ინტესივობა არ იქნება დიდი და არ იქონიებს გავლენას მცენარეულ საფარზე.



		





		

		წყლის ბიომრავალფეროვნება:

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: კობრისნაირებისთვის მაქსიმუმ 1 მ/წმ-ში, 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 + თევზის მოსასვენებელი პლაცდარმები), ხოლო არხისებური თევზსავალის მოწყობის შემთხვევაში მინიმუმ 6.5 კმ. (6 კმ + თევზის მოსასვენებელი პლაცდარმები), რაც რა თქმა უნდა, სრული აბსურდია. მაგალითად მსოფლიოში უდიდესი თევზსავალის სიგრძე ტულომის ჰესზე (მდინარე ტულომი, რუსეთის ფედერაცია) 513 მეტრია, ხოლო მაკ-ნერის ჰესზე (მდინარე კოლუმბია, აშშ) 610 მეტრი. 

არსებობს თევზის კაშხალზე/დამბაზე გადამყვანი სხვა კონსტრუქციაც, მას თევზამწევი-ლიფტი ეწოდება. ამ შემთხვევაში მისი გამოყენებაც არაეფექტიანია, რადგან: ენგურში უკვე მომსპარია 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. 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 ჰყდროელექტროსადგურში 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.

		· ანგარიშის 6.1.9 თავს დაემატება აქ მოცემული პასუხი
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		პროექტთან დაკავშირებული ავარიული სიტუაციები განხილულია ცალკე ანგარიშში იხ. დანართი V. და დამატებითი დანართები 7 და 8 

		პროექტთან დაკავშირებული ავარიული სიტუაციები შეტანილია ანგარიშში იხ. დანართი V.
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		„ატომოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევების ნორმების პროექტი“ და „ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროების და მათ მიერ გაფრქვეული მავნე ნივთიერებათა ინვენტარიზაციის ტექნიკური ნაგრიში“ უკვე შემუშავებულია პროექტისათვის და ჩაბარდება გარემოს დაცვის სამინისტროს გზშ-ს ანგარიშთან ერთად.

		ცალკე დოკუმეტები წარდგენილი იქნება პროექტის განმახორციელებლის მიერ.
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		მოხდება საქართველოს წყლის კანონით გათვალისწინებული ზედაპირული წყლის ობიექტებში ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმები შემუშავდება და შესაბამისი მონიტორინგი ჩაშვებული წყლის ხარისხზე.

		პასუხი შეტანილია ანგარიშის 6.1.4 თავში. 
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		გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის რეზიუმეში ასახულია წყლის რესურსების დაცვის საკითხი.

		შესაბამისი ცვლილება შეტანილია არატექნიკურ რეზიუმეში
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		მშენებლობის პროცესში ნარჩენების მართვის საკითხები უფრო დეტალურად იქნება დამუშავებული მშენებელი კონტრაქტორის „ნარჩენების მართვის“ გეგმაში. 

განახლებულ გზშ-ში ნარჩენების ძირითადი ტიპისათვის წარმოდგენულია არამარტო მართვის გეგმები, არამედ წარმოდგენილია ალტერნატივებიც, როგორც მშენებლობის, ასევე ოპერირების პროცესში. იმ ნარჩენებზე, რომელთა დიდი რაოდენობის წარმოქმნაა მოსალოდნელი (ინერტული ნარჩენები და აზბესტი) წარმოდგენილია დეტალური მართვის გეგმები.

რაც შეეხება ნარჩენების სეპარირებულ შეგროვებას, დოკუმენტში ნათქვამია, რომ აკრძალული საშიში და არასაშიში ნარჩენების ერთმანეთში არევა და ჩადებულია მოთხოვნა, რომ თუ მსგავსი განხორციელდა მიღებული ნარევი მთლიანად განიხილება, როგორც საშიში ნარჩენი. 

განხილულია დროებითი განთავსების მოთხოვნები. რაც შეეხება კონტრაქტორზე გადაცემას დოკუმენტში არა მარტო ჩადებულია მსგავსი მოთხოვნა, არამედ ცხრილში 7.1.12-2 წარმოდგენილია იმ ნარჩენების ჩამონათვალი, რომელთა შემდგომ მართვაზე გაცემულია ნებართა (კომპანიების მისამართები არ არის მითითებული, რომ არ მომხდარიყო დავალდებულება მშენებელი კონტრაქტორისათვის).

ნარჩენების აღრიცხვის და აღწერის მოთხოვნა მოცემულია თავებში “ნარჩენების მარკირება” და “ნარჩენების გადაცემის პროცესი”. 

		







3.5.  საზოგადოების ჩართვის პროცესი

Trans Electrica Ltd. გააგრძელებს კონსტრუქციულ თანამშრომლობას დაინტერესებულ მხარეებთან ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროცესში. ამ ეტაპზე თანამშრომლობა უზრუნველყოფილი იქნება გასაჩივრების მექანიზმის საშუალებით.

Trans Electrica Ltd. დანიშნავს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერს, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება საზოგადოებასთან ურთიერთობასა და თანამშრომლობაზე.

პროექტის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ Trans Electrica Ltd. გააგრძელებს კონსტრუქციულ თანამშრომლობას დაინტერესებულ მხარეებთან. დაინტერესებულ მხარეებს ექნებათ შესაძლებლობა, მიაწოდონ კომენტარები Trans Electrica Ltd–ს, რომელიც მოახდენს სათანადო რეაგირებას.

კომენტარის ავტორი მიიღებს პასუხს კომენტარებისა და შემოთავაზებების ფორმაში მითითებულ მისამართზე. 

პროექტის გზშ–ის ანგარიშის წინასწარი ვერსიის საჯარო განხილვები ჩატარდა 2012 წლის 18 (ხაიში) და 20 (თბილისი) დეკემბერს.




4. ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის აღწერა

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის ამჟამინდელი საინჟინრო გადაწყვეტა შესრულებულია შვეიცარიული ერთობლივი საწარმო Colenco Stucky JV-ს მიერ. კომპანიის მიერ დეტალური საინჟინრო და ეკონომიკური კვლევებით[footnoteRef:5] მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით შემუშავდა პროექტი, რომელიც გულისხმობს ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის კომპლექსის განთავსებას კავკასიონის მთვარი ქედის სამხრეთ კალთებზე, მდინარე ენგურის ვიწრო ხეობაში, ენგურის არსებული თაღოვანი კაშხლის წყალაღმა 32 კმ-ის დაშორებით. მდ. ენგურის სიგრძე შესართავიდან სათავემდე 213 კმ-ია, ხუდონის მაღლივი კაშხლიდან კი -114 კმ. [5:  Colenco Power Engineering Ltd. & STUCKY, Phase II, 2008; AF- Colenco Ltd. & STUCKY, Phase III, 2010.] 


საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, ზემო სვანეთში, მესტიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხაიშის ტერიტორიაზე, 405 კმ-ის დაშორებით თბილისიდან და 70 კმ-ის მანძილზე უახლოესი სარკინიგზო კვანძიდან - ქ. ზუგდიდიდან. იხ. რუკა #5. მშენებლობის ორგანიზების გეგმა.

პროექტი ითვალისწინებს შემდეგს:

· ბეტონის თაღოვანი კაშხალი:	194 მ;

· თაღოვანი კაშხლის თხემის სიგრძე:	 534 მ;

· მარცხენა ნაპირის წყალსაშვის სიგრძე 168მ;

· დატბორილი ტერიტორიის ფართობი:	528 ჰა;

· მიწისქვეშა ნაგებობა:	99 მ X 23.6 მ X 49 მ სათავსი;

· ფრენსისის ტიპის 3 ჰიდროტურბინა,	თითოეული 234 მეგავატი სიმძლავრით;

· წყალმიმღებები და მიმყვანი გვირაბები;

· სამი სადაწნეო შახტი და სამი გამყვანი არხი;

· ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავება	 1,500 მლნ. კვტ.სთ.



4.1. ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები

შვეიცარიული ერთობლივი საწარმო Stucky Colenco-ს მიერ განხორციელებული ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკური კვლევის შედეგად ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურისთვის რეკომენდებულ იქნა 750 მეგავატის დადგმული სიმძლავრე 1,455 გიგავატის ტოლი ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავებით. ალტერნატიული ვარიანტების განხილვის შემდეგ, კაშხლის ფსკერზე არსებული გეოლოგიური რღვევის გათვალისწინებით, უპირატესობა თაღოვან-გრავიტაციულ კაშხალს მიენიჭა. წყალსაცავში წყლის მინიმალური დონე განისაზღვრა 515 მ-ით, ხოლო მაქსიმალური - 700 მ-ით, სადგურის ქვედა ბიეფის სიმაღლე დადგინდა 519,5 მ-ზე, ხოლო ზედა ბიეფისა – 700 მ-ზე. კაშხლის საძირკველი იქნება 501 მ-ის სიმაღლეზე, ხოლო თხემის სიგრძე 534 მ-ს შეადგენს. 

შემდგომმა განხილვებმა და კვლევებმა დაადასტურეს, რომ, ზოგადად, საბჭოთა ინჟინრების მიერ შემუშავებული თავდაპირველი კონცეფცია, რომლის მიხედვითაც დაიწყო ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის 702 მეგავატის დადგმული სიმძლავრით მშენებლობა, საუკეთესო ვარიანტს წარმოადგენს. ოპტიმიზაცია და უკვე ჩატარებული სამუშაოების სრულად გამოყენება ეკონომიკურად გამართლებულია. იხ. რუკა #5.



4.1.1	კაშხლის კომპლექსი

(ა) ზოგადი მოთხოვნები

მოთხოვნები კაშხლის კომპლექსის მიმართ:

· მდინარე ენგურში წყლის დონის რეგულირება, რათა შესაძლებელი გახდეს წყლის შედინება მიმყვან გვირაბში;

· 364.5 მილიონი მ3 რაოდენობის საერთო მოცულობის წყლის დაგროვება;

· მდინარის ჭარბი ნაკადების გადადინების უზრუნველყოფა სათავე ნაგებობის მხარეს. გარდა ამისა, კაშხლის კომპლექსისათვის აუცილებელი მომვლელი გვირაბის წყალმიმღებისა და სადერივაციო სტრუქტურების მოწყობა, რაც შესაძლებელს გახდის კაშხლის კომპლექსის მშენებლობას. კაშხლის კომპლექსისა და წყალსაცავის ზოგადი სქემა შედგება შემდეგი ელემენტებისაგან: 

· 200 მეტრის სიმაღლის თაღოვანი კაშხალი (170 მ – მდინარის არსებული კალაპოტის დონიდან) მდინარე ენგურზე ზუგდიდი-ხაიშის გზის 63 კმ და 65 კმ გასწვრივ და, დაახლოებით, 4 კმ სამხრეთით სოფელ ხაიშიდან. კაშხლით შექმნილ წყალსაცავში დაგროვდება, დაახლოებით, 364.5 მლნ. მ3 წყალი;

· კაშხლის ქიმის შემაღლება წყლის დონის ზემოთ საკმარისია იმისთვის, რომ არ მოხდეს კაშხალზე ტალღის გადასვლა (100-წლიანი განმეორებადობის ქარის შემთხვევაში);

· კაშხლის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს ცენტრალური, 150-200 მ3/წმ გამტარუნარიანობის არარეგულირებადი წყალსაშვებების სამი მალი და მარცხენა ნაპირზე მდებარე სამმალიანი, სეგმენტური ფარებით აღჭურვილი, თითოეული 9X12 მ ზომის წყალსაგდები, რომელთაც აქვთ მაქსიმალური საანგარიშო ხარჯის გატარების შესაძლებლობა;

· კაშხლის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს აგრეთვე სიღრმული წყალგამტარები (2 ხვრეტი 570 მ და 590 მ ზღვის დონიდან);

· სამი მიმყვანი გვირაბის წყალმიმღებები მდებარეობენ მარჯვენა ფერდობზე, უშუალოდ კაშხლის სიახლოვეს, ზღვის დონიდან 615 მ-ის სიმაღლეზე, ისეთნაირად, რომ წყალმიმღები დაცულია ნატანისგან და გაანგარიშებულია, ჯამში, 510 მ3/წმ წყლის ხარჯის გატარებაზე;

· მარცხენა ფერდობზე გამავალი სამშენებლო გვირაბი ატარებს 1,030 მ3/წმ-მდე წყლის ხარჯს და არსებულ ზედა და ქვედა ზღუდარებთან ერთად იძლევიან კაშხლის საძირკვლის აშენების შესაძლებლობას;

· კაშხლის კომპლექსის ასაშენებლად, ექსპლუატაციისა და სარემონტო სამუშაოების საწარმოებლად საჭიროა მისასვლელი გზების მოწყობა.



ნახ. 4.1. კაშხლის კომპლექსი

თაღოვანი კაშხალი იქნება მონოლითური ბეტონის, სექციათაშორისი ნაკერებით, უნაგირისა და პერიმეტრული ნაკერის გარეშე. უნაგირის მოწყობის შემთხვევაში მის ზედა ნაწილში შესაძლებელია ბზარების წარმოქმნა. კაშხლის ბეტონში შეიძლება 30% აქროლადი ნაცრის გამოყენება, მთელ სიგრძეზე ქვემოდან ზემოთ მიმართული გამაგრილებელი ფოლადის მილების ჩაწყობით. მარცხენა საყრდენთან არსებული სუსტი კლდე 670 მ-ის სიმაღლეზე შეიძლება მოინგრეს და ამოშენდეს კაშხლის წყალსაგდების ბეტონით. კაშხლის ტანის სიგანე მისი ცენტრალური ნაწილის ძირში უნდა იყოს 34.2 მ, ხოლო თხემზე – 8.1 მ. კაშხლის თხემის სიგრძე შეადგენს 534 მ-ს, ხოლო მარცხენა ნაპირის წყალსაგდებისა და საყრდენის გათვალისწინებით – დამატებით 168 მ-ს.



(ბ)	წყალსაცავისა და კაშხლის კომპლექსის მუშაობა

მიმყვანი გვირაბების საშუალებით ტურბინებს მიეწოდება საანგარიშო წყლის ხარჯი, 510 მ3/წმ ოდენობით. მდინარეში ამ ხარჯზე ნაკლები მოდინების შემთხვევაში გამოყენებულ იქნება წყალსაცავში დაგროვილი წყლის მარაგი, ხოლო საანგარიშოზე მეტი წყლის ხარჯის შემთხვევაში მოქმედებაში მოდის წყალსაგდებები, წყლის მაქსიმალური დონის შესანარჩუნებლად, ან ხდება წყალსაცავის შევსება წყალმცირობის დროს გამოყენების მიზნით.



ნახ. 4.2. კაშხალი

 (გ)	სამშენებლო (წყალამრიდი) გვირაბი

წყალამრიდი გვირაბი უნდა ატარებდეს 100-წლიანი განმეორებადობის 1,030 მ3/წმ წყალს, რაც გათვალისწინებულია თავდაპირველ პროექტშიც. სადერივაციო გვირაბი ფუნქციონირებს 1980 წლიდან. შესასვლელ პორტალს აქვს კილოები, სადაც შესაძლებელია შანდორული ფარების დაყენება გვირაბის გადაკეტვისა და მასში ბეტონის საცობის მოწყობისათვის. გვირაბი, რომლის განივი კვეთი 10X9 მ ზომისაა, ხოლო სიგრძე 437.84 მ-ს შეადგენს, უდაწნეოა.

სამშენებლო გვირაბის ექსპლუატაცია ამჟამად შეუძლებელია. აუცილებელია ზედა და ქვედა ზღუდარების გახსნა, მდინარის დაბრუნება ძველ კალაპოტში, სათანადო სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება გვირაბში და შესასვლელ და გამოსასვლელ პორტალებზე ახალი ზღუდარების მოწყობა და კაშხლის ქვაბულის კალაპოტური ნაწილიდან მდინარის ხელახალი მოცილება.



ნახ. 4.3. სამშენებლო (წყალამრიდი) გვირაბი

 (დ)	წყალსაგდები 

წყალსაგდების დანიშნულებაა, გაატაროს მდინარის მაქსიმალური კატასტროფული ხარჯი. საპროექტო 10,000-წლიანი განმეორებადობის წყალდიდობის (0.01% უზრუნველყოფის) საანგარიშო ხარჯი 2,500 მ3/წმ-ის ტოლია. 

წყალსაგდებმა უნდა უზრუნველყოს წყალმოვარდნის ხარჯის რეგულირება და წყალსაცავში წყლის ნორმალური დონის შენარჩუნება. წყალსაგდები ნაგებობები ისე არის გაანგარიშებული, რომ მხედველობაში არ მიიღება ჰიდროსადგურის ტურბინებითა და სიღრმული წყალსაგდებებით ხარჯების გატარების შესაძლებლობა.

მამოწმებელი ანგარიშები ჩატარდა შემდეგი პირობებისათვის:

· სიღრმული წყალგამშვების იმ შემთხევებში გამოყენებისათვის, როდესაც რომელიმე წყალსაგდები მალი მწყობრიდანაა გამოსული;

· 100,000-წლიანი (0.001% უზრუნველყოფის) განმეორებადობის მაქსიმალური ხარჯის რეგულირება (წყალსაცავში აკუმულაციის გათვალისწინებით);

· კაშხლის თხემზე დაშვებულია მცირე ტალღის გადაღვრა.

კაშხლის თხემზე დიდი ზომის მოწყობილობების განთავსება სეისმომედეგობის თვალსაზრისით მიზანშეუწონლად იქნა მიჩნეული.

წყალსაგდები ნაგებობების მოცემული თანწყობა გაპირობებულ იქნა მათი დადებითი მხარეებით; კერძოდ:

· არანაირი ზემოქმედება მშენებლობის გრაფიკზე;

· მარცხენა ნაპირის ტოპოგრაფია ხელსაყრელია;

· ენერგიის გაფანტვა წინასწარ ამოთხრილ და ნაწილობრივ მოპირკეთებულ, სამშენებლო გვირაბის ჩამქრობ ჭაში, შორს კაშხლის ძირიდან; 

· შესაძლებელია წყალსაგდების ინტეგრირება კაშხლის მარცხენა საყრდენ ნაგებობაში.

ამ გადაწყვეტების უარყოფითი მხარეებია:

· წყალსაგდების ჩამქრობი ჭა მდებარეობს სამშენებლო გვირაბის გამოსასვლელ პორტალთან;

· ჩამქრობი ჭის მოსაწყობად საჭიროა სამშენებლო გვირაბის დაგრძელება და ახალი გამოსასვლელი პორტალის მოწყობა;

· წყალსაგდების ჭის დამუშავება განხორციელდება ეტაპობრივად, საჭიროა დროებითი გამყვანი არხის მოწყობა წყლის ნაკადის მოსაცილებლად.



მარცხენა ნაპირის წყალსაგდები

კაშხლის ნარცხენა ნაპირთან შეუღლების ადგილზე არსებობს პრობლემა, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ შეუღლების სიმაღლის 45 მეტრიდან, ანუ 655 მ-ის ზემოთ, ფერდობის ბუნებრივი მდგრადობა ნაწილობრივ და სრულად გაჯერებულ პირობებში საეჭვოა. კაშხალი მარცხენა ნაპირზე 655 მ-ს ზემოთ არ ეყრდნობა კლდოვან ქანებს. მეთოდი, რომელიც შეირჩა ამ პრობლემის გადასაჭრელად, ანუ გრავიტავიული ბეტონის მასიური შეუღლების მშენებლობა, შესწავლილ იქნა მოდელირების საშუალებით. ასევე, ჩატარებულ იქნა კვლევები კვეთის ზომისა და სიმტკიცის დასადგენად. 

ანალოგიურად არის გადაჭრილი მსგავსი პრობლემა ლუზონის კაშხალზე შვეიცარიაში. 

მასიური გრავიტაციული ბეტონის ბლოკი დაემყარება მტკიცე ქანებს. აღნიშნული მონაკვეთი და თაღოვანი კაშხალი ერთმანეთთან შეერთდება სათანადო წყალგაუმტარი მასალით. ქვემოთ წარმოდგენილია მარცხენა ნაპირზე განსახორციელებელი საექსკავაციო სამუშაოების წინასწარი ნახაზები. 

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი
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ნახ. 4.4. ხუდონჰესის მარცხენა ნაპირის ექსკავაცია







4.1.2. წყალმიმღებები

წყალმიმღებების მოწყობა პირვანდელი პროექტით განსაზღვრულ ადგილასაა გათვალისწინებული, თუმცა დაზუსტებული პროექტით გარკვეული ცვლილებების შეტანაა გათვალისწინებული, კონსტრუქციის ოპტიმიზაციის მიზნით; კერძოდ:

(i)	სამივე წყალმიმღები იქნება ერთსა და იმავე ნიშნულზე და მათი ჩაღრმავება წყალსაცავის მინიმალური შეტბორვის დონიდან, სულ მცირე, 15 მ-ის სიღრმეზე იქნება. 

(ii)	ქვემოთ მოცემულია შემოთავაზებული პარამეტრები:

ჩამკეტი ფარებისა და ნაგავდამჭერი გისოსების დახრილობა	 300

ნაგავდამჭერი გისოსების ზომა 	10X22 მ (სიგანე, სიგრძე)

საექსპლუატაციო მოედნის ნიშნული 	703 მ

ამწის ტიპი და ტვირთამწეობა -პორტალური	200 ტ 

წყალმიმღების ზღურბლის ნიშნული 	615 მ

შესასვლელის განიკვეთი		 ვარცლისებური

წყალმიმღები გვირაბის სიგრძე 	57.46 მ

წყალმიმღები გვირაბის დიამეტრი	 6 მ

წყალმიმღებების რაოდენობა	 3 

მანძილი წყალმიმღებებს ღერძებს შორის	30 მ

წყალმიმღების ფარების ზომა	10X13 მ



4.1.3.	წყალმიმყვანი გვირაბები

წყალმიმყვანი გვირაბების დიამეტრი 6 მ-ია და მათი ღერძები ერთმანეთისგან 19.5 მ-ით არის დაშორებული. მათი ცოცხალი კვეთის ფართობი, დაწნევის ნორმატიული სიდიდის გათვალისწინებით, სავსებით საკმარისია საპროექტო ხარჯის გატარებისათვის. წყალმიმყვანი გვირაბების სიგრძეა 240 მ, 260 მ და 280 მ. იმის გამო, რომ განახლებული პროექტით სამივე წყალმიმღების ზღურბლის მოწყობა ერთ ნიშნულზეა გადაწყვეტილი, ამ მიმართულებით გვირაბების გაყვანის დროს უნდა მოხდეს მათი ფსკერის დახრილობის კორექტირება ფაქტობრივი გამონამუშევრის წყალმიმღების ზღურბლის ნიშნულთან შესათავსებლად.



4.1.4.	საკეტების კამერა

პროექტით გათვალისწინებული იყო სამი ვერტიკალურად მოძრავი ბრტყელი ჩამკეტი ფარი, რომელთა ზომები იქნებოდა 4.0X6.0 მ (სიგანე, სიმაღლე). ისინი ერთმანეთისგან დაშორებული იქნებოდნენ 6 მ, 4 მ და 6 მ-ით და მოქმედებაში მოვიდოდნენ 10 მ მალის მქონე 80 ტ ტვირთამწეობის ხიდურა ამწის საშუალებით. თუმცა წყლის მიმყვანი გვირაბისთვის ამ ადგილას მოძრავი ჩამკეტების მოწყობის საკითხი საკამათოა, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ მათ ფუნქციაში ტურბინების დაცვაც შედიოდა. უმჯობესია, უარი ითქვას აღნიშნულ ვერტიკალურად მოძრავ ჩამკეტ ფარებზე და მათ ნაცვლად სამანქანო დარბაზში, სადაწნეო მილსადენების ბოლოში, დამონტაჟდეს ტურბინისწინა დისკური საკეტები. სატურბინო წყალსატარები საკმაოდ მოკლეა და, შესაძლოა, სულაც არ იყოს საჭირო საკეტების მოწყობა. გარდა ამისა, ელექტროსადგურთან ახლოს მდებარე საკეტები ავარიულ შემთხვევებში ავტომატურად იკეტება. აქედან გამომდინარე, არსებული ნაწილობრივ დამუშავებული საკეტების მიწისქვეშა სათავსი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სატურბინე წყალსატარებისა და წყალმიმყვანი გვირაბების შემოწმებისა და სარემონტო სამუშაოების ჩასატარებლად. ამისათვის საჭირო იქნება სატურბინე წყალსატარების ჰორიზონტალურ ნაწილში გასასვლელის გაკეთება. ასეთ შემთხვევაში ამ სათავსში შესაძლებელი იქნება მოძრავი ურიკების, ჯალამბრებისა და სხვა მოწყობილობების განთავსება.



4.1.5.	სატურბინე წყალსატარები

ტურბინებთან წყლის მიყვანა ხორციელდება სამი ფოლადით მოპირკეთებული მიწისქვეშა სადაწნეო წყალსატარით, რომლებიც უკვე გაყვანილია და წყალმიმყვან გვირაბებს ელექტროსადგურთან აკავშირებენ. ქვემოთ მოცემულია მათი ძირითადი ტექნიკური პარამეტრები:

სადაწნეო წყალსატარების რაოდენობა	3

მანძილი ღერძებს შორის 	19.5 მ 

გამოსასვლელი კვეთის დიამეტრი	 6 მ

სიგრძე 	156 მ

ქანობი 	 550

ფოლადის მოსახვის სისქე	 22-32 მმ



4.1.6	ელექტროსადგური

მიწისქვეშა ელექტროსადგურის შახტი ნაწილობრივ ამოთხრილია. შახტის ზომებია 99 მ (სიგრძე) X 23.6 მ (სიგანე) X 49 მ (სიმაღლე). მიწის სამუშაოები შესრულებულია 530 მ-ის სიღრმემდე, მაგრამ მისი ფუძე 502.50 მ-ის სიღრმეზე. ქვემოთ მოცემულია სხვა ზოგადი პარამეტრები:

		მთავარი მისასვლელი გვირაბის სიგრძე -

		130.0 მ



		შენობის კამარის ნიშნული -

		552.08 მ



		ამწისქვეშა კოჭის ზედა ნიშნული -

		540.4 მ



		სამანქანო დარბაზის იატაკის ნიშნული -

		523.0 მ



		საგენერატორო სართულის იატაკის ნიშნული -

		517.5 მ



		სატურბინე სართულის იატაკის ნიშნული -

		512.0 მ



		ტურბინისწინა საკეტის სათავსის იატაკის დონე -

		502.0 მ



		წყალგამყვანი გალერეის გამონამუშევრის ფსკერის ნიშნული -

		494.5 მ



		არსებული გამონამუშევრის ნიშნული -

		+ 530.0 მ



		ხიდური ამწის ტვირთამწეობა -

		2x250 ტ



		გენერატორების რაოდენობა -

		3



		ტურბინების ტიპი -

		ფრენსისის რადიალურ-ღერძული 



		მანძილი აგრეგატების ღერძებს შორის -

		19.5 მ



		ელექტროსადგურის შახტი, სადრენაჟო გალერეა:	

		(i) ნიშნული 503.5 მ

(ii) სიგრძე 280.0 მ

(iii) ამოთხრილია 4.15 მ დიამეტრის შახტი



		გამწოვი მილი:

		(i) სიგრძე 22 მ

(ii) დიამეტრი 7.2 მ-დან 3.6 მ-მდე 

(iii) მოხრილი



		გამწოვი მილის სადრენაჟო გალერეა:

		(i) ნიშნული 494.47 მ

ii) ზომა 2X2.5 მ







4.1.7. 	წყალგამყვანი ტრაქტი

3 წყალგამყვანი გვირაბის დიამეტრი 8 მეტრია, მანძილი მათ ღერძებს შორის – 19.5 მ. თითოეული გვირაბის სიგრძე 145 მ-ია. გვირაბები გაითხარა ელექტროსადგურის ძირში არსებული 1,800-მეტრიანი მიწისქვეშა გალერეიდან. ეს პროექტი მისაღებია და ცვლილებას არ საჭიროებს. 

წყალგამყვანი სადაწნეო გვირაბების მცირე სიგრძეების გამო მათ თავზე გამთანაბრებელი რეზერვუარების მოწყობა აუცილებლობას არ წარმოადგენს: მანძილი ტურბინის ღერძიდან გამოსასვლელ კვეთამდე მხოლოდ 167 მეტრია. აქედან გამომდინარე, არსებული გამონამუშევრების გამოყენება სხვა მიზნებისთვისაც შეიძლება, მაგალითად, ტრანსფორმატორების მოსათავსებლად. ამ ასპექტს პროექტის დეტალურად დამუშავების დროს დამატებითი შესწავლა სჭირდება. 

4.1.8. 	გამოსასვლელი სათავისები

გამოსასვლელი სათავისების მოწყობის სამუშაოები არ ჩატარებულა. ჩვეულებრივ, მათი განხორციელება ხდება მშენებლობის დამამთავრებელ ეტაპზე. გამოსასვლელი სათავისები წარმოადგენენ 3 დამოუკიდებელ ერთეულს. თითოეული აღჭურვილია 8X8 მ ზომების ჩამკეტი ბრტყელი ფარებით, რომლებიც მოქმედებაში მოდის 50 ტ ტვირთამწეობის მქონე პორტალური ამწით. სათავისის ზღურბლის ნიშნული მდებარეობს 519.3 მ-ზე, ხოლო ქვედა ბიეფის წყლის დონე 519.5 მ-ზეა. ფარების საექსპლუატაციო მოედნის ნიშნულია 530 მ.

ცხრილი 4.1.	ხუდონჰესის ძირითადი ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები

		მაჩვენებლის დახასიათება

		განზომილება

		რაოდენობა



		ზემო ბიეფის ნიშნული

		მ.ზ.დ.

		700



		ქვემო ბიეფის ნიშნული

		მ.ზ.დ.

		519.5



		რეგულირების სახეობა

		–

		სეზონური



		წყალშემკრები აუზის ფართობი

		კმ2

		 2,780



		წლიური ჩამონადენი (საშუალო მრავალწლიური)

		მლნ.მ3

		 4110



		მახასიათებელი ხარჯები:

საშაუალო მრავალწლიური

მაქსიმალური საანგარიშო 0.01% ალბათობის

		

მ3/წმ

მ3/წმ

		

130

2,500



		ჰესის სქემა

		–

		კაშხ. მდებ.



		კაშხლის ტიპი

		–

		თაღოვანი



		მასალა

		–

		ბეტონი



		კაშხლის სამშენებლო სიმაღლე

		მ

		194



		თხემის სიგრძე

		მ

		534.0



		კაშხლის ზედა ნაწილის სიგანე (თხემის დონეზე)

		მ

		8,1



		კაშხლის ქვედა ნაწილის სიგანე (ყველაზე დაბალ წერტილში)

		მ

		34,2



		წყალსაცავის მთლიანი მოცულობა

		მლნ.მ3

		364.5



		წყალსაცავის სასარგებლო მოცულობა

		მლნ.მ3

		223.0



		სარკის ზედაპირის ფართობი

		კმ2

		5.2



		ნორმალური შეტბორვის დონე

		მ

		700.0



		ფორსირებული შეტბორვის დონე (0.01%)

		მ

		704



		მინიმალური შეტბორვის დონე

		მ

		630.0



		წყალსაგდებები:



		ცენტრალური, ზედაპირული:

· მალების რაოდენობა

· ზღურბლის ნიშნული

· წყალგამტარი ფრონტის სიგრძე

· საანგარიშო გამტარუნარიანობა

		

ცალი

მ.ზ.დ.

მ

მ3/წმ

		

3

700.0

16.5

804.0



		გვერდითი, ზედაპირული:

· მალების რაოდენობა

· ზღურბლის ნიშნული

· წყალგამტარი ფრონტის სიგრძე

· საანგარიშო გამტარუნარიანობა

		

ცალი

მ.ზ.დ.

მ

მ3/წმ

		

3

688.0

9.5

3,208.0



		სიღრმული:

· ხვრეტების რაოდენობა

· ზღურბლის ნიშნული

· ხვრეტების დიამეტრი

· წყალგამტარი ტრაქტის სიგრძე

· მაქსიმალური გამტარუნარიანობა

		

ცალი

მ.ზ.დ.

მ

მ

მ3/წმ

		

2

570.0 / 590.0

3.5

44.0 / 40.0

265.0 / 285.0



		წყალმიმღებები:

· ხვრეტების რაოდენობა

· შესასვლელი ხვრეტის ზომები

· ზღურბლის ნიშნული

· დიამეტრი

· სიგრძე

· საანგარიშო ხარჯი

		

ცალი

მ

მ.ზ.დ.

მ

მ

მ3/წმ

		

3

7X20

615.0

6.0

57.46

170.0



		მიმყვანი გვირაბები:

· რაოდენობა

· დიამეტრი

· ქანობი

· სიგრძე

		

ცალი

მ

%

მ

		

3

6.0

0.5

240 / 260 / 280



		სატურბინე წყალსატარები

· რაოდენობა

· დიამეტრი

· ქანობი

· სიგრძე

· ლითონის მოსახვის სისქე

		

ცალი

მ

0

მ

მმ

		

3

6.0

55

156.0

22-32



		მიწისქვეშა ჰესის შენობა

· ზომები გეგმაში

· სიმაღლე

· სამანქანო დარბაზის ნიშნული

		

მ

მ

მ.ზ.დ.

		

99 x 23.6 x 49 

49

523.0



		ჰესის საანგარიშო წყლის ხარჯი

		მ3/წმ

		510.0



		აგრეგატების რაოდენობა

		ც

		3



		ტურბინის ტიპი

		–

		ფრენსისის



		დაწნევები:

· სტატიკური

· საანგარიშო

· მაქსიმალური

· მინიმალური

		

მ

მ

მ

მ

		

180.5

151.9

174.4

117.6



		დადგმული სიმძლავრე

		მგვტ

		702



		საშუალო წლიური გამომუშავება

		მლნ. კვტ/სთ.

		1500.0



		დადგმული სიმძლავრის გამოყენების კოეფიციენტი

		–

		0.25









 4.1.9. მშენებლობის ორგანიზაციისა და სამუშაოთა წარმოების საკითხები

სამშენებლო ინფრასტრუქტურის მოწყობის საკითხების შემოთავაზებული გადაწყვეტა ეფუძნება ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ ასპექტებს, კერძოდ:

· არსებული ინფრასტრუქტურისა და მისასვლელი გზების მაქსიმალური გამოყენება – სამშენებლო ბაზების ფართობისა და ახალი მისასვლელი გზების შემცირება;

· სამშენებლო ბაზების ფართობების შემცირება – გასასხვისებელი ფართობების შემცირება;

· სამშენებლო ბაზებსა და სამშენებლო მოედნებს შორის მანძილების შემცირება _ სატრანსპორტო ერთეულების შემცირება, ახალი გზების გაყვანის შემცირება, CO2-ის ემისიების შემცირება.

გარდა ამისა, შემოთავაზებული გადაწყვეტილება ითვალისწინებს არსებულ სოფლებსა და იზოლირებულ დასახლებებთან მისასვლელი გზების გაყვანასა და მათ მაქსიმალურ გამიჯვნას სამშენებლო გზებისგან.

შემოთავაზებული ინფრასტრუქტურული გადაწყვეტები მიღებულია სხვა, მასშტაბებით იმავე ან მასთან მიახლოებული, პროექტების განხორციელების გამოცდილების გათვალისწინებით. ამასთან ერთად, კაბელ-ამწეების საკითხი სპეციალურად ამ პროექტისთვის დამუშავდა, კაშხლის განლაგებისა და ზომების, აგრეთვე ადგილმდებარეობის ტოპოგრაფიული პირობების შესაბამისად. წარმოდგენილი გადაწყვეტები ზოგადი ხასიათისაა, ძირითადად, სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს და უნდა დაზუსტდეს კონტრაქტორის მიერ.

თაღოვანი კაშხლის მშენებლობის ორგანიზაციის ძირითად საკითხს კაბელ-ამწეების განთავსების ადგილის შერჩევის სირთულე წარმოადგენდა, რაც განპირობებული იყო სამუშაო ზონის მაქსიმალური დაფარვის, მოძრავი ურიკების სავალი რელსების ესტაკადების მინიმალური სირგძის, აგრეთვე უძრავი საყრდენისა და ჩასატვირთი მოედნის მოსაწყობად გარემოზე მინიმალური ზემოქმედების უზრუნველყოფის აუცილებლობით.

მშენებლობის ორგანიზაციის ძირითადი პრინციპების მიხედვით, სამშენებლო მოედნის ასაქცევი გზა, რომელზედაც იქნება გადატანილი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა (ჯვარი-ხაიში-მესტია), მოეწყობა ენგურის ხეობის მარჯვენა ნაპირზე. 

კლდოვანი ქანების კარიერის სამსხვრევ-დამახარისხებელ მეურნეობასთან დასაკავშირებლად გამოიყენება უკვე არსებული (ხუდონჰესის მშენებლობის პერიოდში გაყვანილი) გზის ვაკისის ნაწილი, რომელიც არსებულ გზას სოფ. ვედს უკავშირებს. აქ, თაღოვანი კაშხლის თხემიდან 1.5 კმ-ის დაშორებით, გათვალისწინებულია 2.5 კმ-ის სიგრძის საავტომობილო გვირაბის გაყვანა, რომელიც მშენებლობის დამთავრების შემდეგ სოფ. ვედსა და მიმდებარე დასახლებებს მოემსახურება. სამშენებლო მიზნებისათვის გამოიყენება ყველა ის გზა, რომლებიც გასული საუკუნის 80-იან წლებში იქნა გაყვანილი.

საოფისე და პერსონალის საცხოვრებელი ფართობები, სასაწყობე ნაგებობები და სხვადასხვა დანიშნულების მეურნეობები ასევე ხეობის მარჯვენა ნაპირზე იქნება განთავსებული. მხოლოდ მუშათა საცხოვრებელი დროებითი დასახლების მოწყობაა გათვალისწინებული ხეობის მარჯვენა ნაპირზე, ზემო ბიეფში, მომავალი წყალსაცავის ზონაში.

დამკვეთისა და საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის (ოფისები, საცხოვრებელი კემპები, საწყობები და სხვ.) განთავსება გათვალისწინებულია მდ. ენგურსა და მარცხენა ნაპირის სამშენებლო გზას შორის არსებულ მოედანზე. ყველა ეს ნაგებობა, ისევე, როგორც კომუნალური მომსახურების ობიექტები (ელექტრომომარაგება, წყალმომარაგება-კანალიზაცია), მუდმივია და მშენებლობის დამთავრების შემდეგ სხვა მიზნებით იქნება გამოყენებული. თაღოვანი კაშხლის სამშენებლო ბაზის განთავსება ნავარაუდევია ხეობის მარცხენა ნაპირის მაღალ ნიშნულებზე (720-750 მ), კაშხლის თხემის სიახლოვეს. აქ, გარდა საოფისე და საცხოვრებელი დროებითი შენობებისა, განთავსდება ბეტონის ქარხანა, ცემენტის სილოსები, სამაცივრო მეურნეობა და 800-1,000 მ3 მოცულობის ტექნიკური წყლის რეზერვუარები.

ხუდონჰესის მშენებლობაზე დასაქმებულ მუშა-მოსამსახურეთა რაოდენობა განსაზღვრულია ანალოგების გამოყენებით და შეადგენს, დაახლოებით, 2,600 კაცს. მათ შორის 2,300 მუშაა და 300 საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალი (დამკვეთის წარმომადგენლების ჩათვლით). 

სამშენებლო ინფრასტრუქტურის განთავსებისათვის გათვალისწინებულია 60 ჰა მიწის ფართობის გამოყენება. მათ შორის 28 ჰა მუშა-მოსამსახურეთა და საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის საცხოვრებლად, 6 ჰა - ოფისებისათვის და 26 ჰა – საწყობებისა და სამშენებლო ბაზებისათვის. ამ ფართობში არ შედის ისეთი ტექნიკური ნაგებობები და მოწყობილობები, როგორებიცაა: კაშხლის ბეტონის ქარხანა, ცემენტისა და ინერტული მასალის საწყობები, კარიერები, კაბელ-ამწეები და სხვ.

თაღოვანი კაშხლისა (2,300,000 ათასი მ3) და აგრეთვე სხვა ნაგებობების ასაგებად აუცილებელი ბეტონის ნარევის დასამზადებლად საჭიროა არანაკლებ 2,800,000 მ3 მასიური კლდოვანი ქანების დამუშავება კარიერში. კარიერის მოწყობა გათვალისწინებულია მდ. ხაიშურის ხეობაში, მდინარის მარცხენა ნაპირზე, ხუდონჰესის წყალსაცავის ბოლოში, სოფ. ვედის ქვემოთ. კარიერისათვის საჭირო ფართობის ოდენობა უნდა დაზუსტდეს საჭირო ხარისხის კლდოვან ქანებამდე დასასვლელად, გადახსნის ფენის სიმძლავრის შესაბამისად. კარიერის დამუშავება განხორციელდება სხვადასხვა დონეზე ერთდროულად, ოპტიმალური სქემით, ასაფეთქებელი ბურღილების სიღრმის შესაბამისად.

აქვე, მდ. ხაიშურის მარჯვენა ნაპირზე არსებულ ტერასაზე, განლაგდება პირველადი სამსხვრევი და ძირითადი სასაწყობე მეურნეობა. მიღებულია, რომ წინასწარი დამსხვრევის წარმადობა 600-800 ტ/სთ-ის ტოლი უნდა იყოს. კლდოვანი ბლოკების მაქსიმალური ზომა 1,000 მმ-ს არ უნდა აღემატებოდეს, ხოლო ტრანსპორტირებისათვის განკუთვნილი ძირითადი მასალის ზომები 0-250 მმ-ს უნდა შეადგენდეს.

ძირითადი სამსხვრევ-დამახარისხებელი ქარხნის მშენებლობა თაღოვანი კაშხლის ზემო ბიეფში, მდ.ენგურის ნაპირზე იქნება განლაგებული. სასაწყობე მეურნეობა სხვადასხვა ნიშნულებზე, სიმაღლეზე 150 მ-ის ინტერვალით მოეწყობა. ასეთი განლაგებით მეურნეობა უზრუნველყოფილი იქნება იმ რაოდენობის წყლის რესურსით, რაც აუცილებელია ინერტული შემავსებლების (ღორღი, ქვიშა) გარეცხვისათვის. მეურნეობის წარმადობა 600-800 ტ/სთ-ს ფარგლებში უნდა იყოს. რეკომენდებულია, მოეწყოს ორი იდენტური დანადგარი, თითოეული 300-400 ტ/სთ-ის წარმადობით.

გარდა კლდოვანი მასის კარიერისა, თაღოვანი კაშხლის მშენებლობისათვის, შესაძლებელია, საჭირო გახდეს ინერტული მასალების დამატებითი მოცულობა, რისთვისაც ნავარაუდევია ენგურჰესის წყალსაცავის კუდში დაგროვილი მასალის გამოყენება. ჯვარის კარიერი, რომელიც გამოყენებულ იყო ენგურის კაშხლის მშენებლობისათვის ასევე იქნება გათვალისწინებული. 

კაშხალზე სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისათვის გათვალისწინებულია კაბელ-ამწეების გამოყენება, რომელთა უძრავი საყრდენი მარცხენა ნაპირზე, ზღვის დონიდან 875 მ ნიშნულზე განთავსდება. მარცხენა ნაპირზე აიგება ესტაკადა ლიანდაგებით, რომელზედაც ორი ურიკა იმოძრავებს და კაშხლის, წყალმიმღებებისა და უქმი წყალსაგდების სამშენებლო ზონების მთლიან გადაფარვას უზრუნველყოფს. ესტაკადის ნიშნულია 965 მ ზღვის დონიდან, კაბელ-ამწეების მალი – 1,600 მ. გარდა ამისა, წყალმიმღებებისა და წყალსაშვის ლითონკონსტრუქციებისა და მოწყობილობების დასამონტაჟებლად გათვალისწინებულია დამატებითი კოშკურა ამწეების გამოყენება.

ორივე კაბელ-ამწის ტვირთამწეობა 28 ტ-ს შეადგენს (თითოეულის), რაც იძლევა 9 მ3 მოცულობის ბეტონის ბადიების გამოყენების შესაძლებლობას. კაშხლის ტანში მძიმე კონსტრუქციების მიწოდებისათვის (სიღრმული წყალგამშვებების კონსტრუქციები და სხვ.) გათვალისწინებულია სპეციალური მოწყობილობის გამოყენება, რომელიც ორივე კაბელ-ამწის ერთდროული მუშაობის საშუალებას და 50 ტ-მდე ტვირთების ტრანსპორტირების საშუალებას იძლევა. 

ბეტონის ქარხნისა და ცემენტის სილოსების ასაგებად საჭირო მოედანი უნდა შეიქმნას კლდოვან ქანებზე სათანადო მოცულობის ხარისხოვანი ყრილის მოწყობით. კაშხლის ტანის მოცულობისა (2,300 ათასი მ3) და მშენებლობის ხანგრძლივობიდან (32 თვე) გამომდინარე, ბეტონის ქარხანამ უნდა უზრუნველყოს თვეში 80 ათასი მ3 ბეტონის წარმოება. აღნიშნულის გათვალისწინებით, რეკომენდებულია ორი ბეტონმრევის გამოყენება, თითოეული - 200 მ3/სთ წარმადობით. ქარხნის მოწყობილობა, სამაცივრო დანადგარებით, ორ სხვადასხვა, 720 მ და 725 მ ნიშნულებზე განთავსდება და უზრუნვეყოფილ იქნება ინერტული მასალების ერთდღიანი მარაგით, რომლებიც ორ დოზატორს ორი ტრანსპორტიორის საშუალებით მიეწოდება.

ბეტონის ჩასატვირთი მოედანი თხემის ნიშნულზე, 703 მ-ზე იქნება მოწყობილი, ხოლო ბადიების განლაგება, დაახლოებით, 9 მ-ით ქვემოთ, 695 მ ნიშნულზეა ნავარაუდევი.

მშენებლობის განხორციელებისათვის საჭირო მანქანა-მექანიზმების სავარაუდო შემადგენლობა ქვემოთ მოცემულ ცხრილშია ნაჩვენები.

ცხრილი 4.2.	მშენებლობისათვის საჭირო მანქანა-მექანიზმების სავარაუდო შემადგენლობა

		რიგ. #

		დასახელება

		ტიპი, წარმადობა

		რაოდენობა, ცალი



		1

		კაბელ-ამწე

		28 ტ

		2



		2

		საბურღი ჩაქუჩი

		2.25 მ3/წთ.

		40



		3

		დოზატორი

		120 მ3/სთ

		1



		4

		დოზატორი

		160 მ3/სთ

		1



		5

		გამაგრილებელი მოწყობილობა

		400 ტ/წთ

		1



		6

		სამაცივრო დანადგარი (ყინულის გენერატორი)

		60 ტ/დღე

		1



		7

		სამსხვრევი დანადგარი

		200 ტ/სთ

		2



		8

		ავტომიქსერი

		10 მ3

		12



		9

		თვითმცლელები

		10 მ3

		30



		10

		თვითმცლელები

		25 მ3

		10



		11

		ფრონტალური დამტვირთველები

		1.8 მ3

		8



		12

		ბულდოზერები

		180 ცხ.ძ.

		6



		13

		ჰიდრავლიკური ექსკავატორები

		2 მ3

		5



		14

		თვითმავალი საბურღი დანადგარი Atlas Copco

		440 ცხ.ძ.

		3



		15

		საბურღი დანადგარი

		2-ისრიანი

		3



		16

		ტორკრეტირების მანქანა

		6 მ3/სთ

		4



		17

		დიზელის კომპრესორი

		14 მ3/წთ.

		6



		18

		ელექტროკომპრესორი – სტაციონარული

		14 მ3/წთ.

		1



		19

		ელექტროკომპრესორი

		17.4 მ3/წთ.

		1



		20

		ბეტონის ტუმბო

		30 მ3/სთ

		6



		21

		ცემენტის ტუმბო

		7.5 მ3/სთ

		6





ცემენტის იმპორტი განხორციელდება იმ ქვეყნ(ებ)იდან, რომელი მწარმოებელიც დააკმაყოფილებს პროექტისათვის მისაღებ ხარისხსა და ფასს. მოსალოდნელია რომ ეს იყოს თურქეთი, მაგრამ ეს ასევე შეიძლება იყოს საქართველო, თურქეთი, უკრაინა, ინდოეთი, რუსეთი და ა.შ. ცემენტის შემოტანა მოხდება ფოთის პორტში, 2.5-ტონიან ტომრებით.



ხუდონჰესისთვის ზედაპირის მომზადების გეგმა

1989 წლამდე აშენებული შენობა-ნაგებობების, მისასვლელი გზებისა და სხვა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და აღდგენისთვის საჭირო დრო შესულია მშენებლობის 6-წლიან პერიოდში. კაშხლის დაბეტონება დაგეგმილია სამუშაოების დაწყებიდან 25-ე თვეს. პირველი 25 თვის განმავლობაში მოხდება ზედაპირის მომზადება და სხვადასხვა კონსტრუქციების, მათ შორის, კაშხლის დაბეტონებისათვის საჭირო საკაბელო ამწის, მონტაჟი. საკაბელო ამწის მონტაჟს 6 თვე დასჭირდება და ამ პერიოდის გამოკლებით დარჩება სრული 18 თვე (სამუშაოების დაწყებიდან) რეაბილიტაციისა და აღდგენის სამუშაოებისათვის. ქვემოთ ჩამოთვლილია ძირითადი სარეაბილიტაციო და აღდგენითი სამუშაოები: 

10) მისასვლელი გზები;

11) შენობა-ნაგებობები;

12) საველე ოფისები და შესაბამისი საყოფაცხოვრებო ინფრასტრუქტურა;

13) კოფერდამების მშენებლობა ქვედა და ზედა ბიეფში;

14) სადერივაციო გვირაბის რეაბილიტაცია;

15) შარიაჟის გათხრა;

16) კარიერის ათვისება;

17) ხეებისა და ბუჩქების ჭრა და სამშენებლო ტერიტორიის გაწმენდა;

18) ახალი სამშენებლო ბანაკების მშენებლობა.

წყალსაცავისათვის ზედაპირის მომზადება მოხდება 2 ეტაპად:

· ეტაპი 1: სამუშაოს დაწყებიდან დაახლოებით 24 თვის შემდეგ შესაბამის სახელმწიფო სამსახურებთან შეთანხმებით (ინვენტარიზაციის საფუძველზე) მოხდება მოსაჭრელი ხეების მონიშვნა, მოჭრა, გამოყენება და/ან დასაწყობება შესაბამის სახელმწიფო სამსახურთან შეთანხმებულ ადგილზე.

· ეტაპი 2: ხეებისა და ბუჩქების მოჭრის შემდეგ, მოხდება დასატბორი ტერიტორიის დეტალური დათვალიერება ინჟინერ-გეოლოგის მიერ და იმ ადგილების იდენტიფიცირება, სადაც მოსალოდნელია ქვათაცვენა ან ნაშალი მასალის ჩამოცურება. ასეთი ადგილების იდენტიფიცირების შემთხვევაში, წყალსაცავის დაცვის მიზნით, მოხდება მათი გადაფარვა და დაცვა ფოლადის ბადით (150 X150 X 6 მმ).

წყალსაცავი გაიწმინდება მყარი ნატანისაგან მაქსიმუმ წელიწადში ერთხელ წყალდიდობებისა და ჭარბი სედიმენტების პერიოდში, რაც მოხდება კაშხლის ქვედა ნაწილიდან წყლის დიდი რაოდენობის გაშვებითა და აკუმულირებული მასის გატანით.



ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის ფუნქციონირების შეწყვეტა

ფუნქციონირების დროს ჰესის ოპერირებაზე პასუხისმგებელი კომპანია გამოიყენებს საუკეთესო ტექნიკას და სისტემებს, რის შედეგადაც გაიზრდება ჰესის ფუნქციონირების ვადა. ძალისხმევა და ინვესტიცია გაახანგრძლივებს ჰესის ოპერირების პერიოდს. დღევანდელი შეფასებით ჰესის ფუნქციონირების პერიოდი დაახლოებით 50 წელს შეადგენს. 

ფუნქციონირების შეწყვეტის ეტაპისათვის შესაძლებელია ორი ვარიანტი:

1. დაკონსერვება – მოხდება ყველა არსებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება, მოხდება ტერიტორიის შემოღობვა და დაცვა. შესაბამისად, პრაქტიკულად, არანაირ უარყოფით ზეგავლენას არ ექნება ადგილი ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე;

1. დემონტაჟი – ეს უკანასკნელი მოიცავს აღჭურვილობისა და ინფრასტრუქტურის დემონტაჟს. 

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის ფუნქციონირების შეწყვეტის ფაზაზე უნდა ჩატარდეს შესაბამისი შეფასება ჰესის ფუნქციონირების შეწყვეტის ორი შესაძლო ვარიანტიდან ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევის მიზნით.

დემონტაჟის შემთხვევაში უნდა შემუშვდეს სპეციალური სამოქმედო გეგმა სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების იდენტიფიცირებისა და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავების მიზნით. ამ ეტაპზე უნდა მოხდეს არსებული ინფრასტრუქტურის დემონტაჟი, ტერიტორია გაიწმინდოს ყველანაირი ნარჩენისგან, ორმოები ან ტრანშეები უნდა ამოივსოს და დაიხუროს, ტერიტორია უნდა გასუფთავდეს ისე, რომ დემონტაჟის შემდეგ დარჩეს სუფთა. 

დემონტაჟით გამოწვეული ზეგავლენების მსგავისია მშენებლობის ეტაპის ზეგავლენების, როგორებიცაა: დემონტაჟით გამოწვეული ხმაური და მტვერი, საწვავის შესანახი რეზერვუარების დემონტაჟის შედეგად ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება, უარყოფითი ზეგავლენა მოსახლეობაზე, რომლებიც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ დამოკიდებულია ჰესის ფუნქციონირებასთნ. 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ნარჩენების, მათ შორის სახიფათო, ნარჩენების მართვის საკითხს. მნიშვნელოვანია შემუშავდეს ტერიტორიის რეკულტივაციის გეგმა.

დემონტაჟის დროს მოსალოდნელი ზემოქმედება საშუალო მნიშვნელობის და მოკლევადიანი იქნება. ამ ეტაპის შემარბილებელი ღონისძიებები მშენებლობის ეტაპისათვის შემუშვებული შემარბილებელი ღონისძიებების მსგავსია. 







ნახ. 4.5. გენერალური გეგმა



ნახ. 4.6. თაღოვანი კაშხლის გრძივი და განივი ჭრილები



ნახ. 4.7. ჭრილი ენერგეტიკულ ტრაქტზე



ნახ. 4.8. წყალმიმღებები. გეგმა, ჭრილები



ნახ. 4.9. სადაწნეო გვირაბები, გეგმა, ჭრილები



ნახ. 4.10. სადაწნეო მილსადენების საინსპექციო სათავსი



ნახ. 4.11. ძალოვანი კვანძი, გეგმა, ჭრილები



ნახ. 4.12. ჭრილი ჰიდროაგრეგატის ღერძზე



ნახ. 4.13. სატურბინე სართულის გეგმა



ნახ. 4.14. სამშენებლო გვირაბი, გეგმა, ჭრილები



ნახ. 4.15. სამშენებლო გენერალური გეგმა

4.1.10. ენერგიის გადაცემა

· ენერგიის გადასაცემად შემოთავაზებულია 500 კილოვოლტიანი A G I S ქვესადგური; 

· 0.5-კილომეტრიანი ელექტროგადაცემის ხაზი დააკავშირებს სატრანსფორმატორო ქვესადგურს ქვეყნის ენერგოსისტემასთან. 



4.1.11. ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის დამაკავშირებელი გზა

პროექტის განხორციელების შედეგად იტბორება ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზის კმ63–კმ78 მონაკვეთი, რომლის გადატანა მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზეა დაგეგმილი. ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზა მიეკუთვნება შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზას. დღევანდელი დღის მდგომარეობით, ის მთლიან მონაკვეთზე მოასფალტებულია. შეკეთებულია გვირაბები, მოძრაობის საშუალო სიჩქარე 40-50კმ/სთ-ია. 

ახალი გზა, რომელზედაც გადატანილ იქნება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა, მოეწყობა ენგურის ხეობის მარჯვენა ნაპირზე. 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მოთხოვნით, ახლად აშენებული გზის პარამეტრები, თანახმად TEM-ისა და მოქმედი ჩHиП 2.05.02.85, უნდა იყოს შემდეგი მაჩვენებლებით:

· საანგარიშო სიჩქარე – 80 კმ/სთ

· გზის კატეგორია – IV

· მიწის ვაკისის სიგანე – 10.0 მ

· სავალი ნაწილის სიგანე – 6.0 მ

· გვერდულების სიგანე – 2.0 მ

· მაქსიმალური გრძივი ქანობი – 6 %

· მინიმალური ჰორიზონტალური მოხვევის რადიუსი – 300 მ

· მინიმალური გრძივი პროფილის რადიუსი:

· ა) ამოზნექილ მრუდზე – 5,000 მ

· ბ) ჩაზნექილ მრუდზე – 2,000 მ

სახიდე გადასასვლელებზე:

· ნორმატიული დატვირთვა – HK-80

· გვირაბების განივი კვეთი – 10.0 მ

· საგზაო სამოსი – კაპიტალური ტიპი (150 მგ.პასკ)

· მოძრაობის პერსპექტიული ინტენსივობა – 1,600 მანქ./დღე-ღამეში.

ვინაიდან საპროექტო ტრასა გადის მთაგორიან პირობებში, თანახმად მოქმედი ნორმებისა, სათანადო ტექნიკურ-ეკონომიკური გაანგარიშების საფუძველზე, ზემოთ წამოდგენილი ნორმატიული მაჩვენებლები შეიძლება იყოს 20%-ით ნაკლები.

პროექტირების ეტაპზე განხილულ იქნა ზუგდიდი – ჯვარი – მესტიის საავტომობილო გზის 2 ალტერნატიული ვარიანტი. იხ. ნახ. 4.1.11–1.

4.1.12. ზუგდიდი –ჯვარი–მესტიის დამაკავშირებელი გზის შერჩეული ალტერნატივა

შერჩეული გზის ვარიანტის (ისევე, როგორც ალტერნატივა 2-ის) ტრასის დასაწყისი მდებარეობს ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზის 63-ე კმ-ზე, სოფ. ნალქორვალთან, აქედან ტრასა სახიდე გადასასვლელით გადადის მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე და მიუყვება ფერდობს გრძივი ქანობის განვითარებით 500 მ ნიშნულიდან (ტრასის დასაწყისი კმ 0) 720 მეტრ ნიშნულამდე (კაშხლის ადგილი კმ 5).

კმ0+400 მეტრზე გზა კვეთს ხევს, რომელზედაც გათვალისწინებულია სწორკუთხა მილის მოწყობა. შემდეგ ტრასა მიუყვება 80-იან წლებში დამუშავებულ გზას. კმ2+150მ-ზე ასევე გათვალისწინებულია სწორკუთხა მილი.

კმ2+700 - კმ4+100 ტრასა მიუყვება აგრეთვე დამუშავებულ პიონერულ გზას, რომელიც სწორდება სახიდე გადასასვლელით კმ4+250მ-ზე (ლაგვის ხევზე ხიდის სიგრძე – 40მ). ხევის გადაკვეთის შემდეგ ტრასა იწევს მაღლა და გადის ხუდონის ჰესის კაშხლის თავზე 720 მეტრ ნიშნულზე, სადაც უერთდება მე-2 ალტერნატიული ვარიანტი. აქედან ძირითადი და ალტერნატიული ვარიანტები კმ 11-მდე ერწყმის ერთმანეთს.

კმ5+700მ-ზე გზა კვეთს ხევს, სადაც გათვალისწინებულია ოთხკუთხა მილის მოწყობა.

კმ6+200 მარცხნივ მდებარეობს სოფ. სკორმეთი, რომელთანაც მისასვლელი გზა გადადის ჩამკეტი ზღუდარის თავზე. ამჟამად, მდ. ენგურის კალაპოტის გასწორხაზოვნებიდან გამომდინარე, ჩამკეტი ზღუდარის ზემოთ 300 მეტრში, მდ. ენგურზე ეწყობა დროებითი სახიდე გადასასვლელი სოფელთან დასაკავშირებლად.

შემდეგ ტრასა კმ7+300მ კვეთს დიდ ხევს, გადადის დამრეც ფერდობზე და კმ8+00-ზე კვეთს აგრეთვე ხევს.

კმ9+100 მეტრზე ტრასა, რთული რელიეფიდან გამომდინარე, გადის 167 მ-ის სიგრძის საპროექტო გვირაბში, შემდეგ მიემართება ციცაბო ფერდობზე. კმ 10-ზე კვეთს დიდ ხევს და კმ11-ზე გადის მდ. ნენსკრის ხეობასთან. აქედან ალტერნატიული ვარიანტი #2 მიუყვება მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირს, გაივლის სოფ. ლახამს და კმ15-ზე შედის სოფ. ჭუბერში. აქედან ალტერნატივა #2 ვარიანტი სახიდე გადასასვლელით გადადის მდ. ნენსკრის მარცხენა მხარეს და ფერდობის გავლით სოფ. ტობარში კმ11+200მ უერთდება ძირითად მიმართულებას.

მიღებული ვარიანტით, კმ 11-ზე გზა კვეთს მდ. ნენსკრას, რომელზედაც ეწყობა 250 მ-ის სიგრძის სახიდე გადასასვლელი, გავდივართ სოფ. ტობარის მარჯვენა მხარეს და მცირედ დამრეცი ფერდობის შემდეგ კლდოვან შევიწროებულ ხეობაში 365 მ სიგრძის საპროექტო გვირაბით, გავდივართ შედარებით მსუბუქ რელიეფზე.

კმ14+300 მეტრზე გზა კვეთს დიდ ხევს, რომლის მიმდებარედ ჩასატარებელია კლდოვანი მასების აფეთქებითი სამუშაოები. აქედან საპროექტო ტრასა გადის არსებული გზის მახლობლად, ხდება მისი შერწყმა არსებულთან ტექნიკური ნორმების მიხედვით.

ძირითადი გზის საერთო სიგრძე, დაახლოებით, 15კმ-ია, მიწის განთვისების ზოლი - 20-25 მეტრი.



4.1.13. ვედის კარიერთან მისასვლელი გზა

ხუდონის ჰესის მშენებლობისათვის საჭირო ინერტული მასალების მოპოვება გათვალისწინებულია ვედის კარიერიდან, რომელიც მდებარეობს მდ. ხაიშურის ხეობაში, ცენტრალური გზიდან 4 კმ-ის დაშორებით.

პროექტით, ინერტული მასალის გამოსატანად, რთული რელიეფური პირობებიდან გამომდინარე, გათვალისწინებულია ახალი გზის მოწყობა მდ. ენგურის მარცხენა ფერდობზე 4 კმ-ის მთლიანი სიგრძით, მათ შორის გვირაბი - 2.6კმ.[footnoteRef:6] [6:  ანგარიშში წარმოდგენილია ვედის კარიერთან მისასვლელი გზის კონცეპცია, ამიტომ ამ ეტაპზე შემუშავებული არ არის ამ გზის მშენებლობასთან დაკავშირებული საკითხები. შესაძლებელია, რომ მოხდეს ვედის კარიერის გვირაბიდან გამონამუშევარი ქანების გამოყენება მშენებლობაში.] 




სურ. 4.1. ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზა, ვედის კარიერთან მისასვლელი გზა და სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი გზა

4.1.14. სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი გზა

ხუდონჰესის მშენებლობით იტბორება ხაიში-ჭუბერის არსებული გზის მონაკვეთი, რადგან ალტერნატიული ვარიანტების შედარების შედეგად გადაწყდა სახიდე გადასასვლელის მოწყობა მდ. ნენსკრაზე მდ. ენგურის შესართავთან. (ალტერნატივა 2 ითვალისწინებდა გზის შესვლა-გამოსვლას მდ. ნენსკრის ხეობაში სოფ. ჭუბერის მიმართულებით).

აქედან გამომდინარე, დადგა საკითხი სოფ. ჭუბერთან დამაკავშირებელი გზის მშენებლობისა, რომელიც გათვალისწინებულია მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირზე.

ძირითადი გზის კმ10+700÷კმ12+500 ვკვეთს მდ. ლახამურას ხეობას, სადაც gათვალისწინებულია 80 მ სიგრძის სახიდე გადასასვლელის მოწყობა, სიგრძით 80მ, შემდეგ ტრასა კმ13+200 შედის სოფ. ლახამში (სოფლის თავზე) და კმ 14-ზე მთავრდება სოფ. ჭუბერში. გზის სიგრძე 3.5კმ-ია.

შიდასასოფლო გზების მშენებლობის პროცესში, შესაძლებელი იქნება არსებული გზების გამოყენებაც. ხუდონჰესის პროექტის განხორციელება 80–იან წლებში ამ გზების მშენებლობით იყო დაწყებული და მშენებლობისათვის აუცილებელი გზა უკვე არსებობს.



4.1.17. ინტერული მასალის კარიერები 

მშენებლობისათვის გამოყენებული იქნება ლიცენზირებული კარიერი. ამ ეტაპზე განიხილება ჯვართან არსებული და სოფ. ვედის ინტერული მასალის კარიერები. 



მდ. ხაიშურის ქვის კარიერი სოფ. ვედში

სოფ. ვედის ქვის კარიერი გათვალისწინებულია ბეტონის აგრეგატების დამუშავებისათვის. აქ წარმოდგენილი კლდოვანი ქანების ტიპებია პორფირიტები და დიაბაზები, რომელთა სიმაგრის კოეფიციენტები, პროტოდიაკონოვის ქანების კლასიფიკაციის მიხედვით, არის 8 და 10.

პორფირიტები, ძალიან მტკიცე /20ვ, IX, 1:0.3

=2.8გ/სმ3; =410; C=290კგძ/სმ2; R0=1000კგძ/სმ2; E0=7კგძ/სმ2; Eდ=22კგძ/სმ2

დიაბაზები: ძალიან მტკიცე /11, X, 1:0.3

=2.8გ/სმ3; =450; C=370კგძ/სმ2; R0=600კგძ/სმ2; E0=10კგძ/სმ2; Eდ=20კგძ/სმ2

არსებული გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური მაჩვენებლები:

1. ქვიშნარი პლასტიკური, მაგარი ღორღისა და ლოდების ჩანართით 10%, 34ვ/34ვ, II, 1:1.50; =1.85გ/სმ3; =300; C=0.75კგძ/სმ2; R0=4.0კგძ/სმ2; E0=350კგძ/სმ2; Ed=1000კგძ/სმ2

2. ქვიშაქვები, კიროვან ცემენტზე, მტკიცე 28ვ/29ვ, VII, 1:0.5; 

3. კაჭარ-კენჭნარი ქვიშის შემავსებლით, ლოდების ჩანართებით 30%; 6გ/9გ; IV; 1:1;

4. პორფირიტები, ძალიან მტკიცე /20ვ, IX, 1:0.3; 

5. დიაბაზები, ძალიან მტკიცე /11, X, 1:0.3



ჯვარის ქვიშა–ხრეშის კარიერი

ჯვრის ქვიშა-ხრეშის კარიერი მდებარეობს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მდ. ენგურის ქვედა დინების კალაპოტის და მაღალი ჭალის ზედაპირზე, ზღ. დონიდან 240–260 მ სიმაღლეზე. მდინარის კალაპოტის გასწვრივ კარიერის სიგრძე დაახლოებით 3.7 კმ-ს უდრის, საშუალო სიგანე კი – 200 მ–ს. კარიერის ზედაპირი დასავლეთის მიმართულებით სუსტად დამრეცია, მის გასწვრივ მდებარე ფერდობების დახრა ყველგან 20˚–ზე ნაკლებია.

სახელმწიფო ტყის ფონდი, რეგიონული სატყეო სამმართველოს სატყეო ნაკვეთები, სახელმწიფო დაცვითი ტყის ზოლი, დაცული ტერიტორიის ნებისმიერი კატეგორიის უბნები და არც „წითელი ნუსხით“ დაცული მცენარეების განლაგების ადგილები კარიერის საზღვრებში არ ხვდება. ასევე არ ფიქსირდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების. 

წიაღთსარგებლობის თვალსაზრისით, ჯვრის ქვიშა-ხრეშის კარიერი წარმოდგენილია წვრილ და საშუალომარცვლოვანი ქვიშებით, რომლებშიც ჩართულია ხვინჭა და წვრილი კენჭები. აღნიშნული ნალექების პროდუქტიული შრის საშუალო სისქე ზედაპირიდან 3 მ-ს შეადგენს.

კარიერიის ნაპირების გეომორფოლოგიური პირობები ინერტული მასალის 3 მ სიღრმემდე მოპოვებით გამო მნიშვნელოვნად არ შეიცვლება. 

ჯვრის ქვიშა-ხრეშის კარიერის შესახებ არსებული გეოლოგიური ანგარიშების მიხედვით, კარიერთან ინერტული მასალის მოპოვება დასაშვებია. 

უნდა აღინიშნოს, რომ 2010 წლიდან ჯვრის ქვიშა-ხრეშის კარიერზე ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გაცემულია კარიერის ცალვეული უბნების გამოყენების 2 ლიცენზია 5 წლის ვადით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხ. დანართი დანართი U.





ნახ. 4.16. ინერტული მასალის კარიერები



ნახ. 4.17. ჯვრის ქვიშა–ხრეშის კარიერი



4.1.18. პროექტის ფასი და მშენებლობის სავარაუდო ვადები

ხუდონის ჰესის უკვე განხორციელებული სამუშაოები მნიშვნელოვნად ამცირებს მშენებლობისათვის საჭირო პერიოდს. სამუშაოების სრულად დასამთავრებლად საჭირო იქნება 6 წელი. სულ, სამუშაოების ხანგრძლივობა იქნება 73 თვე. პროექტის ღირებულება შეადგენს, დაახლოებით, 1 მილიარდ 200 მლნ. აშშ დოლარს. 

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის დამაკავშირებელი გზის ახალი მონაკვეთის მშენებლობას, დაახლოებით, 2 წელი დასჭიდება. მისი საორიენტაციო ღირებულებაა 19 მლნ. აშშ დოლარი (30.9 მლნ. ლარი), სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი გზისა – 5 მლნ. აშშ დოლარი (8 მლნ. ლარი), ხოლო ვედის კარიერთან დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთისა – 10 მლნ. აშშ დოლარი (16 მლნ. ლარი). 






4.2. ძირითადი ნაგებობებისა და სამშენებლო მოედნის თანამედროვე მდგომარეობა

მშენებლობის შეწყვეტის შემდეგ (1989 წ.) დამუშავდა ხუდონჰესის ნაგებობების კონსერვაცია-ლიკვიდაციის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა თაღოვანი კაშხლის ზედა და ქვედა ზღუდარების გახსნას, მდინარის ბუნებრივ კალაპოტში დაბრუნებასა და სამშენებლო გვირაბის გადაკეტვას, მიწისქვეშა გამონამუშევრების ლიკვიდაციას (დაბეტონებას) და/ან მათი შესასვლელი პორტალების დაგმანვას, სამშენებლო ინფრასტრუქტურის დემონტაჟსა (მოწყობილობა-დანადგარების) და ადგილობრივი მმართველობისთვის გადაცემას (შენობები და ნაგებობები). აღნიშნული პროექტი არ განხორციელებულა.

სამშენებლო გვირაბისა და ზღუდარების იმ ნაწილების მდგომარეობა, რომელთა დათვალიერება ინსპექტირების პერიოდში (საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავების II ფაზის დროს) მოხერხდა, შეფასდა დამაკმაყოფილებლად. 2006 წელს სამშენებლო გვირაბის გამოსასვლელი პორტალის მიდამოებში განვითარდა მეწყრული მოვლენები, რის შედეგადაც დაინგრა გამოსასვლელი პორტალის რკინაბეტონის კონსტრუქცია და საავტომობილო გზის მონაკვეთი. მოძრაობა ხაიშის მიმართულებით ამჟამად დროებითი ხიდის საშუალებით ხორციელდება.

ინსპექტირების დროს ზედა ზღუდარზე შეიმჩნეოდა მცირე ეროზია, რომლის გამოსწორება შესაძლებელი იყო. თუმცა 2011 წლის შემოდგომის წყალუხვობის პერიოდში წყლის ნაკადმა მნიშვნელოვნად დააზიანა (დაანგრია) გვირაბის შესასვლელი პორტალი და შეუძლებელი გახადა მისი შემდგომი ექსპლუატაცია. 

მშენებლობის შეწყვეტის მომენტისათვის თაღოვანი კაშხლის ქვაბულის მხოლოდ ნახევარი იყო დამუშავებული. მარჯვენა ნაპირზე სამუშაოები ზემოდან ქვემოთ მიმდინარეობდა, ხოლო მარცხენა ნაპირის ქვაბულის დამუშავება მარცხენა ნაპირის ბურჯის საძირკვლიდან 550 მ ნიშნულიდან დაიწყო. სამუშაოების პროცესში ფერდობების გამოფიტვისაგან დასაცავად და მათი მდგრადობის უზრუნველსაყოფად ქვაბულის თითქმის მთელი ზედაპირი ტორკრეტით დაიფარა. ამდენად, კლდოვანი საძირკვლის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ქვაბულიდან კლდოვანი მასის მოხსნამ გამოიწვია საფუძვლის ქანების განტვირთვა და დრეკადობის მოდულის გარკვეული შემცირება, თუმცა ქვაბულის დამატებითი დამუშავებისა და კაშხლის ბეტონით მისი მიტვირთვის შემდეგ იგი მოიმატებს და საპროექტოს გაუთანაბრდება.

მარცხენა ნაპირზე არსებული კაშხლის უნაგირისა და სანაპირო ბურჯის ბეტონის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ბურჯის ზედა წახნაგის გასწვრივ არსებული ჩაღრმავება (მდ. ლეხარის უძველესი კალაპოტი) წყლითაა შევსებული.

3 წყალმიმყვანი გვირაბი ნაწილობრივ გაყვანილი და დაბეტონებულია, დაახლოებით, 120 მ-ის სიგრძეზე საკეტების სათავსს ზემოთ. ნაწილობრივ დამუშავებულია აგრეთვე 10X58 მ-ის ზომის საკეტების მიწისქვეშა სათავსიც. მთლიანადაა გაყვანილი დახრილი სატურბინე წყალსატარების სამივე ძაფი.

მიწისქვეშა ელექტროსადგურის შენობა ნაწილობრივ დამუშავებულია. შენობის ზომებია 111X23.6X49 მ (სიგრძე, სიგანე, სიმაღლე). მიწის სამუშაოები დასრულებულია, დაახლოებით, 530 მ-ის ნიშნულამდე. პროექტით, მისი ფუძე 502.50 მ ნიშნულამდე უნდა დამუშავდეს. მიწისქვეშა ელექტროსადგურის გამონამუშევრის შემოწმებამ აჩვენა, რომ, მიუხედავად იმისა, რომ 20 წლის განმავლობაში აქ არანაირი სამუშაო არ ჩატარებულა, იგი კარგ მდგომარეობაშია. მიწისქვეშა გამონამუშევრის ბოლომდე გასაყვანად და სამშენებლო სამუშაოების დასამთავრებლად არანაირი სერიოზული პრობლემა არ არსებობს.

მთლიანად გათხრილი და ნაწილობრივ დაბეტონებულია 3 წყალგამყვანი სადაწნეო გვირაბი. წყალგამყვანი გვირაბის დიამეტრი 8 მეტრია, მანძილი ღერძებს შორის – 19.5 მ. თითოეული გვირაბის სიგრძე 145 მ-ია. მათი დამუშავება მოხდა ელექტროსადგურის ქვემო ბიეფში გაყვანილი 1,800-მეტრიანი მიწისქვეშა გალერეიდან. გარდა 3 წყალგამყვანი გვირაბისა, მათ თავზე მომზადებულია 3 გამთანაბრებელი რეზერვუარისთვის საჭირო გამონამუშევარი.

გარდა ძირითადი ნაგებობებისა, კაშხლის მშენებლობისათვის აუცილებელი გახდა მდ. ლეხარის გადაგდება ზემო ბიეფში და კაშხლის ქვემო ბიეფში დარჩენილ მის კანიონში ბეტონის საცობის მოწყობა. ლეხარის გადაგდების ნაგებობები შედგებოდა ბეტონის დაბალდაწნევიანი კაშხლისაგან, უდაწნეო გვირაბისა და სწრაფმდენისაგან. სათავე ნაგებობები და გვირაბის შესასვლელი პორტალი დროთა განმავლობაში ღვარცოფული ნატანით დაიფარა, ხოლო სწრაფმდენის ბოლოში, ზუგდიდი-ხაიშის გზაზე არსებული ლითონკონსტრუქციებისაგან დამზადებული წყალსატარი გაიძარცვა. ამჟამად გადაგდების ნაგებობები არ ფუნქციონირებენ და მდ. ლეხარა კაშხლის მარცხენა ნაპირზე არსებულ ბეტონის ბლოკებზე გადაედინება.

თავდაპირველი პროექტით, თაღოვანი კაშხლის მშენებლობისათვის გათვალისწინებული იყო ენგურის ბეტონის ქარხნის გამოყენება. ბეტონის ხსნარის ხუდონჰესამდე ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად განხორციელდა არსებული გზის რეკონსტრუქცია-გაფართოება და ბეტონის საფრის მოწყობა. ტრასაზე მსხვილგაბარიტიანი ტვირთების გატარების უზრუნველსაყოფად მოსახვევები და ქანობები სათანადო ნორმატივებთან შესაბამისობაში იქნა მოყვანილი. ამ მიზნით აიგო რამდენიმე გვირაბი და ხიდი. დაუმთავრებელია კიდევ ორი ხიდის მშენებლობა. ამჟამად ჰიდროსადგურის სამშენებლო მოედნამდე მისასვლელი საავტომობილო გზა დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია.

გარდა ამისა, ტვირთების მიღება-დახარისხებისათვის გათვალისწინებული იყო ქ.ჯვარში არსებული ცენტრალური რკინიგზისპირა ბაზის გამოყენება, რომელიც თავის დროზე ენგურჰესის მშენებლობას ემსახურებოდა. საქართველოს რკინიგზის ზუგდიდი-ჯვარის მონაკვეთი ამჟამად არ ფუნქციონირებს. ლიანდაგები შენარჩუნებულია, თუმცა მთლიანად გამოსულია მწყობრიდან და გაძარცულია საკონტაქტო ქსელი და სიგნალიზაციის მოწყობილობები.

სამშენებლო მოედანზე არსებული სამშენებლო ინფრასტრუქტურის ერთი ნაწილი მთლიანად ლიკვიდირებულია (ბეტონის ქარხანა, ცემენტის შესანახი სილოსები და სხვ.), ერთი ნაწილი დაზიანებულია (გადახდილი სახურავები, მოხსნილი კარ-ფანჯრები, იატაკი და სხვ.) და მოითხოვს აღდგენას (საცხოვრებელი და ადმინისტრაციული კორპუსები, საწყობები და სხვ.), ხოლო ზოგიერთი სხვა დანიშნულებით გამოიყენება (ავტომეურნეობის ტერიტორია, საამქროები, ბაზები და სხვ.).

არსებული შიგა სამშენებლო გზები დაზიანებულია და საჭიროებს რეაბილიტაციას. 

მუშათა ძირითადი კონტინგენტის განთავსება, თავდაპირველი პროექტით, სოფ. ჯვარში არსებულ საცხოვრებელ ფონდში იყო გათვალისწინებული და მშენებლობა ვახტური მეთოდით წარმოებდა. ამჟამად სოფ. ჯვარში არსებული ეს საცხოვრებელი ფართობი მთლიანად დაკავებულია.

ხუდონჰესის მშენებლობის დროს წარსულში შექმნილი ნებისმიერი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა გამოყენებული ან შეკეთებული (ან საჭიროების შემთხვევაში, დანგრეული) იქნება მას შემდეგ, რაც შესაბამისი კონტრაქტორი (EPC Contractor – საინჟინრო, შესყიდვების და მშენებლობის კონტრაქტორი) შეაფასებს მათ მდგომარეობას. 





არსებული ნაგებობების ჩამონათვალი

სამშენებლო სამუშაოები:

i) მდინარის არინება (მიმართულების შეცვლა)– 437.84მ;

ii) ზედა დინებისა და ქვედა დინების სამარჯვი (ზღუდარი); 

iii) მდინარე ლეხარის არინება: დიამეტრი 3.30მ x 3.30მ, ნალისებრი ფორმის, სიგრძე- 240მ;

iv) მიწისქვეშა ელექტროსადგურის ქვაბული: სამანქანო დარბაზის ზომა 111მ (L) x 23.6მ (W) x 49მ (H), 60 % გათხრილი და სადისპეტჩეროს ზომა 36.7მ (L) x 12მ (W) x 11მ (H), 50% გათხრილი;

v) წყალმიმღები საკეტების კამერა: ზომა 10m (W) x 58მ (L) x 25მ H) (ნაწილობრივ გათხრილი);

vi) 3 ცალი წყალმიმყვანი გვირაბი: 3 ცალი, თითო 6.0 მ დიამეტრით, ცილინდრული, სიგრძეები: - 240 მ, 260 მ და 280 მ (50% გათხრილი და დაბეტონებული / დაახლოებით, 120მ სიგრძის საკეტების კამერა);

vii) 3 ცალი სადაწნეო შახტი: 3 ცალი, თითო 6.0მ დიამეტრით, ცილინდრული, სიგრძით, 156 მ (გათხრები დასრულებულია);

viii)  ქვედა ბიეფის გვირაბი: 3 ცალი, თითო 8 მ დიამეტრის, ცილინდრული, სიგრძით - 145მ. (გათხრები დასრულებულია და ნაწილობრივ ჩაბეტონებულია);

ix) მიწისქვეშა ელექტროსადგურში შესასვლელი გვირაბი: 10მ x 10მ, ნალისებური ფორმის, სიგრძით - 130მ (გათხრები დასრულებული);

x) გასასვლელები ქვედა ბიეფის გვირაბებში: გათხრების, გვირაბებისა და ბეტონის ბლოკების მდგომარეობა. 

ინფრასტრუქტურა:

ა) ხუდონის უბანი

i) მდინარის მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროებზე არსებული ყველა საპროექტო შიგა გზა;

ii) 500 კვტ. ქვესადგურის გამანაწილებელი პარკისა და ლაბორატორიის შენობა (რომელიც დაკავებული აქვს კერძო მეწარმეს და მას ხეტყის სახერხ ქარხნად იყენებს);

iii) ავტომობილებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მექანიზებული ცეხი (რომელიც ხეტყის სახერხ სხვა კერძო ქარხანას უკავია). იხ. სურ. 4.2.



სურ. 4.2. ავტომობილებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მექანიზებული ცეხი

iv) მდინარე ლახანისწყალზე აგებული 100 მ სიგრძის ხიდის რკინის / ფოლადის კონსტრუქციები;

v) სამუშაო მოედნები, რომლებიც გაითხარა დოზირების ცეხებისთვის, საწყობებისთვის, მუშახელის საცხოვრებელი ბლოკებისთვის, მარაგების შესანახად და სხვ.; 

vi) საერთო საცხოვრებელი.	იხ. სურ. 4.3, 4.

		

		





სურ. 4.3, 4. საერთო საცხოვრებელი

vii)  ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის ნარჩენები მარცხენა სანაპიროზე, საერთო საცხოვრებლის შენობის მახლობლად (აქვე აწყვია ხეტყის სახერხი ქარხნის მოწყობილობები). იხ. სურ. 4.5.



სურ 4.5. ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის ნარჩენები მარცხენა სანაპიროზე, საერთო საცხოვრებლის შენობის მახლობლად

viii) რეკრეაციული/დასასვენებლი დარბაზი ხუდონის ჰიდროელექტროსად-გურის ნარჩენებთან (რომელიც უკავია კერძო პირს და იყენებს მას ნასვრეტებიანი აგურის წარმოებისთვის). იხ. სურ. 4.6.



სურ. 4.6.	რეკრეაციული/დასასვენებლი დარბაზი ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის ნარჩენებთან

ix) საკომპრესორო და საგენერატორო ოთახები (500 მ სადერივაციო გვირაბის გასასვლელის ქვედა დინებიდან). იხ. სურ. 4.7, 8, 9.

		

		



		





სურ. 4.7,8,9. საკომპრესორო და საგენერატორო ოთახები 

ბ) სოფელი ჯვარი

i) შესანახი და სასაწყობო მეურნეობების ფართობები, შენობები და ამწე სატრანსპორტო საშუალებები სოფელ ჯვარში, რომელიც ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურისთვის არის გათვალისწინებული. იხ. სურ. 4.10, 11, 12,13.

		

		



		

		





სურ. 4.10, 11, 12, 13. შესანახი და სასაწყობო მეურნეობების ფართობები, შენობები და ამწე სატრანსპორტო საშუალებები სოფ. ჯვარში, რომელიც ხუდონის ჰესისათვის არის გათვალისწინებული. 

ii) სამშენებლო სამმართველოს ადმინისტრაციული შენობა სოფელ ჯვარში. სურ. 4.14.



სურ. 4.14. სამშენებლო სამმართველოს ადმინისტრაციული შენობა

iii) დაახლოებით, 1 აკრის მოცულობის ერთი მიწის ფართობი სოფ. ჯვარის საცხოვრებელ რაიონში (ამჟამად ამ ტერიტორიაზე პოლიციის საკონტროლო გამანაწილებელი ოთახია). იხ. სურ. 4.15,16.

		

		





სურ. 4.15,16. დაახლოებით, 1 აკრის მოცულობის ერთი მიწის ფართობი სოფ. ჯვარის საცხოვრებელ რაიონში 

გ) სხვა შენობები

i) ერთი საოფისე შენობა კაშხლიდან 6 კმ-ზე ჯვარის მიმართულებით და მდინარის მარჯვენა სანაპიროზე, რომელიც ამჟამად დაკავებული აქვს კერძო პირს და იყენებს მას ხეტყის სახერხი ქარხნისთვის. იხ. სურ. 4.17.



სურ. 4.17. ერთი საოფისე შენობა კაშხლიდან 6 კმ-ზე ჯვარის მიმართულებით და მდინარის მარჯვენა სანაპიროზე

ii) შენობა მდინარის მარცხენა სანაპიროს ქვედა დინებიდან 25 კმ-ზე (ეს შეიძლება ყოფილიყო სატრანზიტო ბანაკი). სურ. 4.18, 19,20.

		

		



		





სურ. 4.18, 19, 20. შენობა მდინარის მარცხენა სანაპიროს ქვედა დინებიდან 25 კმ-ზე

iii) საოფისე შენობა მარცხენა სანაპიროზე, კაშხლიდან 1.5 კმ-ზე. იხ. სურ. 4.21,22,23.

		

		



		





სურ. 4.21, 22, 23. საოფისე შენობა მარცხენა სანაპიროზე, კაშხლიდან 1.5 კმ-ზე




5. ალტერნატივების ანალიზი

პროექტის სტრატეგიული ალტერნატივები, რაც მოიცავს ენერგიის ალტერნატიული წყაროების გამოყენებას, ენერგეტიკის დარგის განვითარების სხვადასხვა პრიორიტეტების დასახვას და შესაბამისი ალტერნატიული სცენარების დაგეგმვას, განხილულია 1 თავში პროექტის მიზანშეწონილების დასაბუთების ფარგლებში (პარაგრაფები 1.3.4; 1.3.5 და 1.3.7). ეს ანალიზი მოიცავს პროექტის არგანხორციელების (ნულოვანი ალტერნატივის) შეფასებასაც. გზშ-ს ამ თავში მოცემულია ხუდონჰესის პროექტის და მასთან დაკავშირებული დამხმარე ქვეპროექტების ტექნიკური ალტერნატივების ანალიზი. საკუთრივ ხუდონჰესის ტექნიკური ალტერნატივების ანალიზი მოიცავს:

· ხუდონის კაშხლის ტიპებს

· კაშხლის მდებარეობის ალტერნატივებს

· კაშხლის სიმაღლის ალტერნატივებს თითოეული მდებარეობისათვის (კვეთისათვის) და წყალსაცავის მასშტაბებს.

დამხმარე ან ასოციირებული ქვეპროექტები, რომლებიც საჭიროებს ალტერნატივების განხილვას, არის 

· ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის დამაკავშირებელი გზის ალტერნატივები

· სოფელ ჭუბერთან მისასვლელი გზის ალტერნატივები

კონცენტრირება მოხდა შემდეგ საკითხებზე:



· პროექტის ალტერნატივების ანალიზი: კაშხლის კვეთი (ადგილმდებარეობა), სიმაღლე და წყალსაცავის მასშტაბები.

· გზების განხილვა, რაც ყველა სოფლებთან და დასახლებებთან მისვლის შესაძლებლობას იძლევა და საჭიროებისამებრ ადგილობრივ მოსახლეობას დააკავშირებს სხვა დასახლებების ინფრასტრუქტურებთან და მომსახურე პროექტებთან;

· გზების / გვირაბების ალტერნატიული მარშრუტების შემოთავაზება;

· კარიერების ადგილმდებარეობა;

· საპროექტო შენობების და მოწყობილობების ადგილმდებარეობა (დასახლებები მუშებისთვის, ოფისები, სახელოსნოები).



5.1. ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის ტექნიკური ალტერნატივები და მათი ურთიერთშედარება

5.1.1. ხუდონის კაშხლის მდებარეობის (კვეთის) ალტერნატივები

1955 წელს “ჰიდროპროექტის” თბილისის განყოფილებამ ჩაატარა კვლევები მდ. ენგურის ბუნებრივი ხარჯის ტექნიკური, ეკონომიკური, ფინანსური და ეკოლოგიური მიზნებისთვის გამოყენების შესაძლებლობის შესასწავლად. 1960 წელს შემოწმდა აღნიშნული კვლევები, აგრეთვე სხვა არსებული ინფორმაცია და რეკომენდებულ იქნა მდ. ენგურზე ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის მშენებლობა. იხ. ნახაზი 5.1.



ნახ. 5.1. ჰიდროელექტროსადგურების კასკადი

ენგურის კაშხლის მშენებლობა წარიმართა კასკადის 1960 წელს შემუშავებული გეგმის მიხედვით. ენგურის კაშხლის დასრულების შემდეგ კასკადის იმავე სქემის მიხედვით დაიწყო ხუდონის კაშხლის მშენებლობაც. 1978-1983 წლებში დაზუსტდა ხუდონის კაშხლის გასწორი და წყალსაცავის ნიშნული. კაშხლის შეფარდებითი სიმაღლე უნდა ყოფილიყო 200 მ, ხოლო წყალსაცავის სარკის დონე – 700 მ. ამ პარამეტრებით დაწყებული მშენებლობა მიმდინარეობდა მანამ, სანამ სხვადასხვა მიზეზის გამო მშენებლობა არ შეჩერდა. 

ამჟამად მდ. ენგურზე არსებობს ენგურის კაშხალი და მის ქვედა დინებაში მდებარე ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურების (I, II, III და IV) კასკადი, ამიტომ ალტერნატივები განსაზღვრულია ენგურის კაშხლითა და წყალსაცავით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ხუდონჰესის ალტერნატივების განლაგება შესაძლებელია მხოლოდ ენგურის კაშხლის ტერიტორიის ზემოთ. 

შვეიცარიული ერთობლივი საწარმო Stucky and Colenco-ს მიერ გაკეთებულმა შეფასების შედეგებმა[footnoteRef:7], ასევე მსოფლიო ბანკი მიერ სწორედ ხუდონჰესის პროექტისათვის შექმნილმა საერთაშორისო ექსპერტთა საბჭომ 2010 წელს აჩვენეს2, რომ ხუდონის კაშხლის თავდაპირველი ადგილმდებარეობა საუკეთესოა და შეესაბამება საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებულ ენერგეტიკის განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიას. ქვემოთ წარმოგიდგენთა ალტერნატივების ამ შეფასებას მოკლე რეზიუმეს სახით. [7:  Colenco Power Engineering Ltd. & STUCKY, Phase II, 2008; AF- Colenco Ltd. & STUCKY, Phase III, 2010.
2.Khudoni hydroelectric project. Draft 6th engeneering panel of experts, report review of phase 3 feasibility study, September 2010.

] 


პროექტის ალტერნატიული შეფასების მიზანი იყო კაშხლის ადგილმდებარეობის და სიმაღლის რამოდენიმე ვარიანტის ანალიზი ოთხ შესაძლო კვეთში, რომლებიც ერთობლივად იქნა დასახელებული ექსპერთა საბჭოს, მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლების, პროექტის გარემოზე ზემოქმედების საკითხებზე მომუშავე კონსულტანტების და საინჟინრო კონსულტანტის „შტუკეს“ მიერ იმ მიზნით, რომ შერჩეული ყოფილიყო საუკეთესო ვარიანტი. 

კაშხლის და წყალმიმღები ნაგებობების განთავსებისთვის შეფასებული იქნა ოთხი ადგილმდებარეობა. შესწავლილი კაშხლის სხვადასხვა კვეთები მოცემულია 5.2. ნახაზზე:

ალტერნატივების შედარებისას განხორციელდა:

· თითოეული ალტერნატიული უბნისათვის შესაძლო მდებარეობის კონცეპტუალური პროექტის შემუშავება კაშხლის განსხვავებული სიმაღლითა და სხვადასხვა დადგმული სიმძლავრით ენერგიის გამომუშავების ოპტიმალური ვარიანტის მისაღებად. დეტალური კვლევების ჩატარება, რომელთა საფუძველზედაც შესაძლებელი იქნებოდა სათანადო ტექნიკური, ეკონომიკური, ფინანსური და გარემოსდაცვითი შეფასების გაკეთება;

· გაუთვალისწინებელი (ავარიული) სიტუაციების მხედველობაში მიღება (გარემოსდაცვითი, ტექნიკური, ეკონომიკური და ფინანსური შეფასებისათვის საჭირო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის დონის შესაბამისად);

· კრიტერიუმების შემუშავება ტექნიკური, გარემოსდაცვითი, სოციალური, კულტურული, ეკონომიკური და ფინანსური შეფასებებისათვის;

· ალტერნატიული უბნის საუკეთესო ვარიანტის შერჩევა და რეკომენდება. 

ხუდონის კაშხლის განლაგების ტოპოგრაფიული და გეოლოგიური პირობებიდან გამომდინარე, საჭიროა ოთხი განსხვავებული ალტერნატიული უბნის (კვეთის) შეფასება. იხ. ნახაზი 5.1. თითოეულ კვეთში შესწავლილ იქნა რამდენიმე ვარიანტი, კაშხლის სხვადახვა სიმაღლეებით, წყლის ხარჯებით და დადგმული სიმძლავრეებით. 

ხაიშის C –ვ არიანტები (ალტერნატივა 3-დან 5-მდე): ხუდონის თავდაპირველად შერჩეული კვეთიდან 4.6 კმ-ით ზედა ბიეფში, ხაიშის და მდინარე ნენსკრას შესართავთან. ამ ვარიანტის მიხედვით ზედა ბიეფის კაშხალი და ხუდონის კვეთში არსებული ჰესის შენობა ერთმანეთთან იქნება დაკავშირებული. კაშხლის ღერძი მდებარეობს 530.3 მ ნიშნულზე. კაშხლის ეს კვეთი გათვალისწინებული ვარიანტებით 3A, 3B, 4A, 4B და5. სადაწნეო გვირაბის სიგრძე შადგენს 4,315 მ.

ხაიშის B – ვარიანტი (ალტერნატივა 6): ხუდონის თავდაპირველად შერჩეული კვეთიდან 6.6კმ-ით ზედა ბიეფში, სოფ. ხაიშის და მდ. ნენსკრას შესართავთან.ამ ვარიანტის მიხედვით ზედა ბიეფის კაშხალი და ხუდონის კვეთში არსებული ჰესის შენობა ერთმანეთთან იქნება დაკავშირებული. კაშხლის ღერძი მდებარეობს 635,3 მ ნიშნულზე. კაშხლის ეს კვეთი გათვალისწინებულია ვარიანტებით 6A, 6B, 6C და 6D. სადაწნეო გვირაბის სიგრძე შეადგენს 6,163 მ.

ხაიშის A: აღნიშნული კვეთი შერჩეულ იქნა ხუდონის წყალსაცავის ზედა ბიეფის ბოლოში 700 მ მდინარის ზედა ნიშნულზე, კასკადთან შეთანაწყობის მიზნით და იგი მდებარეობს მდინარის ზედა ბიეფში. ობიექტზე ჩატარებული ვიზიტის დროს დადგინდა, რომ ხაიშის თავდაპირველი ობიექტი მდებარეობს ხუდონის წყალსაცავის, რომელსაც ქმნის კაშხალი ხემის ნიშნულით 700, ზედა ნაწილიდან 1,5 კმ-ში ქვედა ბიეფში. ამგვარად, შეფასებული იქნა ორი ადგილი:

· ხაიში A – ზედა ბიეფის კვეთი- ვარიანტი 7 ზედა ბიეფი: თავდაპირველი კვეთიდან 9.4 კმ-ით ზედა ბიეფში, ხაიშის და მდინარე ნენსკრის შესართავთან ზემოთ, ნიშნულზე 701 მ. კაშხლის ეს კვეთი გათვალისწინებულია ვარიანტებით 7A, 7B, 7C და7D. სადაწნეო გვირაბის სიგრძე - 8,977 მ.

· ხაიში A –ქვედა ბიეფის კაშხალი- ვარიანტი 7 ქვედა ბიეფში: თავდაპირველი კვეთიდან 8 კმ-ით ზედა ბიეფში, ხაიშის და მდინარე ნენსკრას შესართავიდან ზემოთ, ნიშნულზე 670.3 მ. კაშხლის ეს კვეთი გათვალისწინებულია ვარიანტებით 7E, 7F, 7G და 7H. სადაწნეო გვირაბის სიგრძე შადგენს 7570 მ.







ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, წინასწარი ვარიანტი
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ნახ. 5.2. ვარიანტი ხუდონი, ვარიანტები ხაიში C, B, A



ქვემოთ, ცხრილების სახით მოცემულია სხვადასხვა ადგილმდებარეობის (კვეთის) პირობებში სხვადასხვა ტიპის კაშხლის ტექნიკური და საექსპლუატაციო მახასიათებლები, 

ცხრილი 5.1. კაშხლის ტიპების ალტერნატივები

		ადგილმდებარეობა

		ალტერნატივა

		აღწერა

		დაწნევა (მეტრი)

		მაქსიმალური სამუშაო სიდიდე



(მეტრი)

		მდინარის კალაპოტის ნიშნული კაშხლის განლაგების ადგილას (ნიშ/მეტრი)

		ქვედა ბიეფში ნორმალური დონე (ნიშ/მეტრი)

		სადაწნეო გვირაბის სიგრძე (მეტრი)



		ხუდონი

		1

		დაბალი კაშხალი

		143.8

		670.0

		530.3

		526.2

		300



		

		2A

		მაღალი თაღოვანი კაშხალი

		167.1

		700.0

		530.3

		526.2

		280



		

		2B

		მაღალი დატკეპნილი ბეტონის გრავიტაციული კაშხალი

		

		

		

		

		



		ხაიში C

		3A

		მომდინარე წყალზე მომუშავე ჰესი

		51.8

		578.0

		566.3

		526.2

		4315



		

		3B

		დაბალი კაშხალი

		88.8

		615.0

		

		

		



		

		4A

		საშუალო დაბალი კაშხალი

		143.8

		670.0

		

		

		



		

		4B

		საშუალო მაღალი კაშხალი

		173.8

		700.0

		

		

		



		

		5

		მაღალი კაშხალი

		198.8

		725.0

		

		

		



		ხაიში B

		6A

		მომდინარე წყალზე მომუშავე ჰესი

		118.8

		645.0

		633.3

		526.2

		6163



		

		6B

		დაბალი კაშხალი

		143.8

		670.0

		

		

		



		

		6C

		საშუალო კაშხალი

		208.8

		735.0

		

		

		



		

		6D

		მაღალი კაშხალი

		273.8

		800.0

		

		

		



		ხაიში A - ზედა ბიეფი











ქვედა ბიეფი

		7A

		მომდინარე წყალზე მომუშავე ჰესი

		186.8

		713.0

		701.3

		526.2

		8977



		

		7B

		დაბალი კაშხალი

		203.8

		730.0

		

		

		



		

		7C

		საშუალო კაშხალი

		273.8

		800.0

		

		

		



		

		7D

		მაღალი კაშხალი

		343.8

		870.0

		

		

		



		

		7E

		მომდინარე წყალზე მომუშავე ჰესი

		156.8

		683.0

		671.0

		526.2

		7570



		

		7F

		დაბალი კაშხალი

		173.8

		700.0

		

		

		



		

		7G

		საშუალო კაშხალი

		203.8

		730.0

		

		

		



		

		7H

		მაღალი კაშხალი

		273.8

		800.0

		

		

		











ცხრილი 5.2. ვარიანტები კაშხლის სხვადასხვა სიმაღლეებით, წყლის ხარჯებით და დადგმული სიმძლავრეებით.

		ადგილმდებარეობა

		ვარიანტი

		N

		აღწერა

		კაშხლის თხემის ნიშნული (მ)

		დადგმული სიმძლავრე



		ხუდონი

		თავდაპირველი კვეთი

		ვარიანტი1

		-

		დაბალი თაღოვანი კაშხალი

		670.0

		630 მგვტ



		

		

		ვარიანტი2

		2A

		მაღალი თაღოვანი კაშხალი

		700.0

(თავდაპირველი 1982 წლის პროექტით გა-თვალისწინებული)

		702 მვტ



		

		

		

		2B

		მაღალი დატკეპნილ ბეტონიანი თაღოვან გრავიტაციული კაშხალი

		700.0

		702 მგვტ



		

		

		ვარიანტი 3

		3A

		კალაპოტური ტიპის კაშხალი

		578.0

		65 მგვტ



		

		

		

		3B

		დაბალი კაშხალი

		615.0

		110 მგვტ



		ხაიში C

		ხაიშის ზედა ბიეფში მდინარის ქვედა ბიეფის შესართავთან

		ვარიანტი 4

		4 A

		საშუალოდ დაბალი სიმაღლის დატკეპნილბეტონიანი თაღოვან გრავიტაციული კაშხალი

		670.0

		360 მგვტ



		

		

		

		4B

		საშუალოდ მაღალი დატკეპნილბეტონიანი თაღოვან გრავიტაციული კაშხალი

		700.0

		600 მგვტ



		

		

		ვარიანტი 5

		-

		მაღალი დატკეპნილბეტონიანი თაღოვან გრავიტაციული კაშხალი

		725.0

		690მგვტ



		ხაიში B

		ხაიშის ზედა ბიეფში მდინარის ქვედა ბიეფის შესართავთან

		ვარიანტი 6

		6A

		კალაპოტური ტიპის კაშხალი

		645.0

		150 მგვტ



		

		

		

		6B

		დაბალი კაშხალი

		670.0

		180 მგვტ



		

		

		

		6B

		საშუალო სიმაღლის დატკეპნილბეტონიანი თაღოვან გრავიტაციული კაშხალი

		735.0

		510 მგვტ



		

		

		

		6d

		მაღალი დატკეპნილბეტონიანი თაღოვან გრავიტაციული კაშხალი

		800.0

		750 მგვტ



		ხაიშიA

		ხაიშის ზედა ბიეფში მდინარის ქვედა ბიეფის შესართავთან

		ვარიანტი 7 

ზედა ბიეფში

		6A

		კალაპოტური ტიპის კაშხალი

		713.0

		240 მგვტ



		

		

		

		7B

		დაბალი კაშხალი

		730.0

		270 მგვტ



		

		

		

		7B

		საშუალო სიმაღლის დატკეპნილბეტონიანი თაღოვან გრავიტაციული კაშხალი

		800.0

		740 მგვტ



		

		

		

		7D

		მაღალი დატკეპნილბეტონიანი თაღოვან გრავიტაციული კაშხალი

		870.0

		750 მგვტ



		

		ხაიშის ზედა ბიეფში მდინარის ქვედა ბიეფის შესართავთან

		ვარიანტი 7 

ქვედა

ბიეფში

		7E

		კალაპოტური ტიპის კაშხალი

		683.0

		200 მგვტ



		

		

		

		7F

		კალაპოტური ტიპის დაბალი კაშხალი

		700.0

		220 მგვტ



		

		

		

		7G

		საშუალო სიმაღლის დატკეპნილბეტონიანი თაღოვან გრავიტაციული კაშხალი

		730.0

		290 მგვტ



		

		

		

		7H

		მაღალი დატკეპნილბეტონიანი თაღოვან გრავიტაციული კაშხალი

		800.0

		740 მგვტ



		თავდაპირველი კასკადის კონცეფცია

		ვარიანტი 8

		8

		მაღალი დატკეპნილბეტონიანი თაღოვან გრავიტაციული კაშხალი

		910

		



		პროექტის შეჩერება

		ვარიანტი 9

		-

		კაშხალი არ აშენდება

		0

		მგვტ







ცხრილი 5.3.	ხუდონი – ვარიანტი 2A და 2B, პარამეტრები და საშუალო წლიური გამომუშავება



		პარამეტრი

		სიდიდე

		ერთეული



		მაქსიმალური დამუშავების დონე

		700.0

		მ



		მინიმალური დამუშავების დონე

		630.0

		მ



		წყლის დონე ქვედა ბიეფში

		526.2

		მ



		მთლიანი მოცულობა

		340

		მლნ. მ3



		სასარგებლო მოცულობა

		252

		მლნ. მ3



		მკვდარი მოცულობა

		88

		მლნ. მ3



		მდინარის კალაპოტის დონე კაშხალთან

		530.3

		მ



		სადაწნეო გვირაბის დიამეტრი

		6 მ

		



		სიგრძე

		280

		მ



		რაოდენობა

		3

		



		დაწნევა

		173.8

		მ



		ტურბინაზე ხარჯი

		500

		მ3/წმ



		დადგმული სიმძლავრე

		750

		მგვტ



		საშუალო წლიური გამომუშავება

		1485

		გვტ.სთ



		სიმძლავრის გამოყენების კოეფიციენტი

		0.23

		







ცხრილი 5.4. ხაიში C პარამეტრები და საშუალო წლიური გამომუშავება

		

		ვარიანტი 3 კალაპოტური ტიპის ჰესი

		ვარიანტი 3B დაბალი კაშხალი

		ვარიანტი 4A

საშუალო დაბალი კაშხალი

		ვარიანტი 4A

საშუალო დაბალი კაშხალი

		ვარიანტი 3A

კალაპოტ-ური ტიპის ჰესი

		ვარიანტი 5

მაღალი კაშხალი



		წყალსაცავის მაქს.დონე

		578.0

		615.0 მ

		670.0 მ

		700.0 მ

		578.0 მ

		725.0 მ



		მინიმალური დონე

		575.0

		590.0 მ

		620.0 მ

		650.0 მ

		575.0 მ

		680.0 მ



		წყლის დონე ქვედა ბიეფში

		526.2 მ

		526.2 მ

		526.2 მ

		526.2 მ

		526.2 მ

		526.2 მ



		მთლიანი მოცულობა

		0 მლნ.მ3

		3 მლნ.მ3

		32 მლნ.მ3

		73 მლნ.მ3

		0 მლნ.მ3

		132 მლნ.მ3



		სასარგებლო მოცულობა

		0 მლნ.მ3

		3 მლნ.მ3

		28 მლნ.მ3

		58 მლნ.მ3

		0 მლნ.მ3

		89 მლნ.მ3



		მკვდარი მოცულობა

		0 მლნ მ3

		1 მლნ.მ3

		4 მლნ.მ3

		15 მლნ.მ3

		0 მლნ.მ3

		43 მლნ.მ3



		მდინარის კალაპოტის დონე კაშხალთან

		566.3 მ

		566.3 მ

		566.3 მ

		566.3 მ

		566.3 მ

		566.3 მ



		სადაწნეო გვირაბის დიამეტრი

		7 მ

		7 მ

		9 მ

		11 მ

		7 მ

		11 მ



		სიგრძე

		4315 მ

		4315 მ

		4315 მ

		4315 მ

		4315 მ

		4315 მ



		რაოდენობა

		1

		1

		1

		1

		1

		1



		დაწნევა

		51.8 მ

		88.8 მ

		143.8 მ

		173.8 მ

		51.8 მ

		198.8 მ



		წყლის ხარჯი ტურბინაზე

		150 მ3/წმ

		150 მ3/წმ

		300 მ3/წმ

		410 მ3/წმ

		150 მ3/წმ

		410 მ3/წმ



		დადგმული სიმძლავრე

საშუალო წლიური გამომუშავება გამომუშავება

		65 მგვტ

298 გვტ.სთ

		110 მგვტ

467 გვტ.სთ

		360 მგვტ

991 გვტ.სთ

		600 მგვტ

1240 გვტ.სთ

		65 მგვტ

298 გვტ.სთ

		690 მგვტ

1517 გვტ.სთ



		სიმძლავრის გამოყენების კოეფიციენტი

		0.52

		0.49

		0.32

		0.24

		0.52

		0.25











ნახ. 5.3.	 სადაწნეო გვირაბი ვარიანტი ხაიში C




ნახ. 5.4.	 სადაწნეო გვირაბი ვარიანტი ხაიში C




ნახ. 5.5. სადაწნეო გვირაბი ვარიანტი ხაიში C



ცხრილი 5.5. ხაიში B (ვარიანტები 6A-D) პარამეტრები და საშუალო წლიური გამომუშავება

		

		ვარიანტი 6 კალაპოტური ტიპის ჰესი

		ვარიანტი 6B დაბალი კაშხალი

		ვარიანტი 6C საშუალო დაბალი კაშხალი

		ვარიანტის 6D მაღალი კაშხალი



		წყალსაცავის მაქს.დონე

		645.0 მ

		670.0 მ

		735.0 მ

		800.0 მ



		მინიმალური დონე

		642.0 მ

		645.0 მ

		670.0 მ

		750.0 მ



		წყლის დონე ქვედა ბიეფში

		526.2 მ

		526.2 მ

		526.2 მ

		526.2 მ



		სრული მოცულობა

		0 მლნ.მ3

		3 მლნ.მ3

		30 მლნ.მ3

		144 მლნ.მ3



		სასარგებლო მოცულობა

		0 მლნ.მ3

		2 მლნ.მ3

		28 მლნ.მ3

		100 მლნ.მ3



		მკვდარი მოცულობა

		0 მლნ.მ3

		0 მლნ.მ3

		2 მლნ.მ3

		44 მლნ.მ3



		მდინარის კალაპოტის დონე კაშხალთან

		633.3 მ

		633.3 მ

		633.3 მ

		633.3 მ



		სადაწნეო გვირაბის დიამეტრი

		7 მ

		7 მ

		9 მ

		10 მ



		სიგრძე

		6163 მ

		6163 მ

		6163 მ

		6163 მ



		რაოდენობა

		1

		1

		1

		1



		დაწნევა

		118.8 მ

		143.8 მ

		208.8 მ

		273.8 მ



		წყლის ხარჯი ტურბინაზე

		150 მ3/წმ

		150 მ3/წმ

		290 მ3/წმ

		320 მ3/წმ



		დადგმული სიმძლავრე

საშუალო წლიური გამომუშავება 

		150 მგვტ.

610 გვტ.სთ

		180 მგვტ.

684 გვტ.სთ

		510 მგვტ.

1075 გვტ.სთ

		750 მგვტ.

1583 გვტ.სთ



		სიმძლავრის გამოყენების კოეფიციენტი

		0.45

		0.44

		0.24

		0.24











ნახ. 5.6. სადაწნეო გვირაბი ვარიანტი ხაიში B



ცხრილი 5.6. ხაიში A ქვედა ბიეფი (ვარიანტები7E-H) პარამეტრები და საშუალო წლიური გამომუშავება

		

		ვარიანტი 7A კალაპოტური ტიპის ჰესი

		ვარიანტი 7B დაბალი კაშხალი

		ვარიანტი 7C საშუალო სიმაღლის კაშხალი

		ვარიანტი 7D მაღალი კაშხალი



		წყალსაცავი

მაქსიმალური დამუშავების დონე

		683.0 მ

		700.0 მ

		730.0 მ

		800.0 მ



		მინიმალური დამუშავების დონე

		680.0 მ

		680.0 მ

		700.0 მ

		765.0 მ



		წყლის დონე ქვედა ბიეფში

		526.2 მ

		526.2 მ

		526.2 მ

		526.2 მ



		სრული მოცულობა

		0 მლნ.მ3

		0.5 მლნ.მ3

		6 მლნ.მ3

		79 მლნ.მ3



		სასარგებლო მოცულობა

		0 მლნ.მ3

		0.4 მლნ.მ3

		5 მლნ.მ3

		38 მლნ.მ3



		მკვდარი მოცულობა

		0 მლნ.მ3

		0.1 მლნ.მ3

		1 მლნ.მ3

		41 მლნ.მ3



		მდინარის კალაპოტის დონე კაშხალთან

		671.0 მ

		671.0 მ

		671.0 მ

		671.0 მ



		სადაწნეო გვირაბის დიამეტრი

		7 მ

		7 მ

		10 მ

		10 მ



		სიგრძე

		7570 მ

		7570 მ

		7570 მ

		7570 მ



		რაოდენობა

		1

		1

		1

		1



		დაწნევა

		156.8 მ

		173.8 მ

		203.8 მ

		273.8 მ



		წყლის ხარჯი ტურბინაზე

		150 მ3/წმ

		150 მ3/წმ

		170 მ3/წმ

		310 მ3/წმ



		დადგმული სიძლავრე

საშუალო წლიური გამომუშავება

		200 მგვტ.

805 გვტ.სთ

		220 მგვტ.

839 გვტ.სთ

		290 მგვტ.

1058 გვტ.სთ

		740 მგვტ.

1579 გვტ.სთ



		სიმძლავრის გამოყენების კოეფიციენტი

		0.45

		0.45

		0.41

		0.24













ნახაზი 5.7. სადაწნეო გვირაბი ვარიანტი ხაიში A ქვედა ბიეფი (მაღალი კაშხალი)



ცხრილი 5.7. ხაიში A ზედა ბიეფი (ვარიანტები 7A-D.) პარამეტრები და საშუალო წლიური გამომუშავება

		

		ვარიანტი 7A კალაპოტური ტიპის ჰესი

		ვარიანტი 7B დაბალი კაშხალი

		ვარიანტი 7C საშუალო სიმაღლის კაშხალი

		ვარიანტი 7D მაღალი კაშხალი



		 წყალსაცავი

მაქსიმალური დამუშავების დონე

		713.0 მ

		730.0 მ

		800.0 მ

		870.0 მ



		მინიმალური დამუშავების დონე

		710.0 მ

		710.0 მ

		765.0 მ

		840.0 მ



		წყლის დონე ქვედა ბიეფში

		526.2 მ

		526.2 მ

		526.2 მ

		526.2 მ



		სრული მოცულობა

		0 მლნ.მ3

		5 მლნ.მ3

		74 მლნ.მ3

		290 მლნ.მ3



		სასარგებლო მოცულობა

		0 მლნ.მ3

		4 მლნ.მ3

		46 მლნ.მ3

		117 მლნ.მ3



		მკვდარი მოცულობა

		0 მლნ.მ3

		1 მლნ.მ3

		28 მლნ.მ3

		173 მლნ.მ3



		მდინარის კალაპოტის დონე კაშხალთან

		701.3 მ

		701.3 მ

		701.3 მ

		701.3 მ



		სადაწნეო გვირაბის დიამეტრი

		7 მ

		7 მ

		10 მ

		9 მ



		სიგრძე

		8,977 მ

		8,977 მ

		8,977 მ

		8,977 მ



		რაოდენობა

		1

		1

		1

		1



		დაწნევა

		186.8 მ

		203.8 მ

		273.8 მ

		343.8 მ



		წყლის ხარჯი ტურბინაზე

		150 მ3/წმ

		150 მ3/წმ

		310 მ3/წმ

		250 მ3/წმ



		დადგმული სიძლავრე

საშუალო წლიური გამომუშავება

		240 მგვტ.

960 გვტ.სთ

		270 მგვტ.

1,050 გვტ.სთ

		740 მგვტ.

1,567 გვტ.სთ

		750 მგვტ.

1,925 გვტ.სთ



		სიმძლავრის გამოყენების კოეფიციენტი

		0.45

		0.45

		0.25

		0.29













ნახ. 5.8. სადაწნეო გვირაბი ვარიანტი ხაიში A ზედა ბიეფი (მაღალი კაშხალი)





ზემოთ წარმოდგენილი მონაცემები საფუძვლად დაედო ტექნიკურ ეკონომიკურ დასაბუთებას საინჟინრო-ტექნიკურ, ეკონომიკურ და ფინანსური პარამეტრების გათვალისწინებით. გაკეთდა დასკვნა, რომ მხოლოდ ეკონომიკურ და ფინანსურ პარამეტრებს თუ დავეყრდნობით, უპირატესობა უნდა მიენიჭოს ვარიანტ 2-ს: მაღალი კაშხლით თხემის ნიშნულზე 700მეტრი და დადგმული სიმძლავრით 702 მეგავატი. 

ქვემოთ მოცემულია უფრო კომპლექსური ანალიზის შედეგები, რომელიც მოიცავს ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას ხარისხობრივი (ნახევრადრაოდენობრივი) და რაოდენობრივი შეფასების მეთოდების გამოყენებით. 



5.1.2	ბუნებრივი გარემოს მახასიათებლები კაშხლის ალტერნატიული ადგილებისათვის

5.1.2.1 რელიეფი, გეომორფოლოგია და ნიადაგები

კაშხალი ხაიში A (ზედა ) და ხაიში A ( ქვედა)

ხაიში A ( ქვედა) და ხაიში A (ზედა ) ალტერნატიული კაშხლები მდებარეობს მდინარე ენგურზე, სოფელ ჭერისა და ჯორკვალის მიდამოებში, მდ. ენგურის მარჯვენა  შენაკად ქედანის-ტვიბსა და მარცხენა უსახელო  შენაკადს  შორის, სოფ. ჭერის ჩრდილო-აღმოსავლეთით 1,1 კმ მანძილზე. ამ ადგილას ხეობა განლაგებულია 693,0 მ აბს.ს სტრუქტურულად  შესასწავლი რაიონი მიეკუთვნება რაკვალიას სინკლინის ჩრდილო ფრთას.  შრეების საერთო დაქანების აზიმუტია 225°, დახრის კუთხე 80°.სოფ. ჭერის მიდამოებ ში, მდ. ენგურის ორივე ფერდზე, მდ. ქედანისტვიბის  შესართავთან, გაშიშვლებულია დიორიტ-პორფირული  შედგენილობის სხეული. იგი  შემოჭრილია  შუა იურის აალენური ასაკის მუქი-ნაცრისფერი თიხა-ფიქლებისა და ქვი შაქვების მორიგეობა ში. სხეულის სიმძლავრეა 120-150 მ, ხოლო სიგრძე 2,0 კმ. მისი მიმართების აზიმუტია 295°, დახრა სამხრეთ-დასავლურია 80° კუთხით. უბანი აგებულია გუმისთის წყებით,  შუა იურის აალენური ასაკის ნაცრისფერი თიხა-ფიქლებისა და წვრილ და საშუალომარცვლოვანი ნაცრისფერი საშუალო და სქელ შრეებრივი (0,7-1,5 მ) არკოზული ქვიშაქვების მორიგეობა. ხეობის მარჯვენა ფერდი ჩამო შლილია და ჩანს მცირე ზომის 92-3 მ0 პროლუვიური დანაგროვები, ხოლო ძირითადი ქანების გა ში შვლება 50 მ-ის სიმაღლეზეა. აღნი შნული თიხა-ფიქლებისა და ქვი შაქვების მორიგეობა კარგად ჩანს მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირზე, უ შუალოდ დასაპროექტებელი კა შხლის ღერძის გასწვრივ. აქ ამ დასტის  შრეების ელემენტები ანალოგიურია მარჯვენა ფერდის. მარცხენა უსახელო  შენაკადის  შეერთებაზე ჩანს მცირე ზომის გამოტანის კონუსი.
კა შხლის ღერძის სამხრეთ-დასავლეთით 450 მ- ში, მდ. ქედანისტვიბის კალაპოტის სიგანე 20-25 მ-ია და  შევსებულია ალუვიური ნალექებით. უშუალოდ ხევის მარჯვენა ფერდზე გაშიშვლებულია მუქი-ნაცრისფერი მომწვანო დიაბაზური პორფირიტების გამკვეთი, რომელიც მდ. ენგურის მარცხენა ფერდზეც გაიდევნება. სხეულის სიმძლავრეა 120-130 მ, ხოლო სიგრძე 2,0 კმ. მისი მიმართების აზიმუტია 295°, დახრა სამხრეთდასავლურია 80° კუთხით. დიაბაზ-პორფირიტი. მაკროსკოპულად არის მუქი-ნაცრისფერი მომწვანო, საშუალომარცვლოვანი პორფირული სტრუქტურით. ქანი მკვრივია, ჩანს მუქი ფერის მინერალის იზომორფული, მსხვილი გამონაყოფები. მიკროსკოპულად ძირითადი მასა წვრილმარცვლოვანია და  შედგება ქლორიტის, წვრილქერცლიანი ამფიბოლის, პლაგიოკლაზის, პიროქსენის და მადნის მინერალებისგან. ძირითად მასაში თითქოს ჩამდნარია მსხვილი, ყოველთვის იდიომორფული, ძლიერ სერიციტიზებული, სოგგიერ პრენიტიზირებული, პლაგიოკლაზის კრისტალები. ამ კატეგორია  შეიძლება მივაკუთვნოთ სხვადასხვა ზომის პიროქსენის კრისტალები, რომლებიც ზოგჯერ მთლიანად არის ჩანაცვლებული ეპიდოტ-ქლორიტ-კარბონატით და გარს აკრავს უფერო, ტალღოვანი ურალიტის გარსი. განსაკუთრებით მკაფიოდ გამოიყოფა  შეუცვლელი პიროქსენის ცალკეული მსხვილი გამონაყოფები.  შესასწავლ უბანზე განვითარებულია კავკასიონის სამხრეთი ფერდისთვის დამახასიათებელი კლივაჟის და ნაპრალთა სისტემა, რომელიც დეტალური  შესწავლის დროს უნდა დაზუსტდეს. ახალგაზრდა ნალექებიდან გავრცელებულია ჭალის და ფერდის მცირე სიმძლავრის ელუვიური და მდინარის ალუვიური (5-10 მ) ნალექები.

ორივე კაშხლის მარცხენა მხარის რელიეფი ძლიერ დახრილი და კლდოვანია. 

ნიადაგი ტყის ყომრალია, მცირე სისქის, მცირე ჰუმუსიანია, რომელიც ტყითაა დაფარული. კაშხლის მარჯვენა მხარეს ფერდობები ეროზირებული და დამეწყრილია (იხილეთ სურათები 5.1, 2)

სურ. 5.1;კაშხლის მარჯვენა მხარეს  ეროზირებული ზონები





სურ. 5.1





სურ. 5.2

სურ. 5.2;კაშხლის მარჯვენა მხარეს  ეროზირებული ზონები



კაშხალი- ხაიში B

კაშხალი მდებარეობს მდინარე ენგურზე, სოფელ ტობარის ჩრდილო/აღმოსავლეთით, მდ.ენგურის მარჯვენა შენაკად მდ. ნენსკრადან აღმა 1150 მ-ში და მარცხენა უსახელო (1091.0) შენაკადიდან 200 მ-ში. ამ ადგილას ხეობა განლაგებულია 635 მ აბს.ს შესასწავლი რაიონში განვითარებულია შუა იურის ბაიოსური ასაკის ვულკანოგენური დასტა. იგი წარმოდგენილია მასიური ტუფო-ქვიშაქვების, ტუფობრექჩიების, ტუფო-კონგლომერატების, პორფირიტული განფენების და მასიური ტუფების მორიგეობით. სტრუქტურულად შესასწავლი რაიონი მიეკუთვნება დარჩის სინკლინის ჩრდილო ფრთას და მისი ღერძი საპროექტო კაშხლის ღერძიდან დაცილებულია 150 მ-ით. შრეების საერთო დაქანების აზიმუტია 180-190°, დახრის კუთხე 30-35°. შესასწავლ უბანზე განვითარებულია კავკასიონის სამხრეთი ფერდის პორფირიტული წყებისთვის დამახასიათებელი ნაპრალთა სისტემა, რომელიც დეტალური შესწავლის დროს უნდა დაზუსტდეს. ახალგაზრდა ნალექებიდან გავრცელებულია ფერდის მცირე სიმძლავრის ელუვიური და მდინარის ალუვიური (5-10 მ) ნალექები.

კაშხლის მარცხენა მხარეს რელიეფი ძლიერ დახრილი და კლდოვანია. ნიადაგი ტყის ყომრალია, მცირე სისქის, მცირე ჰუმუსიანია, რომელიც ტყითაა დაფარული. კაშხლის მარჯვენა მხარეს ფერდობები ეროზირებული და ალაგ დამეწყრილია



კაშხალი -ხაიში C

კაშხალი მდებარეობს მდინარე ენგურზე, მდინარე ნენსკრასა და ენგურის შეერთების ქვედა წელში. მდ.ენგურის მარცხენა შენაკად მდ. ხაიშურადან აღმა 1100 მ-სი, მარცხენა ორ უსახელო ხევს შორის. ამ ადგილას ხეობა განლაგებულია 578 მ აბს.ს შესასწავლი რაიონში განვითარებულია შუა იურის ბაიოსური ასაკის ვულკანოგენური დასტა. იგი წარმოდგენილია მასიური ტუფო-ქვისაქვების, ტუფობრექჩიების, ტუფო-კონგლომერატების, პორფირიტული განფენების და მასიური ტუფების მორიგეობით. სტრუქტურულად შესასწავლი რაიონი მიეკუთვნება ხაიშის ანტიკლინის ჩრდილო ფრთას. შრეების საერთო დაქანების აზიმუტია 30-35, დახრის კუთხე 70-75. შესასწავლ უბანზე განვითარებულია კავკასიონის სამხრეთი ფერდის პორფირიტული წყებისთვის დამახასიათებელი ნაპრალთა სისტემა, რომელიც დეტა-ლური შესწავლის დროს უნდა დაზუსტდეს. დასაპროექტებელი კასხალის სიახლოვეს ახალგაზრდა ნალექებიდან გავრცელებულია ფერდის მცირე სიმძლავრის ელუვიური და მდინარის ალუვიური (5-10 მ) ნალექები.

კაშხლის მარჯვენა და მარჯვენა მხარეს რელიეფი ძლიერ დახრილი და კლდოვანია. ნიადაგი ტყის ყომრალია, მცირე სისქის, მცირე ჰუმუსიანია, რომელიც ტყითაა დაფარული. 



კაშხალი - ხუდონი

კაშხალი მდებარეობს მდინარე ენგურზე. 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. დეტალური გეომორფოლოგიური და გეოლოგიური აღწერა მოცემულია მე-6 თავში. 



5.1.2.2. კაშხლის ალტერნატივების ფლორისტული აღწერა

ხაიში A (ზედა ბიეფი)

მარჯვენა ნაპირი დაბალსენსიტიურია, მარცხენა საშუალო სენსიტიური. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე წარმოდგენილია შერეულფოთლოვანი ტყე წიწვოვნების შერევით. მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირზე, ჩრდილო-დასავლეთ ექსპოზიციებზე, შედარებით მიუდგომელ ადგილებში წარმოდგენილია ბუნებრივი მუქწიწვიანი ტყეები ნაძვისა და სოჭის მონაწილეობით, ნაკლებად სახეცვლილი შერეული ტყეები, ტყე-კლდის კომპლექსები.

სოფლების ახლომახლო ბუნებრივი პირველადი ფიტოცენოზები ძირითადად დეგრადირებულია-მაგ. რცხილნარი საშუალო დახრილობის (15-300) ფერდობებზე, დეგრადირებული სერეულფოთლოვანი ტყე გზის პირებზე. ხმობის პროცესში მყოფი წაბლები. და სხვ.

		

სურ. 5.3. მდ. ენგურის ხეობა, ანწლი

		

სურ. 5.4. ბაძგი (Ilex colchica)



		

სურ. 5.5. მდინარე ენგურის მარცხენა ნაპირი, სოფ. ჯორკვალის მიდამოები, ნაკლებად სახეცვლილი შერეული ტყეები

		

სურ. 5.6. მდინარე ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ჯორკვალის მიდამოები, წაბლის გამხმარი ხეების ფრაგმენტი





ხაიში A (ქვედა ბიეფი)

ამ კაშხლის შედეგად დატბორვის ზონა საფრთხეს უქმნის სოფ. დიზთან, ზღ. დ. 800-900 მეტრზე, თიხნარ-ფიქლნარ ეკოტოპებზე მოზარდ ხმელთაშუაზღვეთის ფლორის წარმომადგენელს, კავკასიის იშვიათ ბალახოვან მცენარეს - Alyssoides graeca-ს. სოფ. დიზთან ეს ბიოტოპი უნიკალური და მაღალსენსიტიურია.

ქვედა ბიეფის, 250 მ. სიმაღლის „ ხაიში-A“ კაშხალის აშენება აუცილებლად გამოიწვევს მაღალი საწარმოო პოტენციალის, მაღალი ესთეტიკური ღირებულებებისა და ძლიერი დაცვითი ფუნქციების მატარებელი კორომების მნიშვნელოვანი ნაწილის დატბორვას. ხაიშის კაშხლების ოთხი საპროექტო ალტერნატივიდან (A-ზედა; A-ქვედა; B და C), როგორც ეკოლოგიური, ისე ენერგეტიკული საჭიროებების გათვალისწინებით, ჩვენ მიზანშეწონილად გვესახება ზედა ბიეფის „ხაიში-A“ კაშხალის ალტერნატივის დატოვება.



ხაიში B

ამ კაშხლის მშენებლობის შედეგად დატბორვის ზონის მარჯვენა ნაპირი დაბალ სენსიტიურია, მარცხენა საშუალო სენსიტიური. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე წარმოდგენილია შერეულ ფოთლოვანი ტყე წიწვოვნების შერევით. მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირზე, ჩრდილო-დასავლეთ ექსპოზიციებზე, შედარებით მიუდგომელ ადგილებში წარმოდგენილია ბუნებრივი მუქწიწვიანი ტყეები ნაძვისა და სოჭის მონაწილეობით, ნაკლებად სახეცვლილი შერეული ტყეები, ტყე-კლდის კომპლექსები.

სოფლების ახლომახლო ბუნებრივი პირველადი ფიტოცენოზები ძირითადად დეგრადირებულია-მაგ. რცხილნარი საშუალო დახრილობის (15-300) ფერდობებზე, დეგრადირებული შერეულ ფოთლოვანი ტყე გზის პირებზე. ხმობის პროცესში მყოფი წაბლები. და სხვ.

აღნიშნული კაშხლის მშენებლობის შედეგად დატბორვის ზონა აგრეთვე საფრთხეს უქმნის სოფ. დიზთან, ზღ. დ. 800-900 მეტრზე, თიხნარ-ფიქლნარ ეკოტოპებზე მოზარდ ხმელთაშუაზღვეთის ფლორის წარმომადგენელს, კავკასიის იშვიათ ბალახოვან მცენარეს - Alyssoides graeca-ს. სოფ. დიზთან ეს ბიოტოპი უნიკალური და მაღალსენსიტიურია.



ხაიში C

ამ კაშხლის ადგილი მდებარეობს შედარებით დაბალსენსიტიური მცენარეულობის ზოლში, სადაც უფრო მეტია ბუნებრივი მცენარეულობის დეგრადაციის ხარისხი, ვიდრე წინა ვარიანტებში.



ხუდონი

კაშხლის მარჯვენა ნაპირზე (კაშხლის მიმდებარე ტერიტორია) წარმოდგენილია ძლიერად დეგრადირებული მცენარეულობა. აღნიშნულ მონაკვეთზე ფერდობებზე თითქმის მთლიანად არის განადგურებული მცენარეული საფარი. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად და ბიომრავალფეროვნებითი შეფასებით დაბალსენსიტიურია.

კაშხლის მარცხენა ნაპირზე გვხვდება დეგრადირებული შერეულფოთლოვანი ტყის ფრაგმენტები რცხილის, ცაცხვისა და მურყნის მონაწილეობით. ამ მონაკვეთზე კლდე-ტყის კომპლექსებში დიდი დაქანების კლდეებზე იზრდებიან ენდემური პეტროფილები- სვანეთის ენდემი Campanula engurensis, კავკასიის ენდემები-Saxifraga subverticillata, Senecio massagetovii, Valeriana jelenevskyi, კავკასიის ენდემი-Cirsium caucasicum იზრდება მდ. ენგურის ორივე ნაპირზე. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად და განსაკუთრებით ენდემიზმის კუთხით მაღალსენსიტიურია.

ხუდონის კაშხალის საპროექტო სიმაღლით (200 მეტრი) განსაზღვრული, პოტენციური დატბორვის ადგილების დათვალიერებამ (ზღვის დონიდან 700-720 მეტრ ჰიფსომეტრიულ საფეხურებამდე) დაგვარწმუნა, რომ მოსალოდნელი დატბორვის ქვეშ მოყოლილი ტყის კორომები, უფრო ხშირად კი ხეთა ცალკეული ჯგუფები, არ წარმოადგენენ სატყეო მიწების ფონდის რაიმე მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს: როგორც თავიანთი საწარმოო ღირსებებით, ისე ბუნებადაცვითი პოტენციალითა და ესთეტიკური მხარით.



5.1.2.3 კაშხლის ალტერნატივების ფაუნისტური აღწერა

ხაიში A (ზედა ბიეფი)

ტყიან ლანშაფტში ჩვენ გვხვდება: ძუძუმწოვრები - რადეს ბიგა (Sorex raddei), დედოფალა (Mustela nivalis), ტყის კვერნა (Martes martes), მაჩვი (Meles meles), მელა (Vulpes vulpes), მგელი (Canis lupus), დათვი (Ursus arctos), გარეული კატა (Felis sylvestris), ფოცხვერი (Lynx lynx); შველი (Capreolus capreolus), ყველა მტაცებელი და შველი ძალიან ცოტაა. ტყეში არის ტყის თაგვებისა (Sylvaemus uralensis, S. mystacinus) და ბუჩქნარის მემინდვრიის (Terricola majori) სოროები, არის როგორც ჩვეულებრივი ციყვი (Sciurus vulagaris), ასევე ჩვეულებრივი (Glis glis) და ტყის (Dryomis nitedula) ძილგუდები, მცირეაზიური მემინდვრია (Chionimys roberti); ხელფეთიანებიდან სამიზნე ტერიტორიის მახლობლად აღინიშნა დიდი და მცირე ცხვირნალები (Rhinolophus ferrumequinum, Rhynolophus hipposideros), წვეტყურა მღამიობი (Myotis blythii), ულვაშა/ბრანტის მღამიობი (Myotis mystacinus/brandtii), წითური მეღამურა (Nyctalus noctula), ჯუჯა ღამორი (Pipistrellus pipistellus), ჩვეულებრივი მეგვიანე (Eptesicus serotinus). 

ფრინველები: ბატკანძერა (Gypaetus barbatus), ორბი (Gyps fulvus), მთის არწივი (Aquila chrysaetos), ჩია არწივი (Aquila pennatus), ჩვეულებრივი კაკაჩა (Buteo buteo), მიმინო (Accipiter nisus), ქორი (Accipiter gemtilis), შევარდენი (Falco peregrinus), მებორნე (Actitis hypoleucos), პატარა წინტალა (Chარაdrius dubius), ქედანი (Columba palumbus), გუგული (Cuculus canorus), ტყის ბუ (Strix aluco), წყტომი (Otus scops), ბუკიოტი (Aegolius funereus), უფეხურა (Caprimulgus europaeus), ნამგალა (Apus apus), ოფოფი (Upupa epops), შავი კოდალა (Dryocopus martius), მწვანე კოდალა (Picus viridis), დიდი ჭრელი კოდალა (Dendrocopos major), საშუალო კოდალა (Dendrocopos medius), მცირე ჭრელი კოდალა (Dendrocopos minor), მაქცია (Jynx torquilla), ტყის ტოროლა (Lullula arborea), სოფლის მერცხალი (Hirundo rustica), ქალაქის მერცხალი (Delichon urbica), კლდის მერცხალი (Ptyonoprogne rupestris), ტყის მწყერჩიტა (Anthus trivialis), თეთრი ბოლოქანქალა (Motacilla alba), მთის ბოლოქანქალა (Motacilla cinerea), წყლის შაშვი (Cinclus cinclus), ტყის ჭვინტაკა (Prunella modularis), გულწითელა (Erithacus rubecula), ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა (Phoenicurus phoenicurus), წრიპა(Turdus philomelos), შავი შაშვი (Turdus merula), შავთავა ასპუჭაკა (Silvia atricapilla), რუხი ასპუჭაკა (Sylvia communis), ჭედია ყარანა (Phylloscopus collybita), კავკასიური ყარანა (Phylloscopus lorenzii), მწვანე ყარანა (Phylloscopus nitidus), ჭინჭრაქა (Troglodytes troglodytes), რუხი მემატლია (Muscicapa striata), პატარა მემატლია (Ficedula parva), დიდი წივწივა (Parus maior), შავი წიწკანა (Parus ater), წიწკანა (Parus caeruleus), თოხიტარა (Aegithalos caudatus), ყვითელთავა ღაბუაჩიტი (Regulus regulus), ჩვეულებრივი სინეგოგა (ცოცია) (Sitta europaea), შავთავა ცოცია (Sitta krueperi), მოკლეთითა მგლინავა (Certhia brachydactyla), ჩვეულებრივი მგლინავა (Certhia familiaris), ჩხიკვი (Garrulus glandarius), ყორანი (Corvus corax), სკვინჩა (Fringilla coelebs), ჭივჭავი (Spinus spinus), სტვენია (Pyrrhula pyrrhula), ნისკარტმარწუხა (Loxia curvirostra), კულუმბური (Coccothraustes coccothraustes). 

ქვეწარმავლები: კავკასიური ხვლიკი (Darevskia caucasica), ართვინული ხვლიკი (Darevskia derjugini), წყლის ანკარა (Natrix tesselata), კავკასიური გველგესლა (Vipera kaznakovi).

ამფიბიები: ჩვეულებრივი ტრიტონი (Lissotriton vulgaris), კავკასიური ტრიტონი (Ommatotriton ophryticus), კავკასიური ჯვრიანა (Pelodytes caucasicus), მწვანე გომბეშო (Bufo viridis), ჩვეულებრივი ვასაკა (Hyla arborea), მცირეაზიური ბაყაყი (Rana macrocnemis).



კლდოვნი ლანდშაფტებისათვის დამახასიათებელია: ძუძუმწოვრები - დედოფალა (Mustela nivalis), კლადის კვერნა (Martes foina), მელა (Vulpes vulpes), გარეული კატა (Felis sylvestris), ტყის თაგვები (Sylavaemus fulvipectus, S. mystacinus), გუდაურული მემინდვრია (Chionimys gud),; ხელფეთიანებიდან სამიზნე ტერიტორიაზე და მის მახლობლად აღინიშნა დიდი და მცირე ცხვირნალები (Rhinolophus ferrumequinum, Rhynolophus hipposideros), წვეტყურა მღამიობი (Myotis blythii), ულვაშა/ბრანტის მღამიობი (Myotis mystacinus/brandtii), წითური მეღამურა (Nyctalus noctula), ჯუჯა ღამორი (Pipistrellus pipistellus), ჩვეულებრივი მეგვიანე (Eptesicus serotinus). 

ფრინველები: ბატკანძერი (Gypaetus barbatus), ორბი (Gyps fulvus), მთის არწივი (Aquila chrysaetos), ჩია არწივი (Aquila pennatus), ჩვეულებრივი კაკაჩა (Buteo buteo), მიმინო (Accipiter nisus), ქორი (Accipiter gemtilis), ჩვეულებრივი კირკიტა (Falco tinnunculus), მარჯანი (Falco subbuteo), შევარდენი (Falco peregrinus), მებორნე (Actitis hypoleucos), პატარა წინტალა (Chარაdrius dubius), ტყის ბუ (Strix aluco), წყტომი (Otus scops), ბუკიოტი (Aegolius funereus), უფეხურა (Caprimulgus europaeus), ნამგალა (Apus apus), ოფოფი (Upupa epops), სოფლის მერცხალი (Hirundo rustica), ქალაქის მერცხალი (Delichon urbica), კლდის მერცხალი (Ptyonoprogne rupestris), შავი ბოლოცეცხლა (Phoenicurus ochruros), ჩვეულებრივი მეღორღია (Oenanthe oenanthe), ჭრელი კლდის შაშვი (Monticola saxatilis), წითელფრთიანი კლდეცოცია (Tichodroma muraria), ყორანი (Corvus corax), მთის გრატა (Emberiza cia. 

ქვეწარმავლები: ბრაუნერის ხვლიკი (Darevskia brauneri), კავკასიური ხვლიკი (Darevskia caucasica), ქართული ხვლიკი (Darevskia rudis), სპილენძა (Coronella austriaca), დინნიკის გველგესლა (Vipera dinniki).

ამფიბიები: მწვანე გომბეშო (Bufo viridis).

მდინარე ენგურში გვხვდება შემდეგი თევზები: ნაკადულის კალმახი (Salmo labrax fario), მდინარის ღორჯო (Ponticola constructor), კავკასიური ქაშაპით (Squalius cephalus orientalis), კოლხური წვერათი (Luciobarbus escherichii) და კოლხური კვირჩხლათი (Phoxinus colchicus). რაოდენობრივად დომინირებს ნაკადულის კალმახი, სხვა ფორმები გვხვდება ერთეული ეგზემპლარების სახით.



ხაიში A (ქვედა ბიეფი)

ლანდშაფტურად და ფაუნის შემადგენლობით გავს ზემო ბიეფთან არსებულ ტერიტორიას. მაგრამ მისგან განსხვავებით ამ ტერიტორიასთან არსებულ სოფელ ლახანთან ლანდშაფტი დეგრადირებულია, ტყე გაჩეხილია, ფერდობი დაფარულია ბუჩქნარით, გამოიყენება საძოვრად, ამიტომ ტყის სახეობებს აქ მდელოსთვის დამახასიათებელი სახეობები ანაცვლებენ, ესენია: ძუძუმწოვრები - დედოფალა (Mustela nivalis), კლადის კვერნა (Martes foina), მაჩვი (Meles meles), არის მელა (Vulpes vulpes), მგელი (Canis lupus), დათვი (Ursus arctos), გარეული კატა (Felis sylvestris), ფოცხვერი (Lynx lynx); შველი (Capreolus capreolus), ტყის თაგვებისა (Sylvaemus uralensis, S. fulvipectus) და ბუჩქნარის მემინდვრია (Terricola majori), ტყის ძილგუდა (Dryomis nitedula), სახლის თაგვი (Mus musculus), რუხი ვირთაგვა (Rattus norvegicus); ხელფეთიანებიდან დეგრადირებულ საძოვრებზე როგორც წესი არაფერი არ აღინიშნება, გარდა დიდი სახეობებისა, რომლებიც გადაუფრენენ ხოლმე ამ ადგილს, ამიტო ამ ადგილებზე შესაძლოა აღინიშნოს - წვეტყურა მღამიობი (Myotis blythii), წითური მეღამურა (Nyctalus noctula), გიგანტური მეღამურა (Nyctalus lasiopterus), მცირე მაღამურა (Nyctalus leisleri), ჩვეულებრივი მეგვიანე (Eptesicus serotinus).

ფრინველები: ბატკანძერი (Gypaetus barbatus), ორბი (Gyps fulvus), მთის არწივი (Aquila chrysaetos), ჩია არწივი (Aquila pennatus), ჩვეულებრივი კაკაჩა (Buteo buteo), მიმინო (Accipiter nisus), ქორი (Accipiter gemtilis), ჩვეულებრივი კირკიტა (Falco tinnunculus), მარჯანი (Falco subbuteo), შევარდენი (Falco peregrinus), გულიო (გვიძინი) (Columba oenas), გუგული (Cuculus canorus), უფეხურა (Caprimulgus europaeus), ნამგალა (Apus apus), ოფოფი (Upupa epops), რქიანი ტოროლა (Eremophila alpestris), მინდვრის ტოროლა (Alauda arvensis), სოფლის მერცხალი (Hirundo rustica), ქალაქის მერცხალი (Delichon urbica), კლდის მერცხალი (Ptyonoprogne rupestris), მთის მწყერჩიტა (Anthus spinoletta), ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა (Phoenicurus phoenicurus), შავი ბოლოცეცხლა (Phoenicurus ochruros), ჩვეულებრივი მეღორღია (Oenanthe oenanthe), მდელოს ოვსადი (Saxicola rubetra), შავთავა ოვსადი (Saxicola turquata), ჩხართვი (Turdus viscivorus), შავი შაშვი (Turdus merula), შავთავა ასპუჭაკა (Silvia atricapilla), რუხი ასპუჭაკა (Sylvia communis), ღაჟო (Lanius collurio), რუხი ყვავი (Corvus cornix), ყორანი (Corvus corax), სახლის ბეღურა (Passer domesticus), მეკანაფია (Carduelis cannabina), მთის ჭვინტა (Carduelis flavirostris), ნატჩიტა (Carduelis caduelis), მწვანულა (Chloris chloris), ჭივჭავი (Spinus spinus), ჩვეულებრივი კოჭობა (Carpodacus erythrinus), მთის გრატა (Emberiza cia), ჩვეულებრივი მეფეტვია (Miliaria calandra). 

ქვეწარმავლები: მარდი ხვლოკი (Lacerta agilis), მდელოს ხვლიკი (Darevskia praticola), წყლის ანკარა (Natrix tesselata), სპილენძა (Coronella austriaca), კავკასიური გველგესლა (Vipera kaznakovi), დინნიკის გველგესლა (Vipera dinniki). 

ამფიბიები: მწვანე გომბეშო (Bufo viridis), მცირეაზიური ბაყაყი (Rana macrocnemis).

მდინარე ენგურში გვხვდება შემდეგი თევზები: ნაკადულის კალმახი (Salmo labrax fario), მდინარის ღორჯო (Ponticola constructor), კავკასიური ქაშაპით (Squalius cephalus orientalis), კოლხური წვერათი (Luciobarbus escherichii) და კოლხური კვირჩხლათი (Phoxinus colchicus). რაოდენობრივად დომინირებს ნაკადულის კალმახი, სხვა ფორმები გვხვდება ერთეული ეგზემპლარების სახით.



ხაიში B

იქნება ხმელეთის ხერხემლიან ცხოველთა იგივე შემადგენლობა რაც ხაიში A (ზემო ბიეფთან), მდელოს კომპლექსის გამოკლებით.

მდინარეში თევზების იგივე შემადგენლობაა როგორც ხაიში A (ზემო და ქვემო ბიეფთან), სახეობათა რაოდენობის ისეთივე განაწილებით.



ხაიში C

დარჩება მხოლოდ ტყის ხმელეთის ხერხემლიანთა სახეობები. იმის გამო, რომ ტყის ჩრდილოეთის და სამხრეთის ექსპოზიციაზე განსხვავებულია (პირველზე მეტია წიწვოვანი მცენარეულობა, მეორეზე კი ფოთლოვანი), მაგრამ მაინც შერეული, სახეობების შემადგენლობა ერთნაირი იქნება, უბრალოდ წიწვოვან-ფოთლოვან ვარიანტში მეტი იქნება წიწვოვანი ფორმაციისათვის დამახასიათებელი ფრინველების რაოდენობა, ფოთლოვან-წიწვოვანებში კი პირიქით. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ განაჩეხებზე ნაწილობრივ დასახლება მდელოს სახეობები, მაგრამ მცირე რაოდენობით.

მდინარეში თევზების იგივე შემადგენლობაა როგორც ხაიში A (ზემო და ქვემო ბიეფთან), სახეობათა რაოდენობის ისეთივე განაწილებით.



ხუდონი

ხუდონის კაშხლისათვის შერჩეული უბნის და მიმდებარე ტერიტორიის დეტალური ფაუნისტური აღწერა მოცემულია მე-6 თავში (პარაგრაფი 6.).



5.1.3. ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების რაოდენობრივი შეფასება პროექტის ალტერნატიული ვარიანტებისათვის

ალტერნატივების მრავალფაქტორული ხარისხობრივი შეფასების გარდა, გზშ ჯგუფმა (BRL) ჯერ კიდევ ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუტების ეტაპზე ჩაატარა ასევე რაოდენობრივ ანალიზზე დამყარებული შედარება, რომელიც იმ კრიტერიუმებისა და ფაქტორების საფუძველზე განხორციელდა, რომლებიც ექვემდებარება რაოდენობრივ შეფასებას. ამ თავში აღწერილია პროექტის სხვადასხვა კომპონენტი, პროექტის ძირითადი ვარიანტის (ხუდონის კაშხალი, რომელიც აიგება თავდაპირველად დაგეგმილ ადგილას წყლის 2 სხვადასხვა ნიშნულით) შემთხვევაში და 6 სხვა ალტერნატივის შემთხვევაში. ყოველი ვარიანტის შემთხვევაში სავარაუდოა ურთიერთქმედება და ზეგავლენა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე.

ტექნიკურმა და გარემოსდაცვითმა ჯგუფებმა ერთობლივად ჩაატარეს კაშხლის ადგილმდებარეობის ვარიანტების შეფასება თაღოვანი კაშხლისათვის: შესწავლილ იქნა კაშხლის მდებარეობისა და სიმაღლის კომბინაცია ტექნიკური, ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით. ცხრილში 5.8. მოცემულია ზოგიერთი, საორიენტაციოდ განსაზღვრული, კრიტერიუმის ცვლილება, კაშხლის შესწავლილი ადგილმდებარეობისა და სიმაღლის ნიშნულის ხვადასხვა ვარიანტებს შორის. 

პროექტის ყველა ვარიანტის გათვალისწინებით შესწავლილ იქნა გარემოსდაცვითი, სოციალური და კულტურული საკითხების რიგი ასპექტები. ბუნებრივ გარემოზე და მოსახლეობაზე რაოდენობრივი ზემოქმედების წინასწარი შეფასება სრულად იქნა განხილული მისაღები სიზუსტის დონით. შედეგებმა შესაძლებლობა მოგვცა გამოგვეყო მიმდინარეობები ზოგიერთ გარემოს დაცვითი კრიტერიუმების ცვლილებებზე დაყრდნობით:

· მოსახლეობა, რომელზეც პროექტი გავლენას მოახდენს (საცხოვრებელი გარემოს ზედაპირი, პირდაპირ კავშირში მყოფი ოჯახების რაოდენობა) (რაოდენობა);

· წყალსაცავის ზედაპირის ფართობი (ჰექტარი);

· მდინარეთა ჯამური სიგრძე, რომელზეც პროექტი ზეგავლენას იქონიებს (კილომეტრი) ;

· დატბორილი სასოფლო სამეურნეო სავარგულების ზედაპირი (ჰექტარი), დატბორილი ტყე (ჰექტარი);

· განსაახლებელი ეროზირებული ადგილები (წარმოქმნილი ძველი კაშხლის ადგილზე) (ჰექტარი);

ყველა კვეთი, ხუდონის კვეთის ჩათვლით, გარემოზე მოახდენს ზემოქმედებას, რაც მაქსიმალურად შერბილებური უნდა იქნეს. აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები ინტეგრირებული იქნა თითოეული ვარიანტის ზოგად ფინანსურ შეფასებაში

რაოდენობრივი შეფასების შედეგები შეჯამებულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში.

· 

ცხრილი 5.8.	ბუნებრივ გარემოსა და მოსახლეობაზე ზემოქმედების წინასწარი შეფასება

		ვარიანტი

		ადგილმდე-ბარეობა

		მიმყვანი გვირაბები (მ)

		რეზერვუარი

		ზემოქმედების ქვეშმყოფი მდინარე (მ)

		ეროზია (ჰა)

		სოფ. მეურნეობა (ჰა)

		ტყეები (ჰა)

		ზემოქმედების ქვეშმყოფი ბუნებრივი გარემო(ჰა)

		ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მოსახლეობ ა (ადამიანი)

		ზემოქმედებ ისქვეშ მყოფი მთავარი გზები (მ)



		

		

		

		დატბორვისმაქს.დონე (სიმაღ. ნიშნული, (მ)

		რეზერვუარის ზედაპირი (ჰა)

		მაქს. სიგრძე

		

		

		

		

		

		

		



		1

		ხუდონის დაბალი კაშხალი

		0

		670

		377

		14,203

		14,203

		39.0

		14

		223

		24

		244

		9,859



		2

		ხუდონის მაღალი კაშხალი

		0

		700

		521

		17,842

		17842

		50.0

		19

		330

		27

		244

		11,446



		3a

		ხაიში-Cდაბალი კაშხალი

		4,500

		578

		2

		500

		500

		0.0

		0

		0

		0

		0

		0



		3b

		ხაიში-Cდაბალი კაშხალი

		4,500

		615

		17

		2,040

		2,040

		0.2

		0

		6

		0

		0

		1,473



		4a

		ხაიში -C საშუალოკაშხალი

		4,500

		670

		99

		7,074

		7,074

		3.0

		7

		49

		2

		41

		4,737



		4b

		ხაიში -C საშუალოკაშხალი

		4,500

		700

		181

		9,988

		9,988

		11.0

		11

		102

		3

		41

		6,632



		5

		ხაიში -C მაღალი კაშხალი

		4,500

		725

		302

		13,902

		13,902

		10.4

		23

		188

		5

		172

		10,642



		6a

		ხაიში -B დაბალი კაშხალი

		6,000

		645

		0

		0

		0

		0.0

		0

		0

		0

		0

		0



		6b

		ხაიში -B დაბალი კაშხალი

		6,000

		670

		12

		1,253

		1,253

		0.3

		0

		5

		0

		0

		74



		6c

		ხაიში -B საშუალოკაშხალი

		6,000

		735

		99

		6,580

		6,580

		1.6

		0

		61

		1

		0

		5,599



		6d

		ხაიში -B მაღალი კაშხალი

		6000

		800

		293

		11,033

		11,033

		7.2

		12

		207

		6

		84

		8,844



		7a

		ხაიში -A დაბალი კაშხალი

		9,000

		713

		12

		2,039

		2,039

		0.0

		0

		2

		0

		0

		0



		7b

		ხაიში -A დაბალი კაშხალი

		9,000

		730

		33

		0

		0

		0.1

		0

		16

		1

		34

		2,408



		7c

		ხაიში -A საშუალოკაშხალი

		9,000

		800

		188

		8,224

		8,224

		5.1

		12

		119

		6

		84

		5,938



		7d

		ხაიში -A მაღალი კაშხალი

		9,000

		870

		450

		12,855

		12,855

		7.6

		30

		327

		13

		184

		13,221



		7e

		ხაიში -A დაბალი კაშხალი

		8,000

		683

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7f

		ხაიში -A საშუალოკაშხალი

		8,000

		700

		6

		1,092

		1,092

		0.0

		0

		6

		0

		0

		0



		7g

		ხაიში -A საშუალოკაშხალი

		8,000

		730

		50

		4,337

		4,337

		0.1

		0

		25

		1

		0

		3,576



		7h

		ხაიში -A მაღალი კაშხალი

		8,000

		800

		266

		9,388

		9,388

		5.2

		12

		152

		6

		84

		7,146



		8

		პირველადი კასკადის კონცეფცია

		

		910

		640

		1,4769

		14,769

		8.2

		36

		500

		14

		184

		14,771









ცხრილი 5.9.	გარემოს დაცვითი ღონისძიებების წინასწარი ხარჯების შედარება (BRL)

		ზომები/ვარიანტები

		1

		2

		3a/3b

		4a/4b

		5

		6a/6b

		6c

		6d

		7a/7b

		7c

		7d

		7e/7f

		7g

		7h

		8

		9



		ხარჯები, აშშ დოლარი

		ხუდონის დაბალი დამბა

		ხუდონის მაღალი დამბა

		ხაიში-C დაბალი დამბა

		ხაიში-C საშუალო დამბა

		ხაიში-C მაღალი დამბა

		ხაიში-B დაბალი  დამბ

		ხაიში-B საშუალო დამბა

		ხაიში-B მაღალი დამბა

		ხაიში-A დაბალი  დამბა

		ხაიში-A საშუალო დამბა

		ხაიში-A მაღალი

		ხაიში-A დაბალი  დამბა

		ხაიში-A საშუალო დამბა

		ხაიში-A მაღალი  დამბა

		თავდაპირველი კასკადის კონცეფცია

		ნულოვანი ქმედება



		განსახლება

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		სახლის (და მიწების) გასხვისება და ახალი სასოფლო-სამეურნეო მიწების გაცემა და საცხოვრებელი სახლების აშენება

		23 700 000

		23 700 000

		0

		719 778

		3 019 556

		0

		0

		0

		0

		1 474 667

		596 889

		0

		0

		596 889

		3 230 222

		0



		ფულადი კომპენსაცია + ნაღდი ფულით დახმარება ადგილმონაცვლეობის გამო

		13 500 000

		13 500 000

		0

		410 000

		1 720 000

		0

		0

		0

		0

		840 000

		340 000

		0

		0

		340 000

		1 840 000

		0



		“სამომავლო” კომპენსაცია არაადგილმონაცვლე პირებისთვის

		

		

		4 500 000

		4 363 333

		3 926 667

		4 500 000

		4 500 000

		4 500 000

		4 500 000

		4 220 000

		4 386 667

		4 500 000

		4 500 000

		4 386 667

		3 886 667

		4 500 000



		საცხოვრებელი უბნის მიხედვით (ზედა ვერსია, თუ განსახლებული პირებისთვის აშენდება ახალი სოფელი)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		საზოგადოებრივ რეკონსტრუქცისა და მომსახურეობის რეკონსტრუქცია (თუ მოხდა ხაიშის დატბორვა): სკოლების, სამედიცინო პუნქტების, პოლიციისა და სახანძრო პუნქტებისა და სხვ.

		5 000 000

		5 000 000

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ძირითადი ინფრასტრუქტურის მოწყობა (გზების, წყალმომარაგების, ელექტრომომარაგების...)ძირითადი ინფრასტრუქტურის მოწყობა (გზების, წყალმომარაგების, ელექტრომომარაგების...)

		30 000 000

		30 000 000

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ქვე-ჯამი: განსახლება

		72 200 000

		72 200 000

		4 500 000

		5 493 111

		8 666 222

		4 500 000

		4 500 000

		4 500 000

		4 500 000

		6 534 667

		5 323 556

		4 500 000

		4 500 000

		5 323 556

		8 956 889

		4 500 000



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		სხვა სოციალური ზომები

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ინფორმაცია წესებისა და დადგენილებების შესახებ (შეშის ჭრა, ნადორობა...)

		41 850

		41 850

		41 850

		41 850

		41 850

		41 850

		41 850

		41 850

		41 850

		41 850

		41 850

		41 850

		41 850

		41 850

		41 850

		



		შრომის კოდექსის დახვეწა

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ადგილზე სამუშაო ადგილების შექმნა და პერსონალის ძიება

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		სვანეთის მთელის რეგიონისთვის მდგრადი განვითარების პროექტის შემუშავება

		150 000

		150 000

		150 000

		150 000

		150 000

		150 000

		150 000

		150 000

		150 000

		150 000

		150 000

		150 000

		150 000

		150 000

		150 000

		150 000



		ალტერნატიული სასოფლო-სამეურნეო, სატყეო და საძოვრების დადგენა

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ალტერნატიული სასოფლო-სამეურნეო, სატყეო და საძოვრების დადგენა

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ქვე-ჯამი: სხვა სოციალური ზომები

		191 850

		191 850

		191 850

		191 850

		191 850

		

		

		191 850

		

		

		191 850

		

		

		

		191 850

		150 000



		კულტურული საკითხები

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		აღდგენა და ადგილმონაცვლეობა

		300 000

		300 000

		0

		15 000

		25 000

		0

		25 000

		25 000

		0

		25 000

		25 000

		25 000

		25 000

		25 000

		50

		



		დამატებითი კვლევები

		460 000

		460 000

		50 000

		150 000

		300 000

		0

		50 000

		300 000

		0

		150 000

		300 000

		0

		50 000

		150 000

		300 000

		



		არქეოლოგიური უბნების საგზაო ნიშნებით რეგულირება

		20 000

		20 000

		20 000

		20 000

		20 000

		20 000

		20 000

		20 000

		20 000

		20 000

		20 000

		20 000

		20 000

		20 000

		20 000

		



		ქვე-ჯამი: სხვა კულტურული საკითხები

		780 000

		780 000

		70 000

		185 000

		345 000

		

		

		345 000

		

		

		345 000

		

		

		

		320 050

		0



		გარემოსდაცვითი ზომები

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ეროდირებული უბნების აღდგენა

		205 000

		150 000

		400 000

		400 000

		400 000

		400 000

		400 000

		400 000

		400 000

		400 000

		400 000

		400 000

		400 000

		400 000

		400 000

		400 000



		მცენარეული საფარის აღდგენა/ტყის გაშენება

		123 000

		90 000

		240 000

		240 000

		240 000

		240 000

		240 000

		240 000

		240 000

		240 000

		240 000

		240 000

		240 000

		240 000

		240 000

		240 000



		მცენარეულობის მოჭრა

		2 675 520

		3 960 000

		67 898

		1 222 589

		2 259 282

		64 687

		726 825

		2 482 375

		24 816

		1 428 000

		3 924 000

		0

		304 663

		1 824 000

		6 000 000

		0



		დაცული სახეობების (ველური ფაუნის) უბნების ლოკალიზება და პრეზერვაცია

		50 000

		50 000

		20 000

		30 000

		50 000

		20 000

		30 000

		50 000

		20 000

		30 000

		50 000

		20 000

		30 000

		50 000

		50 000

		0



		მიმდებარე ტერიტორიაზე დაცული სტატუსის ტყის უბნებისა და ბუნებრივი დაცული ტერიტორიების შეახხებ დებულებების რეალიზება/სატყეო მეურნეობის შესახებ არსებული დებულებების დახვეწა /გარემოს დაცვის სამინისტროს სამსახურების ჩართვა პროექტის ზედამხედველობაში

		75 000

		75 000

		20 000

		35 000

		75 000

		20 000

		35 000

		75 000

		20 000

		35 000

		75 000

		20 000

		35 000

		75 000

		75 000

		0



		სახერხი ქარხნების ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება

		50 000

		50 000

		50 000

		50 000

		50 000

		50 000

		50 000

		50 000

		50 000

		50 000

		50 000

		50 000

		50 000

		50 000

		50 000

		50 000



		ქვე-ჯამი: გარემოსდაცვითი ზომები

		3 178 520

		4 375 000

		797 898

		1 977 589

		3 074 282

		

		

		3 297 375

		

		

		4 739 000

		

		

		

		6 815 000

		690 000



		ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება და დამატებითი კვლევები (ბუნებრივი გარემო)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		თევზის რესურსების ზრდა ხუდონის წყალსაცავში (ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება)

		40 000

		40 000

		0

		40 000

		40 000

		0

		40 000

		40 000

		0

		40 000

		40 000

		40 000

		40 000

		40 000

		40 000

		40 000



		დამატებითი კვლევები ენგურის წყალსაცავზე და მდ. ენგურზე

		80 000

		80 000

		80 000

		80 000

		80 000

		80 000

		80 000

		80 000

		80 000

		80 000

		80 000

		80 000

		80 000

		80 000

		80 000

		80 000



		ქვე-ჯამი: ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება

		40 000

		40 000

		0

		40 000

		40 000

		

		

		40 000

		

		

		40 000

		

		

		

		40 000

		40 000



		მონიტორინგი (5 წლის მანძილზე)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ჰაერის ხარისხი/სასათბურე აირების გამოყოფა

		10 000

		10 000

		10 000

		10 000

		10 000

		10 000

		10 000

		10 000

		10 000

		10 000

		10 000

		10 000

		10 000

		10 000

		10 000

		



		წყლის ხარისხი (მდინარის, წყალსაცავის წყალი, ჩამდინარე წყლები)

		386 000

		386 000

		200 000

		300 000

		386 000

		200 000

		300 000

		386 000

		200 000

		300 000

		386 000

		200 000

		300 000

		386 000

		386 000

		



		ფერდობების, ნაპირების ეროზია

		75 000

		75 000

		30 000

		50 000

		75 000

		30 000

		50 000

		75 000

		30 000

		50 000

		75 000

		30 000

		50 000

		75 000

		75 000

		



		მცენარეული საფარისა და ველური ბუნების მონიტორინგი

		150 000

		150 000

		70 000

		100 000

		150 000

		70 000

		100 000

		150 000

		70 000

		100 000

		150 000

		70 000

		100 000

		150 000

		150 000

		



		თევზის პოპულაცია (მდინარესა და წყალსაცავში)

		60 000

		60 000

		60 000

		60 000

		60 000

		60 000

		60 000

		60 000

		60 000

		60 000

		60 000

		60 000

		60 000

		60 000

		60 000

		



		ქვე-ჯამი: მონიტორინგი

		681 000

		681 000

		370 000

		520 000

		681 000

		

		

		681 000

		

		

		681 000

		

		

		

		681 000

		0



		











დასკვნა ვარიანტების რაოდენობრივი კრიტერიუმებით შეფასების შესახებ

განსახლების აუცილებლობასთან დაკავშირებული სოციალური ზემოქმედება

ალტერნატიულ ვარიანტებთან დაკავშირებით, ჩატარდა შედარებითი ანალიზი სხვადასხვა ვარიანტებისთვის, ბუნებრივ გარემოსა და მოსახლეობაზე რაოდენობრივი ზემოქმედების წინასწარი შეფასებით, სიზუსტის მისაღები მაჩვენებლით. შედეგების შესაბამისად, საშუალება გვაქვს გამოვყოთ შემდეგი ტენდენციები.

ალტერნატივების რაოდენობრივი შეფასების თანახმად, პროექტის საბაზისი ვარიანტები (1 და 2), რომლებიც შესაბამისად, ხუდონის დაბალი ან მაღალი კაშხლის მშენებლობას გულისხმობს, უფრო მძაფრი ზემოქმედებით ხასიათდება მოსახლეობის განსახლების თვალსაზრისით. ვარიანტები 5, 7 C და 7 C (ხაიში A მაღალი და საშუალო კაშხალი) და 8 (პირველადი კასკადის კონცეფცია) ზემოქმედება იქონიებს ადამიანების გაცილებით მცირე რაოდენობაზე.

მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თუ სხვა უპირატესობების გათვალისწინებით, პროექტის საბაზისი ვარიანტები მაინც უფრო მისაღებია, მაშინ განსახლების აუცილებლობით გამოწვეული ზემოქმედება პრინციპში ექვემდებარება ადექვატურ კომპენსაციას. აუცილებელია არა მხოლოდ ზარალის ფორმალური დაანგარიშება და ფულადი ანაზღაურება განსახლებას დაქვემდებარებული ოჯახებისათვის, არამედ სამართლიანი და კომპლექსური განსახლების პროგრამის შემუშავება და განხორციელება. ერთის მხრივ, პროექტის და შესაბამისი ინვესტიციების მასშტაბების, ქვეყნისათვის პროექტის მნიშვნელობის გათვალისწინებით და, მეორეს მხრივ, განსახლების პრობლემის სიმწვავის გათვიცნობიერებით, აუცილებელია განსახლების და საცხოვრებელი პირობების აღდგენის ისეთი პროგრამის შემუშავება, რომელიც არა თუ შეინარჩუნებს მოსახლეობის დღევანდელ სოციო-ეკონომიკურ მდგომარეობას, არამედ საგრძნობლად გააუმჯობესებს მას და განვითარების პერსპექტივას შეუქმნის ადგილობრივ თემს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, განსახლების პრობლემა არის რთული, მაგრამ პრინციპულად გადაწყვეტადი პრობლემა. 

2, 5, 7 (ხაიში მაღალი კაშხალი) და 8 ვარიანტების უფრო დიდ ზემოქმედებას ახდენს სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიებზე (საძოვრები და სახნავი მიწები), ვიდრე დანარჩენები. ხუდონის საბაზისო ვარიანტის შემთხვევაში (ვარიანტები 1 და 2), სხვა ანალოგიურ მაღალ კაშხლებთან შედარებით გაცილებით ნაკლებია სასოფლო-სამეურნეო და ტყიანი ტერიტორიების დატბორვასთან დაკავშირებით შექმნილი პრობლემები. 1, 2, 5 და 7 d ვარიანტების შემთხევაში იტბორება მნიშვნელოვად დიდი (20%-ზე მეტი) ტყიანი ტერიტორია, ვიდრე სხვა ვარიანტების შემთხევაში. 

2, 5 და 7 d (მაღალი კაშხლები) ვარიანტების შემთხვევაში შესაძლოა დაიტბოროს გზების უფრო დიდი მონაკვეთი, ვიდრეს ხვა ვარიანტების შემთხვევაში.



ზემოქმედება ბუნებრივ გარემოზე

აღნიშნული პირველი ორი ვარიანტი მიმზიდველია იმითაც, რომ საბჭოურ პერიოდში ჩატარებული დიდი მოცულობის სამუშაოების შედეგად უკვე დეგრადირებული ტერიტორიების გამოყენების საშუალებას იძლევა. ცხადია, გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით უმჯობესია უკვე ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული და ნაწილობრივ დეგრადირებული ტერიტორიის ათვისება, ვიდრე ხელუხლებელ ტერიტორიაზე მშენებლობა. გარდა ამისა, კაშხლის კვეთის სხვა ნებისმიერ ალტერნატიულ უბანზე შერჩევის შემთხვევაში, საკუთრივ პროექტის ხარჯების გაწევასთან ერთად, აუცილებელი იქნება ხუდონის ტერიტორიაზე ძველი მშენებლობის შედეგად დეგრადირებული და არამდგრადი ლანდშაფტის სტაბილიზაციის და აღდგენის ღონისძიებებზე სახელმწიფოს მიერ ხარჯების გაწევა (ანტიეროზიული ღონისძიებები, ლანდშაფტის აღდგენა, დაუმთავრებელი შენობების დაშლა და ნარჩენების გატანა და ა.შ.)

მაღალი კაშხლები, როგორც მოსალოდნელია მოითხოვენ უფრო ფართო რეზერვუარების აგებას (2, 5, 7 d და 8), რაც თავის თავად მოიცავს მდინარის ხეობის უფრო დიდ ნაწილს. 3-7 ვარიანტები იცავენ მდ. ნენსკრას მინიმალური ბუნებრივი ნაკადის უზრუნველყოფით (სეზონური ცვლილებებით) კაშხლის ქვედა ბიეფში. 



ხარჯები

ორი ყველაზე ძვირადღირებული ვარიანტია 1 და 2 (ხუდონის ისტორიული ადგილი), რაც გამოწვეულია დაახლოებით 244 ოჯახის გადასახლებითა და ძირითადი ინფრასქტრუქტურის (გზები, წყალმომარაგება, ელ.მომარაგება და ა.შ.) და საზოგადოებრივი და მომსახურების ინფრასტრუქტურის (სკოლები, სამედიცინო პუნქტები, პოლიცია სახანძრო სადგური და ა.შ.) რეკონსტრუქციით, იმ შემთხევაშით დაიტბორება ხაიში. 

აღსანიშნავია, რომ ხაიშის დატბორვის შემთხვევაში ახალი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების ამოქმედებამ მიმდებარე დასახლებებისათვის (რომელზედაც დატბორვას პირდაპირ არ უმოქმედია, მაგრამ დამოკიდებულნი არიან ხაიშზე), სამუშაოს დაწყებისთანავე და ხაიშის დატბორვამდე, შესაძლოა, შეამციროს სოციალური ზეგავლენის დონე (შესაბამისი ვარიანტებისათვის) და შემდეგ გადასახლების ღონისძიებების სოციალური ხარჯები. ნაკლებად ძვირადღირებულია 6 (ხაიში -b)და 7E-7 h (ხაიში A და ქვედა ბიეფი) ვარიანტები. ხარჯთა შეფასება მოყვანილია ცხრილში 4.2-14 (BRL ანგარიშიდან).

პირველადი შეფასება არ მოიცავს შემდეგი სახის ხარჯებს (ჩამონათალი არ არის ამომწურავი):

· გარემოს დაცვის მართვის სისტემის განხორციელება სამუშაოებში ჩართული კომპანიების მიერ გარემოს დაცვის სტანდარტების შესაბამისად, რაც აგრეთვე მოიცავს მუშების დასახლებას;

· დატბორვამდე ნაგებობების დანგრევა - მოშლა და სამუშაოთა შესრულების და შემდგომ ყველაზე მეტი ინფრასტრუქტურისა და აღჭურვილობის ევაკუაცია;

კარიერებისა და ნაგავსაყრელის ადგილების გზის მიმდებარე ტერიტორიებისა და სხვა ინფრასტრუქტურების აღდგენა (ფერდობების სტაბილურობა და მცენარეული საფარის აღდგენა).

თუმცა, ეს ორი ვარიანტი ზეგავლენას ახდენს როგორც მდ. ენგურზე, ასევე მდ. ნენსკრაზე, ხოლო კაშხლის ბიეფში მდინარის ნაწილი სრულად ექცევა ხელოვნური ზემოქმდების ქვეშ.

სხვა ალტერნატიულ ვარიანტებს შორის, თითოეული სიმაღლის კაშხლის კატეგორიისათვის (მაღალი, საშუალო და დაბალი) 6 B-C საშუალო და დაბალი სიმაღლის კაშხალი (ხაიში-B) და 7E-7 H (ხაიში- A ქვედა ბიეფი) ვარიანტები შესაძლოა იყოს კომპრომისი, რადგან:

· მდ. ნენსკრა თავისუფალია (გარდა გვირაბებისა);

· პირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მოსახლეობა, ინფრასტრუქტურა და დატბორილი სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიები, სხვა ვარიანტებთან შედარებით უმნიშვნელოა;

· დატბორილი ტყიანი ტერიტორიები 5 და 7 (7 A -7 D) ვარიანტებთან შედარებით, ასევე ზომიერია ( ანდა სხვა ვარიანტების ექვივალენტური).

3-5 (ხაიში C დაბალი კაშხალი-მაღალი კაშხალი) ვარიანტების ცვლილებებთან დაკავშირებით; მაღალი კაშხალი (ვარიანტი 5) აღნიშნულ ადგილას დამაკმაყოფილებელი არ არის გარემოს დაცვის ყველა კრიტერიუმის თვალსაზრისით. ეკონომიკური თვალსაზრისით, კაშხლის მაქსიმალური შეტბორვის ნორმალური დონე, 700 მ სიმაღლის ნიშნული, რათქმა უნდა ნაკლებადაა დასაწუნი გარემოს დაცვის ყველა კრიტერიუმის თვალსაზრისით (მხოლოდ 1 სოფელი ხვდება პირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ, ასევე დატბორილი ტყეებისა და კულტურული ადგილების რაოდენობაც ძალიან მცირეა); მაგრამ, ზემოქმედების ქვეშ ხვდება, როგორც მდ. ენგური, ასევე მდ. ნენსკრაც. გამომდინარე აქედან, ზემოქმედება გარემოს და მოსახლეობაზე შესაძლებელია მნიშვნელოვნად შერბილდეს და შესუსტდეს, გარემოს დაცვის ღონისძიებების განხორციელებით.



5.1.4.	კაშხლის კვეთის ალტერნატივების ხარისხობრივი ანალიზის შედეგების შეჯამება

აღნიშნული ალტერნატივების შეფასებისას გათვალისწინებულია პროექტის ტექნიკურ დოკუმენტში მოცემული კაშხლების და დატბორვის სავარაუდო დონეების სქემა, სადაც წარმოდგენილი ალტერნატივებისათვის დატბორვის ზედა დონე აღწევს 900მ ზღ. დ., ხოლო უმდაბლესი დონე ზღ. დ. 600მ-ზე დაბლა გადის.

ხაიში A, B და C ალტერნატივების შესაბამისი ტერიტორია ხასიათდება რელიეფის მეტი დახრილობით და დანაწევრებით, ხუდონის ძირითადი ვარიანტის ტერიტორიასთან შედარებით. ამ ალტერნატივების შემთხვევაში, რელიეფი და საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები ართულებს სამშენებლო სამუშაოებს. ლანდშაფტის ნაკლები მდგრადობა ზრდის ეროზიის და საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარების რისკებს. პროექტირების მე-2 ეტაპზე ექსპერტთა სხვდასხვა ჯგუფების მიერ (მათ შორის მსოფლიო ბანკის ექსპერტთა „პანელის“ მიერ) შეჯერებულ იქნა მოსაზრებანი კაშხლის ალტერნატიული კვეთების უბნებთან დაკავშირებული გეოლოგიური პრობლემების შესახებ. ალტერნატიულ უბნებზე ჩატარდა გეოლოგიური კვლევები, რომელთა სიზუსტეც საკმარისია ალტერნატივების შეფასებისათვის, ამიტომ არ არის გამართლებული დამატებითი გეოლოგიური კვლევების ჩატარება. საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების პროცესში, კაშხლის კვეთის ალტერნატიული უბნების გეოლოგიური რისკების შეფასების საფუძველზე, ვარიანტები 4A, 4B და 5, ხაიში C-ს, ვარიანტები 6 C და 6 D ხაიში B-სდავარიანტები 7 C და 7 D ხაიში A-ს ზედა ბიეფის კვეთებში არ არის რეკომენდირებული შემდგომი დეტალური პროექტირებისათვის.







ნახ. 5.9. განხილული ალტერნატიული ვარიანტებისთვის კაშხლის სიმაღლეები, განლაგება და შესაბამისი ფუძეების გეოლოგიური კონდიციები

საინჟინრო-გეოლოგიურმა კვლევებმა აჩვენა, რომ გეოლოგიური რისკების და რთული საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების გამო საერთოდ შეუძლებელია მაღალი (200-მ-ის) დამბის მშენებლობა ყველა ალტერნატიულ უბანზე, ხუდონის საბაზისო ვარიანტისა და ხაიში A-ს ქვედა ბიეფის კვეთის გარდა. შეფასების მიხედვით, გეოლოგიური პირობები ხაიში C-ს კვეთში შესაძლებლობას იძლევა აშენდეს ზომიერად დაბალი სიმაღლის კაშხალი (კაშხლის სიმაღლე 50 მეტრზე ნაკლები) და ზომიერად მაღალი კაშხლის ხაიში B-ს და ხაიში A-ს ზედა ბიეფის კვეთებში (კაშხლის სიმაღლე 100 მეტრზე ნაკლები). ხაიში A-ს ქვედა ბიეფის კვეთი ერთადერთი ადგილია, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა აშენდეს 200-დან 250 მეტრამდე სიმაღლის კაშხალი. მდინარის კალაპოტის ნიშნული ამ კვეთში 670 მ-ია. თუმცა აუცილებელია ჩატარდეს კვეთის დამატებითი კვლევა იმისათვის, რომ დადასტურდეს ამ კვეთის ხელსაყრელობა.

წყალამიმყვანი გვირაბების მშენებლობასთან დაკავშირებული გეოლოგიური რისკი თან ახლავს ხუდონისგან განსხვავებულ ყველა ალტერნატივას და ალტერნატიული კაშხლების უბნების ქვეშ არსებული ქანების ხარისხთან დაკავშირებული რისკი წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს ასპექტს ალტერნატივების შეფასების პროცესში. 

საბოლოო ჯამში, რელიეფის, ლანდშაფტის და გეომორფოლოგიური და გეოლოგიური პირობების ასევე, კაშხლამდე მისასვლელი გზების რელიეფის პირობებიდან, ეროზიული და მეწყრული პროცესების გათვალისწინებით, განხილული ალტერნატიული კვეთებიდან უფრო ოპტიმალური ვარიანტია ხუდონის კაშხალი.

ბოტანიკური თვალსაზრისით, კაშხლის ალტერნატივებიდან მისაღებია ხუდონი. აღნიშნულ მონაკვეთზე, კაშხლის მარჯვენა ნაპირზე ფერდობებზე თითქმის მთლიანად არის განადგურებული მცენარეული საფარი ადრინდელი მშენებლობის შედეგად. დატბორვის შედეგად ზიანდება მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირზე განვითარებული ტყე-კლდის კომპლექსები.

ფაუნისტური კომპლექსების შენარჩუნების მიზნით, უპირატესობა უნდა მიეცეს ისეთ ალტერნატივებს, რომლებიც ნაკლებად დააზიანებენ მას, კერძოდ: მშენებლობა უკეთესია ხუდონის კაშხლის ადგილზე, ტერიტორიის უაღრესი დეგრადირებულობის გამო. შემოთავაზებული კაშხლების 3 ალტერნატივა გაუმართლებელია, რადგან მოითხოვენ ახალ მშენებლობებს, ახალი მისასვლელი გზების გაყვანას და შედეგად მდ. ენგურის მარცხენა მხარეზე არსებული ხელუხლებელი ტყეების გაჩეხვას და დატბორვას.

ხარისხობრივი შედარებითი ანალიზის შედეგები შეჯამებულია მრავალფაქტორიანი ანალიზის ცხრილებში. ხარისხობრივი ანალიზი მოიცავს ალტერნატიულ კვეთების (ადგილმდებარეობის) შეფასების რამდენიმე კრიტერიუმს. ქვემოთ აღწერილია შეფასების პროცესი. შეფასება ეფუძნება ოთხ ძირითად კატეგორიას, თითოეული კი შედგება რამდენიმე კრიტერიუმისაგან: 

ტექნიკურ-გეოლოგიური პირობები - გეოლოგიური/გეოტექტონიკური რისკი-კაშხლის ადგილი და სიმაღლე - გვირაბები/მიწისქვეშა ნაგებობები- ტექნიკური რისკები მისასვლელი გზები/გზების გადატანა- მშენებლობის დროის განრიგი.

მართვა ჰიდროლოგია – ელექტროენერგიის გამომუშავება, ზამთრის ელექტროენერგია, სასარგებლო მოცულობა- დადგმული სიმძლავრე, სედიმენტების აკუმულირება ენგურჰესის წყალსაცავზე.

ეკონომიკა-საინვესტიციო ხარჯები-ელ.ენერგიის ერთეული ხარჯი, ერთეული შემოსავალი, გამოუყენებელი რესურსები, შემდგომი განვითარება, საექსპლოატაციო წელი, ელ.ენერგიის ექსპორტი. 

გარემოს სოციალურ-კულტურული ასპექტები: წყალმოვარდნისგან დაცვა, პოლიტიკური მიზანშეწონილობა, გარემოს შეთავსებადობა, სოციალური თვალსაზრისით მისაღებლობა, განსახლების-რეგიონალური ასპექტები. 

თითოეული ვარიანტი შეფასდა აღნიშნული ხარისხობრივი შეფასების პროცესის საფუძველზე და გამოყენებული იქნა შეფასების ქულები 1-დან საუკეთესო 5-მდე ყველაზე ცუდი. შედეგები შემდეგნაირია: 

· ხუდონის კაშხლის კვეთის ვარიანტი 2: მაღალი კაშხალი (700მ) – 65 ქულა (ცხრილი 5.10.)

· ხაიში C კაშხლის კვეთის ვარიანტები 4A, 4B და 5(დიდი ზომის წყალსაცავი)–78 ქულა (ცხრილი 5.11.)

· ხაიში B მაღალი კაშხლის ვარიანტი–81 ქულა (ცხრილი 4.2-10)

· ხაიში A ქვედა ბიეფის ვარიანტი 7H–73 ქულა (ცხრილი 4.2-11 )

· ალტერნატიული ვარიანტების შემაჯამებელი ცხრილი (ცხრილი 4.2-12).







ცხრილი 5.10. ალტერნატიული გადაწყვეტების ხარისხობრივი შეფასება – ხუდონი 

		

		ვარიანტი 1

		ვარიანტი 2



		

		დაბალი კაშხალი

		მაღალი კაშხალი 



		ტექნიკური საკითხები



		გეოლოგიური სიტუაცია 

		3

		3



		გეოლოგიური რისკები

		3

		3



		გვირაბები 

		1

		1



		კაშხლის განლაგება 

		1

		2



		მისადგომლობა 

		1

		1



		სამშენებლო რისკები 

		2

		3



		წლიური შემოდინების მოცულობა 

		1

		1



		მთლიანი შეფასება 

		12

		14



		საოპერაციო მახასითებლები



		რეზერვუარის სამუშაო მოცულობა

		4

		3



		წყლის სათავე

		3

		2



		სედიმენტების დაჭერა 

		2

		1



		დადგმული სიმძლავრე 

		2

		1



		ენერგიის გამომუშავება 

		2

		1



		ზამთრის გამომუშავება 

		4

		4



		ზემოქმედება ენგურზე 

		4

		4



		მთლიანი შეფასება

		21

		16



		ეკონომიკური საკითხები



		ექსპლუტაციაში გაშვების წელი 

		1

		2



		ხელუხლებელი რესურსები 

		1

		1



		საინვესტიციო ხარჯები 

		1

		2



		შემოსავლები 

		2

		1



		ზღვრული დანახარჯი (სიმძლავრე –power)

		3

		3



		ზღვრული დანახარჯი (ენერგია–energy)

		3

		3



		ზღვრული ამონაგები (MR) 

		3

		3



		ენერგიის ექსპორტი 

		2

		1



		მთლიანი შეფასება

		16

		16



		გარემოსდაცვითი საკითხები



		პოლიტიკური განხორციელებადობა

		3

		2



		რეგიონული ეკონომიკური განვითარება 

		2

		1



		წყალდიდობისაგან დაცვა 

		3

		2



		გარემოს დაცვასთან შეთავსებადობა

		3

		4



		სოციალური შეთავსებადობა

		4

		4



		კულტურული კრიტერიუმები 

		3

		4



		ახალი ელექტროხაზები 

		2

		2



		მთლიანი შეფასება

		20

		19







		

		დაბალი კაშხალი

		მაღალი კაშხალი 



		საერთო შეფასება

		69

		65







		ძალიან კარგი

		

		ხელსაყრელი

		

		საშუალო

		

		არახელსაყრელი

		

		არასაინტერესო



		1

		

		2

		

		3

		

		4

		

		5













ცხრილი 5.11.	ალტერნატიული გადაწყვეტების ხარისხობრივი შეფასება – ხაიში C

		

		ვარიანტი 3

		

		ვარიანტი 4

		ვარიანტი 5



		ტექნიკური საკითხები

		დერივაციული

		

		დაბალი კაშხალი

		

		საშუალო

დაბალი

		

		საშუალო

მაღალი

		მაღალი კაშხალი



		გეოლოგიური სიტუაცია

		2

		

		3

		

		4

		

		4

		5



		გეოლოგიური რისკები

		2

		

		3

		

		4

		

		4

		5



		გვირაბები 

		3

		

		3

		

		3

		

		3

		3



		კაშხლის განლაგება 

		1

		

		2

		

		3

		

		3

		4



		მისადგომლობა 

		1

		

		2

		

		3

		

		3

		4



		სამშენებლო რისკები 

		1

		

		2

		

		3

		

		3

		4



		წლიური შემოდინების მოცულობა 

		2

		

		2

		

		2

		

		2

		2



		მთლიანი შეფასება

		12

		

		17

		

		22

		

		22

		27



		საოპერაციო მახასითებლები

		

		

		

		

		

		

		

		



		რეზერვუარის სამუშაო მოცულობა

		5

		

		4

		

		3

		

		3

		2



		წყლის სათავე

		4

		

		3

		

		2

		

		2

		1



		სედიმენტების დაჭერა 

		5

		

		4

		

		3

		

		3

		2



		დადგმული სიმძლავრე 

		4

		

		3

		

		2

		

		2

		1



		ენერგიის გამომუშავება 

		4

		

		3

		

		2

		

		2

		1



		ზამთრის გამომუშავება 

		5

		

		4

		

		3

		

		3

		2



		ზემოქმედება ენგურზე 

		5

		

		5

		

		5

		

		4

		4



		მთლიანი შეფასება

		32

		

		26

		

		20

		

		19

		13



		ეკონომიკური საკითხები

		

		

		

		

		

		

		

		



		ექსპლუტაციაში გაშვების წელი

Commisionning year

		1

		

		2

		

		3

		

		3

		4



		ხელუხლებელი რესურსები 

		1

		

		1

		

		2

		

		2

		3



		საინვესტიციო ხარჯები 

		1

		

		2

		

		3

		

		3

		4



		შემოსავლები

		5

		

		5

		

		3

		

		2

		1



		ზღვრული დანახარჯი (სიმძლავრე –power)

		3

		

		3

		

		3

		

		3

		3



		ზღვრული დანახარჯი ( ენერგია–energy)

		3

		

		3

		

		3

		

		3

		3



		ზღვრული ამონაგები (MR) 

		3

		

		3

		

		3

		

		3

		3



		ენერგიის ექსპორტი 

		5

		

		4

		

		3

		

		2

		1



		მთლიანი შეფასება

		22

		

		23

		

		23

		

		21

		22



		გარემოსდაცვითი საკითხები 

		

		

		

		

		

		

		

		



		პოლიტიკური განხორციელებადობა

		2

		

		2

		

		2

		

		2

		2



		რეგიონული ეკონომიკური განვითარება

		4

		

		3

		

		3

		

		2

		2



		წყალდიდობისაგან დაცვა 

		5

		

		4

		

		3

		

		3

		2



		გარემოს დაცვასთან შეთავსებადობა

		2

		

		2

		

		3

		

		3

		4



		სოციალური შეთავსებადობა

		2

		

		2

		

		2

		

		2

		2



		კულტურული კრიტერიუმები 

		2

		

		2

		

		2

		

		2

		2



		ახალი ელექტროხაზები 

		1

		

		2

		

		2

		

		2

		2



		მთლიანი შეფასება

		18

		

		17

		

		17

		

		16

		16



		

		დერივაციული

		

		

		საშუალო

მაღალი

		

		მაღალი კაშხალი



		საერთო შეფასება

		84

		

		

		78

		

		78







		ძალიან კარგი

		

		ხელსაყრელი

		

		საშუალო

		

		არახელსაყრელი

		

		არასაინტერესო



		1

		

		2

		

		3

		

		4

		

		5











ცხრილი 5.12. ალტერნატიული გადაწყვეტების ხარისხობრივი შეფასება – ხაიში B

		

		ვარიანტი 6



		

		დერივაციული

		

		დაბალი კაშხალი

		

		საშუალო კაშხალი

		

		მაღალი კაშხალი



		ტექნიკური საკითხები

		

		

		

		

		

		

		



		გეოლოგიური სიტუაცია

		2

		

		2

		

		3

		

		4



		გეოლოგიური რისკები

		2

		

		2

		

		3

		

		4



		გვირაბები

		5

		

		5

		

		4

		

		4



		კაშხლის განლაგება

		1

		

		2

		

		3

		

		5



		მისადგომლობა

		1

		

		2

		

		3

		

		4



		სამშენებლო რისკები

		3

		

		3

		

		3

		

		4



		წლიური შემოდინების მოცულობა

		3

		

		3

		

		3

		

		3



		მთლიანი შეფასება

		17

		

		19

		

		22

		

		28



		საოპერაციო მახასითებლები

		

		

		

		

		

		

		



		რეზერვუარის სამუშაო მოცულობა

		5

		

		4

		

		3

		

		2



		წყლის სათავე

		3

		

		2

		

		1

		

		1



		სედიმენტების დაჭერა 

		5

		

		4

		

		3

		

		2



		დადგმული სიმძლავრე 

		3

		

		3

		

		2

		

		1



		ენერგიის გამომუშავება 

		4

		

		3

		

		2

		

		1



		ზამთრის გამომუშავება 

		5

		

		4

		

		4

		

		3



		ზემოქმედება ენგურზე 

		5

		

		4

		

		4

		

		3



		მთლიანი შეფასება

		30

		

		24

		

		19

		

		13



		ეკონომიკური საკითხები

		

		

		

		

		

		

		



		ექსპლუტაციაში გაშვების წელი

		3

		

		3

		

		4

		

		5



		ხელუხლებელი რესურსები 

		3

		

		3

		

		4

		

		4



		საინვესტიციო ხარჯები 

		2

		

		2

		

		3

		

		4



		შემოსავლები

		5

		

		4

		

		2

		

		1



		ზღვრული დანახარჯი (სიმძლავრე –power)

		3

		

		3

		

		3

		

		3



		ზღვრული დანახარჯი ( ენერგია–energy)

		3

		

		3

		

		3

		

		3



		ზღვრული ამონაგები (MR) 

		3

		

		3

		

		3

		

		3



		ენერგიის ექსპორტი

		4

		

		4

		

		3

		

		1



		მთლიანი შეფასება

		26

		

		25

		

		25

		

		24



		გარემოსდაცვითი საკითხები 

		

		

		

		

		

		

		



		პოლიტიკური განხორციელებადობა

		2

		

		2

		

		2

		

		2



		რეგიონული ეკონომიკური განვითარება

		3

		

		2

		

		2

		

		1



		წყალდიდობისაგან დაცვა

		5

		

		4

		

		3

		

		2



		გარემოს დაცვასთან შეთავსებადობა

		1

		

		2

		

		3

		

		3



		სოციალური შეთავსებადობა

		2

		

		2

		

		2

		

		2



		კულტურული კრიტერიუმები

		2

		

		2

		

		2

		

		2



		ახალი ელექტროხაზები

		2

		

		2

		

		2

		

		4



		მთლიანი შეფასება

		17

		

		16

		

		16

		

		16



		

		დერივაციული

		

		დაბალი კაშხალი

		

		საშუალო კაშხალი

		

		მაღალი კაშხალი



		საერთო შეფასება

		90

		

		84

		

		82

		

		81







		ძალიან კარგი

		

		ხელსაყრელი

		

		საშუალო

		

		არახელსაყრელი

		

		არასაინტერესო



		1

		

		2

		

		3

		

		4

		

		5











ცხრილი 5.13.	ალტერნატიული გადაწყვეტების ხარისხობრივი შეფასება –ხაიში A 

		

		ვარიანტი 7



		

		დერივაციული

		

		დაბალი კაშხალი

		

		საშუალო კაშხალი

		

		მაღალი კაშხალი



		ტექნიკური საკითხები

		

		

		

		

		

		

		



		გეოლოგიური სიტუაცია

		2

		

		2

		

		2

		

		2



		გეოლოგიური რისკები

		3

		

		3

		

		3

		

		3



		გვირაბები

		5

		

		5

		

		5

		

		5



		კაშხლის განლაგება

		1

		

		2

		

		2

		

		2



		მისადგომლობა

		1

		

		2

		

		3

		

		4



		სამშენებლო რისკები

		3

		

		3

		

		4

		

		5



		წლიური შემოდინების მოცულობა

		4

		

		4

		

		4

		

		4



		მთლიანი შეფასება

		19

		

		21

		

		23

		

		25



		საოპერაციო მახასითებლები

		

		

		

		

		

		

		



		რეზერვუარის სამუშაო მოცულობა

		5

		

		4

		

		3

		

		1



		წყლის სათავე

		2

		

		2

		

		1

		

		1



		სედიმენტების დაჭერა

		5

		

		4

		

		3

		

		2



		დადგმული სიმძლავრე

		3

		

		3

		

		2

		

		1



		ენერგიის გამომუშავება

		2

		

		2

		

		1

		

		1



		ზამთრის გამომუშავება

		5

		

		4

		

		3

		

		2



		ზემოქმედება ენგურზე

		5

		

		4

		

		4

		

		3



		მთლიანი შეფასება

		27

		

		23

		

		17

		

		11



		ეკონომიკური საკითხები

		

		

		

		

		

		

		



		ექსპლუტაციაში გაშვების წელი

		4

		

		4

		

		5

		

		5



		ხელუხლებელი რესურსები

		1

		

		1

		

		2

		

		2



		საინვესტიციო ხარჯები 

		3

		

		4

		

		4

		

		5



		შემოსავლები

		2

		

		2

		

		1

		

		1



		ზღვრული დანახარჯი (სიმძლავრე –power)

		3

		

		3

		

		3

		

		3



		ზღვრული დანახარჯი (ენერგია–energy)

		3

		

		3

		

		3

		

		3



		ზღვრული ამონაგები (MR)

		3

		

		3

		

		3

		

		3



		ენერგიის ექსპორტი

		3

		

		2

		

		1

		

		1



		მთლიანი შეფასება

		22

		

		22

		

		22

		

		23



		გარემოსდაცვითი საკითხები 

		

		

		

		

		

		

		



		პოლიტიკური განხორციელებადობა

		2

		

		2

		

		2

		

		2



		რეგიონული ეკონომიკური განვითარება

		2

		

		2

		

		1

		

		1



		წყალდიდობისაგან დაცვა

		5

		

		4

		

		3

		

		2



		გარემოს დაცვასთან შეთავსებადობა

		2

		

		2

		

		3

		

		3



		სოციალური შეთავსებადობა

		2

		

		2

		

		2

		

		2



		კულტურული კრიტერიუმები

		2

		

		2

		

		2

		

		2



		ახალი ელექტროხაზები

		2

		

		2

		

		2

		

		2



		მთლიანი შეფასება

		17

		

		16

		

		15

		

		14



		

		დერივაციული

		

		დაბალი კაშხალი

		

		საშუალო კაშხალი

		

		მაღალი კაშხალი



		საერთო შეფასება

		85

		

		82

		

		77

		

		73







		ძალიან კარგი

		

		ხელსაყრელი

		

		საშუალო

		

		არახელსაყრელი

		

		არასაინტერესო



		1

		

		2

		

		3

		

		4

		

		5







ცხრილი 5.14.	ალტერნატიული გადაწყვეტების ხარისხობრივი შეფასება – რეზიუმე

		

		ხუდონი

		

		ხაიში C

		

		ხაიში B

		

		ხაიში A

		



		ტექნიკური საკითხები

		

		

		

		

		

		

		

		



		გეოლოგიური სიტუაცია

		3

		

		4

		

		4

		

		2

		



		გეოლოგიური რისკები

		3

		

		4

		

		4

		

		3

		



		გვირაბები

		1

		

		3

		

		4

		

		5

		



		კაშხლის განლაგება

		2

		

		3

		

		5

		

		2

		



		მისადგომლობა

		1

		

		3

		

		4

		

		4

		



		სამშენებლო რისკები

		3

		

		3

		

		4

		

		5

		



		წლიური შემოდინების მოცულობა

		1

		

		2

		

		3

		

		4

		



		მთლიანი შეფასება

		14

		

		22

		

		28

		

		25

		



		საოპერაციო მახასითებლები

		

		

		

		

		

		

		

		



		რეზერვუარის სამუშაო მოცულობა

		3

		

		3

		

		2

		

		1

		



		წყლის სათავე

		2

		

		2

		

		1

		

		1

		



		სედიმენტების დაჭერა

		1

		

		3

		

		2

		

		2

		



		დადგმული სიმძლავრე

		1

		

		2

		

		1

		

		1

		



		ენერგიის გამომუშავება

		1

		

		2

		

		1

		

		1

		



		ზამთრის გამომუშავება

		4

		

		3

		

		3

		

		2

		



		ზემოქმედება ენგურზე

		4

		

		4

		

		3

		

		3

		



		მთლიანი შეფასება

		16

		

		19

		

		13

		

		11

		



		ეკონომიკური საკითხები

		

		

		

		

		

		

		

		



		ექსპლუტაციაში გაშვების წელი

		2

		

		3

		

		5

		

		5

		



		ხელუხლებელი რესურსები

		1

		

		2

		

		4

		

		2

		



		საინვესტიციო ხარჯები

		2

		

		3

		

		4

		

		5

		



		შემოსავლები

		1

		

		2

		

		1

		

		1

		



		ზღვრული დანახარჯი (სიმძლავრე –power)

		3

		

		3

		

		3

		

		3

		



		ზღვრული დანახარჯი (ენერგია–energy)

		3

		

		3

		

		3

		

		3

		



		ზღვრული ამონაგები (MR)

		3

		

		3

		

		3

		

		3

		



		ენერგიის ექსპორტი

		1

		

		2

		

		1

		

		1

		



		მთლიანი შეფასება

		16

		

		21

		

		24

		

		23

		



		გარემოსდაცვითი საკითხები 

		

		

		

		

		

		

		

		



		პოლიტიკური განხორციელებადობა

		2

		

		2

		

		2

		

		2

		



		რეგიონული ეკონომიკური განვითარება

		1

		

		2

		

		1

		

		1

		



		წყალდიდობისაგან დაცვა

		2

		

		3

		

		2

		

		2

		



		გარემოს დაცვასთან შეთავსებადობა

		4

		

		3

		

		3

		

		3

		



		სოციალური შეთავსებადობა

		4

		

		2

		

		2

		

		2

		



		ულტურული კრიტერიუმები

		4

		

		2

		

		2

		

		2

		



		ახალი ელექტროხაზები

		2

		

		2

		

		4

		

		2

		



		მთლიანი შეფასება

		19

		

		16

		

		16

		

		14

		



		

		ხუდონი

		

		ხაიში C

		

		ხაიში B

		

		ხაიში A



		საერთო შეფასება

		65

		

		78

		

		81

		

		73







		ძალიან კარგი

		

		ხელსაყრელი

		

		საშუალო

		

		არახელსაყრელი

		

		არასაინტერესო



		1

		

		2

		

		3

		

		4

		

		5





როგორც წარმოდგენილი ცხრილებიდან ჩანს, ყველაზე ცუდი ვარიანტი ხაიში C კვეთში კალაპოტური ტიპის კაშხალი აღმოჩნდა, რომელმაც მხოლოდ 90 ქულა დააგროვა. ასეთი შედეგია განპირობებულია C კვეთში საპროექტო ჰესის მიერ ელ.ენერგიის შეზღუდული გამომუშავებით, ჰესის შენობამდე მისაყვანი გრძელი გვირაბით, ასოცირებული გეოლოგიური რისკებით, შეზღუდული ელ. ენერგიით, ლამის შეგროვების შეუძლებლობით. ელ.ენერგიის მცირე რაოდენობით ექსპორტით, ჰიდროენერგეტიკული თვალსაზრისით ხეობის შემდგომი განვითარების დაბრკოლება. 

ეკონომიკურ და ფინანსურ პარამეტრებზე დაყრდნობით, ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მიხედვით რეკომენდირებულია ვარიანტი 2: მაღალი კაშხლით თხემის ნიშნულზე 700მეტრი და დადგმული სიმძლავრით 702 მეგავატი.

ალტერნატივების მრავალფაქტორიანმა კომლექსურმა ხარისხობრივმა შეფასებამ, რომელიც გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების კრიტერიუმებსაც მოიცავდა, აჩვენა, რომ განხილული ფაქტორების გათვალისწინებით, საუკეთესო ვარიანტს ხუდონის კვეთი წარმოადგენს 2B, 700 მ წყლის ნიშნულის დატკეპნილ-ბეტონიანი თაღოვან- გრავიტაციული კაშხლით და 702 მეგავატი დადგმული სიმძლავრით და ასევე 2A ვარიანტი მაღალი თაღოვანი კაშხლით და 702 მგვტ სიმძლავრით.



5.1.5. კაშხლის ტიპების შედარებითი ანალიზი

საკონსულტაციო კომპანია „შტუკის“ მიერ 2013 წლის მაისში წარმოდგენილი ანგარიშიდან „კაშხლის ტიპის შერჩევა“ შესწავლილ იქნა კაშხლის ორი ტიპი, კერძოდ, ორმაგი სიმრუდის თაღოვანი კაშხალი და თაღოვან-გრავიტაციული კაშხალი (დატკეპნილბეტონიანი). ასევე ცალკე განხილულ იქნა ქვანაყარი კაშხლის ვარიანტები:

ქვანაყარი კაშხლის მასალის ერთგვაროვნება და მისი წყალგაუმტარობის მახასიათებლების უზრუნველყოფა საკმაოდ რთულია ხუდონის მაღალი კაშხლის შემთხვევაში.

თხელი წყალგაუმტარი ასფალტ-ბეტონის ეკრანის უზრუნველყოფა საკმაოდ რთულია ხუდონის კაშხლის შემთხვევაში და მეტად პრობლემურია სეისმომედეგობის თვალსაზრისით.

თიხის გულის გამოყენების შემთხვევაში საკმაოდ პრობლემურია ამ მასალის მოძიება კაშხალთან ახლოს. ამავე დროს თიხის გულის გამოყენება შეუძლებელს ხდის არსებული გვირაბების ინფრასტრუქტურის გამოყენებას და მოითხოვს სამშენებლო დროის გაზრდას მინიმუნ 2 წლით.

ქვანაყარი კაშხლის შემთხვევაში საჭირო იქნება 11 მლნ. მ3 სამშენებლო მასალა, რაც გაცილებით მეტია მოცულობით 2 მლნ. მ3 ბეტონზე თაღოვანი კაშხლისთვის. ასევე აღსანიშნავია, რომ ქვანაყარი კაშხლის ფუძის დამუშავება მოითხოვს ორჯერ მეტ სამუშაობის მოცულობას, ვიდრე თაღოვანი კაშხლის შემთხვევაში. ქვანაყარი კაშხალი მოითხოვს ინერტული მასალების დიდ კარიერებს, უზრამაზარ სატრანსპორტო ხარჯებს, კაშხლის გაზრდილ პარამეტრებს, რაც გამოიწვევს ეკოლოგიური ზემოქმედებების მაღალ რისკებს. ბუნებრივია ხეობის პროფილი და არსებული საინჟინრო სტრუქტურების გამოყენება არ უწყობს ხელს ქვანაყარი კაშხლის ვარიანტს.

ქვანაყარი კაშხლის დროს სადერივაციო სისტემები მოითხოვს ახლებურ დაპროექტებას 2,500 მ3/წამში წყლის გატარებისათვის, თაღოვანი კაშხლის შემთხვევაში კი ადგილზე არსებული 1,030 მ3/წმ-ში წყლის წყალგამშვები მისაღებია. გარდა ამისა, ქვანაყარი კაშხლის შემთხვევაში სისტემების სიგრძე იქნება გაცილებით დიდი და სამშენებლო ზღუდარის სიგრძეც იქნება გაცილებით გრძელი.

ასევე გასათვალისწინებელია კაშხლების ავარიების და მათზე მომხდარი ინციდენტების შესწავლები[footnoteRef:8], რომლებიც ერთმნიშვნელოვნად მიუთითებს,რომ ასეთი ტიპის კაშხლები ნაკლებ საიმედოები არიან გრავიტაციულ და თაღოვან ბეტონის კაშხლებთა ნშედარებით. [8:  Чоговадзе Г.И., Гогоберидзе М.И., Какауридзе Р.Г., Микашвили Ю.Н., Мирцхулава Д.Ц. Анализ основных факторов, вызывающих инциденты и аварии на плотинах, оценка показателей надежности плотин // Гидротехнической строительство, №7.-С. 34-38, 1980.] 


როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული გამოკვლევების შედეგად მეტი უპირატესობის მქონე ალტერნატივებად დადგინდა ვარიანტები 2 A და 2 B. ორივე მათგანი მდებარეობს ხუდონის თავდაპირველი პროექტით გათვალისწინებულ კვეთში და კაშხლის სიმაღლე შეადგენს 200მ.

ალტერნატივა 2 A წარმოადგენს ვიბრირებული ბეტონის ორმაგი სიმრუდის თაღოვან კაშხლს, ხოლო ალტერნატივა 2 B დატკეპნილ ბეტონის თაღოვან-გრავიტაციულ კაშხალს. 

კაშხლის აღნიშნული ტიპები შესწავლილი და შედარებული იქნა ერთმანეთთან სხვადახსვა ტექნიკური და ეკონომიკური ასპექტების გათვალისწინებით. 



(გათვალისწინებულიქნა 2013 წელს დასრულებული გეოლოგიური, გეოფიზიკური, სეისმური და მრავალი სხვა ტიპის ნატურული შესწავლები). 

კაშხლის კვეთის ზოგადი ადგილმდებარეობა თავდაპირველი პროექტით გათვალისწინებული ადგილმდებარეობის ანალოგიურია, ხოლო კაშხლის ზუსტი ღერძი განსაზღვრულია პროექტის თითოეული ვარიანტისთვის მოცემულ კვეთში.

თითოეული ვარიანტის დადებითი და უარყოფითი მხარეები შესწავლილი იქნა ტექნიკური, ეკონომიკური, დროის ფაქტორის, გარემოზე ზემოქმედების და სხვა საკითხებთან მიმართებაში.

სამშენებლო ბაზრებზე დატკეპნილ ბეტონიან გრავიტაციული კაშხლის ალტერნატივას ეკონომიკური უპირატესობა აქვს. ორივე ალტერნატივის ხარჯები თითქმის ანალოგიურია, თუმცა ფასების ზრდის ან მათი ყოველდღიური მერყეობის საფუძველზე, ისეთი კაშხლის მშენებლობის ფინანსური რისკი, როგორიც დატკეპნილ ბეტონიან თაღოვანი-გრავიტაციული კაშხალია, რომელსაც დიდი რაოდენობით მასალებიე საჭიროება, საგრძნობლად იზრდება. მშენებლობის ტექნიკური პირობები, უფრო ხელსაყრელია ორმაგი სიმრუდის თაღოვანი კაშხლისთვის, ვიდრე დატკეპნილ ბეტონიან თაღოვან-გრავიტაციული ტიპის კაშხლისთვის იმ მიზეზით, რომ ორმაგი სიმრუდის თაღოვან-გრავიტაციული (ასეთი სიმაღლის) ტიპის კაშხალი მსოფლიოში ჯერ არ აშენებულა და მას არ ექნება მსოფლიოში პროტოტიპი. მართალია პროექტირებისათვის ეს არ წარმოადგენს დიდ სირთულეს და მიზნის მიღწევა შესაძლებელია თუმცა ამჟამინდელ მზარდ სამშენებლო ბაზარზე გასათვალისწინებელია მისი შედარებით მაღალი ფასი.

ის ფაქტი, რომ ამ ტიპის კაშხლების მშენებლობაში გამოცდილი კონტრაქტორები ძალიან მცირე ოდენობით ძირითადად ჩინეთშია, ამიტომ კონტრაქტორის შერჩევის სპექტრი ბუნებრივად ძალიან მცირდება რამოდენიმე სათანადო გამოცდილების მქონე კომპანიამდე, რითაც იზრდება ხარჯთა გაზრდის რისკი.

2 A და 2 B- ალტერნატივების გარემოსდაცვითი ასპექტების შედარებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ სამუშაოთა მოცულობის და ტიპის და კაშხლის დიზაინის გათვალისწინებით, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედება ორივე ვარიანტის შემთხვევაში პარამეტრების უმეტესობის მიხედვით მსგავსია (არანებაყოფლობითი განსახლება და სხვა სახის სოციალური ზემოქმედება; არქეოლოგია და კულტურული მემკვიდრეობა; ზემოქმედება ლოკალურ ლანდშაფტზე, ფლორაზე და ფაუნაზე; გავლენა კლიმატზე და ა.შ.). მნიშვნელოვანი განსხვავება დაკავშირებულია მხოლოდ სამშენებლო მასალებზე მოთხოვნილებასა და ინერტული სამშენებლო ნარჩენების (ნაყარის) წარმოქმნასთან. დატკეპნილ ბეტონიან გრავიტაციულ კაშხალს უფრო მეტი მასალები ესაჭიროება, ვიდრე თაღოვან კაშხალს. ეს დაკავშირებულია კარიერების უფრო ინტენსიურ ექსპლუატაციასთან, რაც თავისთავად გარემოზე ლოკალურ ზემოქმედებას ზრდის. გარდა ამისა, მნიშვნელოვნად გაიზრდება მასალების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯები და ზემოქმედება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე: გზების დაზიანება, ხმაურტი, მტვერი, ტრანსპორტის მოძრაობასთან დაკავშირებული რისკები. გამოსადეგი კარიერებიდან უახლოესი სოფ. ხაიშის ზემოთ, ზედა ბიეფში მდებარებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მასალების ტრანსპორტირება მოხდება სოფლის გავლით. გარდა ამისა, დატკეპნილ ბეტონიანი გრავიტაციული კაშხლის შემთხვევაში მიღებული იქნება გამონამუშევარი მასალების (ნაყარის) უფრო დიდი მოცულობა, ვიდრე თაღოვანი კაშხლის შემთხვევაში. ნაყარის განთავსება ერთ-ერთი პრობლემატური გარემოსდაცვითი საკითხია პროექტისათვის და ცხადია უპირატესობა უნდა მიენიჭოს ვარიანტს, რომელიც ნაკლები რაოდენობის გენერირებასთან იქნება დაკავშირებული. 

ამ ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორის გათვალისწინებით, კაშხლის ტიპთან მიმართებაში საბოლოო რეკომენდაციაა -ორმაგი სიმრუდის ბეტონის თაღოვანი კაშხლის მშენებლობა ხუდონის თავდაპირველ კვეთში, რაც ტექნიკურად ყველაზე გამართლებული ვარიანტია სახელმწიფოსთვის, რეგიონისთვის ასევე ინვესტორისთვის და ყველაზე ნაკლები რისკის შემცველია. 



5.2. ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის დამაკავშირებელი გზა

5.2.1. გზის ალტერნატიული ვარიანტები

პროექტის განხორციელების შედეგად იტბორება ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზის კმ63–კმ78 მონაკვეთი, რომლის გადატანა მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზეა დაგეგმილი. ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზა მიეკუთვნება შიგასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზას. დღევანდელი დღის მდგომარეობით, ის მთლიან მონაკვეთზე მოასფალტებულია. შეკეთებულია გვირაბები, მოძრაობის საშუალო სიჩქარე 40-50კმ/სთ-ია. 

ახალი გზა, რომელზედაც გადატანილ იქნება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა, მოეწყობა ენგურის ხეობის მარჯვენა ნაპირზე. 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მოთხოვნით, ახლად აშენებული გზის პარამეტრები, თანახმად TEM-ისა და მოქმედი ჩHиП 2.05.02.85, უნდა იყოს შემდეგი მაჩვენებლებით:

· საანგარიშო სიჩქარე – 80 კმ/სთ

· გზის კატეგორია – IV

· მიწის ვაკისის სიგანე – 10.0 მ

· სავალი ნაწილის სიგანე – 6.0 მ

· გვერდულების სიგანე – 2.0 მ

· მაქსიმალური გრძივი ქანობი – 6 %

· მინიმალური ჰორიზონტალური მოხვევის რადიუსი – 300 მ

· მინიმალური გრძივი პროფილის რადიუსი:

· ა) ამოზნექილ მრუდზე – 5,000 მ

· ბ) ჩაზნექილ მრუდზე – 2,000 მ

სახიდე გადასასვლელებზე:

· ნორმატიული დატვირთვა – HK-80

· გვირაბების განივი კვეთი – 10.0 მ

· საგზაო სამოსი – კაპიტალური ტიპი (150 მგ.პასკ)

· მოძრაობის პერსპექტიული ინტენსივობა – 1,600 მანქ./დღე-ღამეში.

ვინაიდან საპროექტო ტრასა გადის მთაგორიან პირობებში, თანახმად მოქმედი ნორმებისა, სათანადო ტექნიკურ-ეკონომიკური გაანგარიშების საფუძველზე, ზემოთ წამოდგენილი ნორმატიული მაჩვენებლები შეიძლება იყოს 20%-ით ნაკლები.

პროექტირების ეტაპზე განხილულ იქნა ზუგდიდი – ჯვარი – მესტიის საავტომობილო გზის 2 ალტერნატიული ვარიანტი. იხ. ნახ. 4.1.11–1.

ახალი გზის ალტერნატივების გეოგრაფიული მდებარეობა იხილეთ ნახაზზე 4.1.11–1.



ზუგდიდი –ჯვარი–მესტიის დამაკავშირებელი გზის შერჩეული ალტერნატივა

შერჩეული გზის ვარიანტის (ისევე, როგორც ალტერნატივა 2-ის) ტრასის დასაწყისი მდებარეობს ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზის 63-ე კმ-ზე, სოფ. ნალქორვალთან, აქედან ტრასა სახიდე გადასასვლელით გადადის მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე და მიუყვება ფერდობს გრძივი ქანობის განვითარებით 500 მ ნიშნულიდან (ტრასის დასაწყისი კმ 0) 720 მეტრ ნიშნულამდე (კაშხლის ადგილი კმ 5).

კმ0+400 მეტრზე გზა კვეთს ხევს, რომელზედაც გათვალისწინებულია სწორკუთხა მილის მოწყობა. შემდეგ ტრასა მიუყვება 80-იან წლებში დამუშავებულ გზას. კმ2+150მ-ზე ასევე გათვალისწინებულია სწორკუთხა მილი.

კმ2+700 - კმ4+100 ტრასა მიუყვება აგრეთვე დამუშავებულ პიონერულ გზას, რომელიც სწორდება სახიდე გადასასვლელით კმ4+250მ-ზე (ლაგვის ხევზე ხიდის სიგრძე – 40მ). ხევის გადაკვეთის შემდეგ ტრასა იწევს მაღლა და გადის ხუდონის ჰესის კაშხლის თავზე 720 მეტრ ნიშნულზე, სადაც უერთდება მე-2 ალტერნატიული ვარიანტი. აქედან ძირითადი და ალტერნატიული ვარიანტები კმ 11-მდე ერწყმის ერთმანეთს.

კმ5+700მ-ზე გზა კვეთს ხევს, სადაც გათვალისწინებულია ოთხკუთხა მილის მოწყობა.

კმ6+200 მარცხნივ მდებარეობს სოფ. სკორმეთი, რომელთანაც მისასვლელი გზა გადადის ჩამკეტი ზღუდარის თავზე. ამჟამად, მდ. ენგურის კალაპოტის გასწორხაზოვნებიდან 
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გამომდინარე, ჩამკეტი ზღუდარის ზემოთ 300 მეტრში, მდ. ენგურზე ეწყობა დროებითი სახიდე გადასასვლელი სოფელთან დასაკავშირებლად.

შემდეგ ტრასა კმ7+300მ კვეთს დიდ ხევს, გადადის დამრეც ფერდობზე და კმ8+00-ზე კვეთს აგრეთვე ხევს.

კმ9+100 მეტრზე ტრასა, რთული რელიეფიდან გამომდინარე, გადის 167 მ-ის სიგრძის საპროექტო გვირაბში, შემდეგ მიემართება ციცაბო ფერდობზე. კმ 10-ზე კვეთს დიდ ხევს და კმ11-ზე გადის მდ. ნენსკრის ხეობასთან. ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც გზის შერჩეული ვარიანტი და ალტერნატივა 2 იყოფა: აქედან ალტერნატიული ვარიანტი #2 უხვევს მარცხნივ და მიუყვება მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირს.

მიღებული ვარიანტით, კმ 11-ზე გზა კვეთს მდ. ნენსკრას, რომელზედაც ეწყობა 250 მ-ის სიგრძის სახიდე გადასასვლელი, გავდივართ სოფ. ტობარის მარჯვენა მხარეს და მცირედ დამრეცი ფერდობის შემდეგ კლდოვან შევიწროებულ ხეობაში 365 მ სიგრძის საპროექტო გვირაბით, გავდივართ შედარებით მსუბუქ რელიეფზე.

კმ14+300 მეტრზე გზა კვეთს დიდ ხევს, რომლის მიმდებარედ ჩასატარებელია კლდოვანი მასების აფეთქებითი სამუშაოები. აქედან საპროექტო ტრასა გადის არსებული გზის მახლობლად, ხდება მისი შერწყმა არსებულთან ტექნიკური ნორმების მიხედვით.

ძირითადი გზის საერთო სიგრძე, დაახლოებით, 15კმ-ია, მიწის განთვისების ზოლი - 20-25 მეტრი.



ზუგდიდი –ჯვარი–მესტიის დამაკავშირებელი გზის მეორე ალტერნატივა

ალტერნატივა #2, ისევე, როგორც მიღებული ვარიანტი, იწყება ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზის 63-ე კმ-ზე სოფ. ნალქორვალში, აქედან ტრასა მიუყვება მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირს, ნელ-ნელა იწევს მარცხენა ფერდობის მხარეს და გრძივი ქანობის განვითარებით 500 მეტრი ნიშნულიდან ადის 720 მ ნიშნულამდე, სადაც (კმ5-ზე) კაშხლის თაღის მეშვეობით გადადის მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე და უერთდება მიღებულ ვარიანტს კმ5+100მ.

ტრასა ამ მონაკვეთზე (კმ0-კმ5) 4 ადგილას (კმ1+00; კმ1+900; კმ3+900; კმ4+300) კვეთს ღრმა ხევებს, სადაც პროექტით გათვალისწინებულია ოთხკუთხა მილების მოწყობა.

კმ5+700მ-ზე გზა კვეთს ხევს, სადაც გათვალისწინებულია ოთხკუთხა მილის მოწყობა.

კმ6+200 მარცხნივ მდებარეობს სოფ. სკორმეთი, რომელთანაც მისასვლელი გზა გადადის ჩამკეტი ზღუდარის თავზე.

ამჟამად, მდ. ენგურის კალაპოტის გასწორხაზოვნებიდან გამომდინარე, ჩამკეტი ზღუდარის ზემოთ 300 მეტრში მდ. ენგურზე ეწყობა დროებითი სახიდე გადასასვლელი სოფელთან დასაკავშირებლად. შემდგომ ტრასა კმ7+300მ კვეთს დიდ ხევს, გადადის დამრეც ფერდობზე და კმ8+00-ზე კვეთს აგრეთვე ხევს.

კმ9+100 მეტრზე ტრასა რთული რელიეფიდან გამომდინარე გადის 167 მ სორძის საპროექტო გვირაბში, შემდეგ მიემართება ციცაბო ფერდობით კმ10-ზე და კვეთს დიდ ხევს. 

კმ10+700 ალტერნატიული ვარიანტი უხვევს მარცხნივ და მიემართება მდ. ნენსკრის ხეობაში, სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი არსებული გზის (რომელიც იტბორება) 700 მეტრ ნიშნულზე. შედის სოფ. ლახამში, სადაც მდ. ლახამზე ეწყობა სახიდე გადასასვლელი - L–86 მეტრი. ტრასა შემდეგ ასევე მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირით მიემართება სოფ. ჭუბერთან და დატბორვის ნიშნულიდან გამოსვლის შემდეგ სოფლამდე, კმ15+100 ახალი სახიდე გადასასვლელით - L–80მ (რომლის მშენებლობაც დაწყებული იყო 90-იან წლებში) გადადის მდ. ნენსკრის მარცხენა ნაპირზე და მოჰყვება მას სოფ. ტობარამდე, სადაც კმ18+00 (კმ11+00) უერთდება ტრასის მიღებულ ვარიანტს.

ალტერნატიული ვარიანტი #2-ის კმ15+100–კმ18+100-ზე გათვალისწინებულია 3 ოთხკუთხა წყალგამტარი მილის მოწყობა. ამის შემდეგ (მიღებული ვარიანტის პიკეტაჟით), შევიწროებული რელიეფის გამო, კმ12-ზე ეწყობა 365 მ სიგრზის გზაგამტარი გვირაბი, რომლის შემდეგ გავდივართ შედარებით მსუბუქ რელიეფზე. კმ14+300 მეტრზე ვკვეთავთ დიდ ხევს, რომლის მიმდებარედ ჩასატარებელია კლდოვანი მასების აფეთქების სამუშაოები. აქედან საპროექტო ტრასა გადის არსებული გზის მახლობლად, ხდება მისი შერწყმა არსებულთან ტექნიკური ნორმების მიხედვით.

ალტერნატივა #2 გზის საერთო სიგრძე, დაახლოებით, 22კმ-ია, მიწის განთვისების ზოლი - 20-25 მეტრი.

ცხრილში მოცემულია ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის დამაკავშირებელი გზის ალტერნატიული ვარიანტების მახასიათებლები.

ცხრილი 5.15. ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის ს/გზის ალტერნატიული ვარიანტების ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები (საორიენტაციო)

		დასახელება

		განზ.

		მაჩვენებლები



		

		

		შერჩეული ვარიანტი

		ალტ. ვარიანტი



		საპროექტო გზის სიგრძე

		კმ

		15.0

		22.0



		დაკავებული მიწის ფართობი

		ჰა

		45.0

		61.0



		გზის კატეგორია

		

		IV

		IV



		მიწის ვაკისის სიგანე

		მ

		10.0

		10.0



		სავალი ნაწილის სიგანე

		მ

		6.0

		6.0



		მაქსიმალური გრძივი ქანობი

		%

		6

		6



		მინიმალური მოსახვევის რადიუსი (იშვიათ შემთხვევაში)

		მ

		60

		60



		უმცირესი ვერტიკალური მრუდის რადიუსი

		მ

		1,000

		1,000



		მიწის სამუშაოების მოცულობა

· მათ შორის, კლდოვანი გრუნტები

		1,000 მ3

1,000 მ3

		7,100

5,200

		16,250

1,2010



		სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი გზა

		კმ

		3.5

		–



		საგზაო სამოსი

		1,000 მ2

		97,500

		143,000



		ხელოვნური ნაგებობები:

· გვირაბები

· ხიდები

· მრგვალი მილები

· ოთხკუთხა მილები

· ბეტონის საყრდენი კედლები

		

ც/გ.მ

ც/გ.მ

ც/გ.მ

ც/გ.მ

1,000მ3/გ.მ

		

2/542

8/552

105/3,150

12/480

70/7,600

		

2/542

11/440

145/4,800

18/720

110/9,200



		საორიენტაციო სამშენებლო ღირებულება

		მლნ. GEL

		30.9

		40.92



		1 კმ-ის სამშენებლო ღირებულება

		მლნ. GEL

		2.06

		1.86





ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის გზის ალტერნატივა 2-ის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ხარჯები უფრო მეტია, ვიდრე ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის გზის შერჩეული ალტერნატივისა. გარდა ამისა, მანძილის გაზრდასთან ერთად იზრდება როგორც, ზოგადად, გარემოზე ზემოქმედება, ასევე მასზე მიყენებული ზიანი. 



5.2.2	ბუნებრივი გარემოს დახასიათება ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის დამაკავშირებელი გზის ალტერნატიული ვარიანტებისათვის

რელიეფი, ნიადაგი

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზა - ალტერნატივა 1

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საპროექტო გზის ალტრნატივა 1-ის პირველი 0-5 კმ მიუყვება მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფს, რომელიც გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული. აღნიშნულ მონაკვეთში ნიადაგის საფარი ყომრალი ტიპისაა, მცირე და საშუალო სისქის, თიხნარი მექანიკური შდგენილობის. ტერიტორიაზე აქტიური ეროზიული პროცესები არ ფიქსირდება. მონაკვეთის რელიეფი სუსტადაა დანაწევრებული (იხილეთ სურ. 5.7, 8, 9, 10) და მიწის საექსკავაციო სამუშაოების შედეგად აქტიური ეროზიული პროცესები არ არის მოსალოდნელი. მე-6 კილომეტრიდან მდინარე ნენსკრას გადაკვეთამდე არსებული მონაკვეთის რელიეფი ძირითადად საშუალო დახრილი ფორმებითაა წარმოდგენილი. ხოლო სადაც რელიეფის ფორმა ძლიერ დახრილია და კლდოვანია გზა გაივლის გვირაბებში, სოფ. ხაიშის მოპირდაპირედ და სოფელ ტობარსა და ჯორკვალს შორის. სოფელ ჯორკვალთან, სადაც რელიეფის რბილი ფორმებია, ალტერნატივა -1 უერთდება ზუგდიდი-ჯვარი -მესტიის არსებულ გზას. დღეის მდგომარეობით აქტიური ეროზიული და მეწყრული უბნები არ ფიქსირდება. ტერიტორია დაფარულია ფოთლოვანი და ალაგ წიწვიანი ტყით.



სურ. 5.7მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული.





სურ. 5. 8 მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული.







სურ. 5.9 მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული.





სურ. 5.10  მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული.





ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზა - ალტერნატივა 2

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საპროექტო გზის - ალტრნატივა 2, ხუდონის კაშხლამდე მიუყვება მდინარე ენგურის მარცხენა ჩრდილო/დასავლეთის ექსპოზიციის საშუალოდ და ძლიერ დახრილ რელიეფის ფორმებს. მე-7 კილომეტრნიშნულთან ალტერნატივა 2 გადადის ხუდონის კაშხალზე და შენდგომში უერთდება ალტერნატივა 1-ის მარშრუტს. ნიადაგი ყომრალი ტიპისაა, მცირე სისქის, მცირე ჰუმუსიანი, განვითარებული ქვარგვალებზე და ტუფო ბრექჩიებზე. ტერიტორიის დიდი ნაწილი დაფარულია ტყით. აღნიშნულ მონაკვეთში ფიქსირდება აქტიური ეროზიული პროცესების გამოვლენა. ეროზიული და მეწყრული პროცესების განვითარების გამო, გაყვანილი იქნა ამჟამად არსებული ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის გზის ხაიშის ქვედა მონაკვეთი. ალტრნატივა 2 -ის ახალი გზის გაყვანის შემთხვევაში გრუნტის აქტიურობის გამო მოსალოდნელია ეროზიული და მეწყრული პროცესების გააქტიურება და წარმოიქმნება მეწყერის ახალი კერები. გარდა ამისა ხუდონის კაშხალზე საავტომობილო გზის გატარება უსაფრთხოების გამო მიზანშეწონილი არ არის.



ფლორა

ჯვარი მესტიის საავტომობილო გზის I ალტერნატივა

საავტომობილო გზის I ალტერნატიული მონაკვეთი იწყება დაახლოებით სოფ. ლებურცხილას მიდამოებში და მიჰყვება მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირს მესტიისაკენ ჩრდილო-აღმოსავლეთის მიმართულებით. იგი გაივლის ხუდონის კაშხლის მიმდებარე ტერიტორიას, გადაკვეთს მდ. ნენსკრას სოფ. ტობართან, გაივლის სოფ. ჭერის მიდამოებს სოფ. ჯორკვალისკენ.

სოფ. ლებურცხილიდან ხუდონის კაშხლამდე GPS-ის კოორდინატებია: 1. 0264085/4757501; 2. 0265010/4757493; 3. 0265573/4757513; 4. 0266503/4757830. სოფლების გარშემო ბუნებრივი მცენარეული საფარი ძლიერ დეგრადირებულია. ხუდონის კაშხლთან ფერდობებზე თითქმის მთლიანად არის განადგურებული მცენარეული საფარი. ამ მონაკვეთზე ზოგან გვხვდება დეგრადირებული შერეულფოთლოვანი ტყის ფრაგმენტები. მდინარისპირულ ტერასებზე და გამოტანის კონუსებზე გვხვდება მურყნარის (Alnus barbata) ფრაგმენტები ტირიფის (Salix alba) მონაწილეობით. სოფ. იდლიანთან გვხვდება ჩიტისწვივიანი მუხნარი. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად და ბიომრავალფეროვნებითი შეფასებით დაბალსენსიტიურია.

ხუდონის კაშხლის ზემოთ უფრო კარგად არის წარმოდგენილი ფართოფოთლოვანი ტყის სარტყელი, სადაც სხვადასხვა ხარისხით დეგრადირებულ ფართოფოთლოვან ტყეში ჩართულია წიწვოვანი სახეობები ცალკეული კორომების ან მცირერიცხოვანი გაბნეული ხეების სახით. სამხრეთ ექსპოზიციებს ზოგჯერ იკავებს თხილიანი მუხნარები. დაბალ სიმაღლეებზე, გზისპირებზე ინვაზიური მცენარეებით (Phytolaca Americana, Elsholtzia ciliate, Ambrosia artemisifolia, Siegesbeckia orientalis, Acalypha australis) დასარევლიანებული ეკოტოპებია. ეს მონაკვეთიც დაბალსენსიტიურია.

ხუდონის კაშხლის GPS-ის კოორდინატებია: 0268056/4757902; სიმაღლე ზღვის დონიდან 550 მეტრი.

		

სურ. 5.11. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ხაიში; შერეულფოთლოვანი ტყის დეგრადირებული ფრაგმენტები ნაძვის შერევით 

	

		

სურ. 5.12. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ხაიში; შერეულფოთლოვანი ტყის დეგრადირებული ფრაგმენტები ნაძვის შერევით 



		

სურ. 5.13. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ხაიში; შერეულფოთლოვანი ტყის დეგრადირებული ფრაგმენტები ნაძვის შერევით 

		

სურ. 5.14. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან 





		

სურ. 5.15. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; ტყისგან გასუფთავებული ფერდობი 

		

სურ. 5.16. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; ტყისგან გასუფთავებული ფერდობი 



		

სურ. 5.17. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები 

		

სურ. 5.18. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები 





		

სურ. 5.19. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. დაკართან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები 

		

სურ. 5.20. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. დაკართან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები 



		

სურ. 5.21. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. დაკართან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები 

		

სურ. 5.22. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი - მურყნარი 





		

სურ. 5.23. აღმოსავლეთის სიგესბეკია 

(Sigesbeckia orientalis)

		







ჯვარი მესტიის საავტომობილო გზის II ალტერნატივა

საავტომობილო გზის ალტერნატიული მონაკვეთი იწყება დაახლოებით სოფ. ლებურცხილას მიდამოებში და მიყვება მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირს ხუდონის კაშხლამდე, შემდეგ გადადის მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე და მიჰყვება მას მდ. მდ. ენგურისა და ნენსკრის შესართავამდე. შემდეგ მიჰყვება მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირს, გადაკვეთს მდ. მდ. ნენსკრისა და ორმელეთის შესართავს და სოფ. ლახანის ზემოთ გადადის მდ. ნენსკრას მარცხენა ნაპირზე და სოფ. ტობარიდან მიჰყვება მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირს სოფ. ჯორკვალისკენ.

სოფ. ლებურცხილიდან ხუდონის კაშხლამდე GPS-ის კოორდინატებია: 1. 0263754/4756875; 2. 0264875/4756837; 3. 0265741/4757059; 4. 0267050/4757213. ამ მონაკვეთში წარმოდგენილია შერეული ფართოფოთლოვანი და მუქწიწვიანი ტყის ფლოროცენოტური კომპლექსი. ხუბერთან აღინიშნება მაღალმთის მოცვიანი მუხნარი.

ამ მონაკვეთზე კლდე-ტყის კომპლექსებში დიდი დაქანების კლდეებზე იზრდებიან ენდემური პეტროფილები- სვანეთის ენდემი Campanula engurensis, კავკასიის ენდემები-Saxifraga subverticillata, Senecio massagetovii, Valeriana jelenevskyi, კავკასიის ენდემი-Cirsium caucasicum იზრდება მდ. ენგურის ორივე ნაპირზე. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად და განსაკუთრებით ენდემიზმის კუთხით მაღალსენსიტიურია.

შემდეგი მონაკვეთი-ხუდონის კაშხლიდან მდ. მდ. ენგურისა და ნენსკრის შესართავამდე გაივლის დაბალსენსიტიურ ფიტოცენოზებში. ეს მონაკვეთი ემთხვევა წინა ალტერნატივის აღწერილ მონაკვეთს. აქ აღსანიშნავია ფიჭვნარ-მუხნარი ტყეები სესლერიას მონაწილეობით კოლხური ქვეტყის ელემენტებით-Hedera colchica, Smilax excelsa, Ruscus ponticus, Swida koenigii, და სხვ.

შემდეგი მონაკვეთი გაივლის მდ. მდ. ენგურისა და ნენსკრის შესართავს, სადაც გვხვდება ხავსიანი ნაძვნარი (იხ. ზოგადი ნაწილი) იელის (Rhododendron luteum) ქვეტყით. ექსპოზიცია ჩრდილო-აღმოსავლეთია, დახრილობა-350. ბალახოვან საფარშია-Salvia glutinosa, Asarum ibericum, Sambucus ebulus, Cynoglossum officinale, Atropa caucasica, Asplenium trichomanes, Polipodium vulgare, Calystegia silvatica, Leontodon hispidus, Mycelis muralis, Fragaria vesca, Oxalis acetosella, urtica dioica და სხვ. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად საშუალოსენსიტიურია.

შემდეგი მონაკვეთი მოიცავს სოფ. სოფ. ლუხისა და ლახანის ტერიტორიებს. GPS-ის კოორდინატებია: 1. 0271094/4761140; 2. 0270747/4762248; 3. 0270666/4763454. ჩრდილო-აღმოსავლეთ ექსპოზიციის, 300 დახრილობის ფერდობზე განვითარებულია დეგრადირებული რცხილნარი. ერევა-Tilia begoniifolia, Acer campestre, A. pseudoplatanus, Alnus barbata, A. incana, Juglans regia, Fagus orientalis (ახალგაზრდა), Picea orientalis (ახალგაზრდა). ბუჩქებიდან-Rubus sp., Rosa sp. ლიანებიდან-Smilax excelsa. ბალახოვნებიდან - Fragaria vesca, Stachys sylvatica, Melandrium noctiflorum, Aristolochia pontica, Salvia glutinosa, Calystegia silvatica, Silene compacta. გზის პირებზე-Eupatorium cannabinum, Phytolaca Americana, Sambucus ebulus. მდინარისპირულ ტერასებზე განვითარებულია მურყნარი ტირიფის შერევით. ერთეულად გვხვდება Quercus iberica, Acer campestre. დანარჩენი ტერიტორიები უკავია სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს და აგროლანდშაფტებს. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად დაბალსენსიტიურია.

შემდეგი მონაკვეთი იწყება სოფ. ლეკალმახთან (ზღ. დ. 760 მ, GPS-ის კოორდინატებია: 0270532/4764455) და მიუყვება მდ. ნენსკრას მარცხენა ნაპირს სოფ. ტობარამდე. GPS-ის კოორდინატებია: 1. 0270252/4762844; 2. 0270261/4761999; 3. 0270543/4761125. მონაკვეთი მოიცავს შერეულფოთლოვან ტყეს წიწვიანების იშვიათი მონაწილეობით. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად დაბალსენსიტიურია. 

		

სურ. 5.24. მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი - ადრინდელი მშენებლობის კვალი 

		

სურ. 5.25. მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი - ადრინდელი მშენებლობის კვალი 







		

სურ. 5.26. მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი - კლდოვანი ეკოტოპები

		

სურ. 5.27. მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი - კლდოვანი ეკოტოპები





		

სურ. 5.28. მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი - Valeriana tiliifolia 



		

სურ. 5.29. მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი - Pinus kochiana 



		

სურ. 5.30. მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი - Campanula alliariifolia 

		





ბოლო მონაკვეთი ემთხვევა პირველი ალტერნატივის ბოლო მონაკვეთს-სოფ. ჯორკვალის მიმართულებით. ხუდონის კაშხლის ზემოთ უფრო კარგად არის წარმოდგენილი ფართოფოთლოვანი ტყის სარტყელი, სადაც სხვადასხვა ხარისხით დეგრადირებულ ფართოფოთლოვან ტყეში ჩართულია წიწვოვანი სახეობები ცალკეული კორომების ან მცირერიცხოვანი გაბნეული ხეების სახით. სამხრეთ ექსპოზიციებს ზოგჯერ იკავებს თხილიანი მუხნარები. დაბალ სიმაღლეებზე, გზისპირებზე ინვაზიური მცენარეებით (Phytolaca Americana, Elsholtzia ciliate, Ambrosia artemisifolia, Siegesbeckia orientalis, Acalypha australis) დასარევლიანებული ეკოტოპებია. ეს მონაკვეთიც დაბალსენსიტიურია.

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზის მონაკვეთზე, გზის მეორე ალტერნატივის (მდ. ენგურის მარცხენა მხარე) საპროექტო ზონაში მოყოლილი ტყის კორომები, მთელი რიგი მახასიათებელი კრიტერიუმების (საწარმოო პოტენციალი; დაცვითი ფუნქციები; სანიტარული მდგომარეობა; ესთეტიკური მხარე) მიხედვით, გაცილებით უკეთეს ფორმასა თუ მდგომარეობაში იმყოფებიან, ვიდრე პირველი ალტერნატივის (მდ. ენგურის მარჯვენა მხარე) საპროექტო ზონაში მოხვედრილი ტყის კორომები (იხ. თავი 7.1.8 დანართი, ცხრილი №1). ამ უკანასკნელთა ასეთი მდგომარეობა, როგორც ჩანს, დასახლებულ პუნქტებთან (სოფლები: ლებურცხილა, ციცხვარი, იდლიანი, სკორმეთი) მათი სიახლოვით აიხსნება.

ფაუნა

ზუგდიდი-ჯვარი მესტია (ალტერნატივა 1) - გაივლის მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე. მცენარეულობა აქ დეგრადირებულია. ადგილი მთელს გაყოლებაზე წარმოადგენს მეორად მდელოს, რომელიც ალაგ-ალაგ დაფარულია ბუჩქნარითა და ტყის დერივატებით, ასევე ერთეული ხეებით. ფაუნისტური კომპლექსები აქ გაღარიბებულია, იმის გამო, რომ განიცდიან მუდმივ ანთროპოგენულ გავლენას, ძირითადად ზოვებასა და თიბვას. 

ცხოველთა მოსახლეობა აქ იმავე ტიპისაა როგორც ხაიში A (ქვედა ბიეფთან) არსებული სოფელ ლახანის დეგრადირებული მიდამოებისა, ოღონდ კიდევ უფრო უარეს მდგომარეობაში (ცხოველების რაოდენობა კიდევ უფრო დაბალია), რადგან ლახანთან ჩამოყალიბებული ცენოზი ძველია, საკვლევი ტერიტორიისა კი შედარებით ახალი და ჯერ-ჯერობით ბოლომდე შეუვსებელი სახასიატო სახეობებით.



ზუგდიდი-ჯვარი მესტია (ალტერნატივა 2) - გაივლის მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირზე. მცენარეულობა აქ უფრო უკეთეს მდგომრეობაშია, ვიდრე წინა ალტერნატივაში. ფაუნა აქ იმავე ტიპისაა როგორც ხაიში C-ს შემთხვევაში, ფოთლოვან-წიწვოვანი ტყეების ტიპით, ე.ი. ფოთლოვანი ტყეებისათვის დამახასიათებელი სახეობები მეტი მიქნება, წიწვოვნებისათვის დამახასიათებელი კი ნაკლები.



5.2.3.	ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის დამაკავშირებელი გზის ალტერნატივების შედარება

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის განხილული ალტერნატივებიდან, რელიეფის პირობებიდან, ნიადაგის დანაკარგის, ეროზიული და მეწყრული პროცესების და საერთოდ გარემოზე ზემოქმედების დაბალი ხარისხიდან გამომდინარე განხილული ალტერნატივებიდან უფრო ოპტიმალურია ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის გზის ალტერნატივა - 1. 

ზოგადად მცენარეული საფარი და ტყის ეკოსისტემები უკეთეს მდგომარეობაშია და უფრო მეტად სენსიტიურია გზის მშენებლობის მიმართ 1 ალტერნატივის შემთხვევაში, მე-2 ალტერნატივასთან შედარებით. ბოტანიკური, ფაუნისტური და ბიომრავალფეროვნების დაცვის თვალსაზრისით მისაღებია ჯვარი მესტიის საავტომობილო გზის I ალტერნატივა.

ცხრილი 5.16.	ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის ს/გზის ალტერნატიული ვარიანტების შედარება

		გარემოსდაცვითი საკითხი

		შერჩეული ვარიანტი

		ალტ. ვარიანტი



		ტოპოგრაფია და საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები

		გზის შერჩეული ალტერნატივა მოითხოვს ხელოვნური ნაგებობების ნაკლებ რაოდენობას, შესაბამისად დაკავშირებულია უფრო ნაკლებ მიწის სამუშაოებთან.



		გზის ალტერნატიული ვარიანტი გადის უფრო რთულ ტოპოგრაფიულ და საინჟინრო-გეოლოგიურ პირობებში, რაც განაპირობებს ხელოვნური ნაგებობების დიდ რაოდენობას. მისი მშენებლობა დაკავშირებულია უფრო მოცულობით მიწის სამუშაოებთან.



		ნიადაგსაფარი/ მცენარეულობა/ ფაუნა

		გზის შერჩეული ვარიანტი იწვევს ნაკლებ ზემოქმედებას ბუნებრივ გარემოზე ვინადიან მისი სიგრძე არის უფრო ნაკლები.

		ამ გზის სიგრძე 7 კმ-ით მეტია შერჩეულ ვარიანტზე. მისი მარშრუტის რელიეფის პირობებიდან და სიგრძიდან გამომდინარე, ნიადაგსაფარზე, მცენარეულობასა და, შესაბამისად, ფაუნაზე ზემოქმედება იქნება უფრო მაღალი. მიწის საექსკავაციო სამუშაოების სირთულის გამო აქ მოსალოდნელია ეროზიული პროცესების მეტად გააქტიურება.



		ტყის ფონდი

		გზის შერჩეულ მარშრუტზე, ალტერნატივა ტყის ფონდის ნაკლები ფართობები ექვემდებარება გზის მშენებლობას. ამ შემთხვევაში გზა გაივლის, ძირითადად, უტყეო, დეგრადირებულ ტყიან ადგილებში და, ნაწილობრივ, იმ ადგილებში, სადაც გზის მშენებლობის სამუშაოები შესრულდა გასული საუკუნის 80-იან წლებში, როდესაც ხუდონჰესის მშენებლობის სამუშაოები მიმდინარეობდა.

ამასათან, შერჩეული ალტერნატივით გზა აგრეთვე 2 კმ-ის მანძილზე ასცდება ნაკლებად სახეცვლილ კორომებს (ხაიშის ყოფილი სატყეო მეურნეობის ორმელეთის სატყეოს კვარტალი #114).

		იწვევს უფრო მეტ ზემოქმედებას ნაკლებად სახეცვლილ კორომებზე.



		ნარჩენები

		შერჩეული ვარიანტის განხორციელების შემთხვევაში წარმოქმნილი ინერტული ნარჩენების რაოდენობა 2.3-ჯერ ნაკლებია, ვიდრე ალტერნატივა 2-ს შემთხვევაში, რაც გზის შერჩეულ ვარიანტს, ნარჩენების მართვის კუთხით, უპირობო უპირატესობას ანიჭებს.

		შერჩეული ვარიანტის შემთხვევაში მოსალოდნელი ინერტული მასალის რაოდენობა იქნება, დაახლოებით, 7-7.5 მლნ. მ3, ხოლო ალტერნატიული მარშრუტის განხორციელება გამო იწვევს 16-16.5 მილიონი მ3 ინერტული ნარჩენების წარმოქმნას.



		უსაფრთხოება

		

		ალტერნატიული ვარიანტი გაივლის ხუდონის კაშხლის თხემზე, რაც ნაკლებად სასურველია კაშხლის ექსპლუატაციის თვალსაზრისით.







როგორც წარმოდგენილი მასალებიდან და შემაჯამებელი ცხრილიდან ჩანს, ზუგდიდი-მესტიის გზის 1 ვარიანტი გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით უფრო მისაღებია, ვიდრე ალტერნატიული ვარიანტი 2.


5.3. სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი გზა

ხუდონჰესის მშენებლობით იტბორება ხაიში-ჭუბერის არსებული გზის მონაკვეთი. შესაბამისად აუცილებელია ჭუბერის ძირითად ტრასასძთან დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობა. 

ჭუბერი-მესტიის საავტომობილო გზის შერჩეული ვარიანტი (ალტერნატივა 1) იწყება მდ. ნენსკრასა და ენგურის შესართავთან და მიუყვება მდინარე ნენსკრას მარჯვენა ნაპირს, კმ10+700÷კმ12+500 ვკვეთს მდ. ლახამურას ხეობას, სადაც gათვალისწინებულია 80 მ სიგრძის სახიდე გადასასვლელის მოწყობა, სიგრძით 80მ, შემდეგ ტრასა კმ13+200 შედის სოფ. ლახამში (სოფლის თავზე) და კმ 14-ზე მთავრდება სოფ. ჭუბერში. გზის სიგრძე 3.5კმ-ია. შიდასასოფლო გზების მშენებლობის პროცესში, შესაძლებელი იქნება არსებული გზების გამოყენებაც. ხუდონჰესის პროექტის განხორციელება 80–იან წლებში ამ გზების მშენებლობით იყო დაწყებული და მშენებლობისათვის აუცილებელი გზა უკვე არსებობს.

ჭუბერი-მესტიის საავტომობილო გზის ალტერნატივა 2 ზუგდიდი-მესტიის გზიდან (ს. ტობართან) უხვევს მდ. ნენსკრას ხეობაში, მიუყვება მდინარე ნენსკრას მარცხენა ნაპირს, ს.ჭუბერთან ჰკვეთს მდ. ნენსკრას და შემდეგ მოუყვება მდ.ნენსკრის მარჯვენა ნაპირს ზუგდიდი-მესტიის გზის გადაკვეთამდე ნენსკრისა და ენგურის შესართავთან.



რელიეფი, ლანდშაფტი, ნიადაგები

ჭუბერი-მესტიის (მდ. ნენსკრას მარჯვენა) საავტომობილო გზა -ალტერნატივა 1(რუკაზე სტაფილოსფერი)

ჭუბერი-მესტიის საავტომობილო გზა - ალტერნატივა 1 იწყება სოფელ ჭუბერთან და მიუყვება მდინარე ნენსკრას მარჯვენა ზედა ტერასას. ნიადაგი ტყის ყომრალია, მცირე და ალაგ საშუალო სისქის, თიხნარი მექანიკური შედგენილობის. ალტერნატივა 1-ის უმეტესი ნაწილი კლდოვან ქანებში გადის. მშენებლობის სირთულის მიუხედავად მშენებლობის შემდეგ აქტიური ეროზიული პროცესების განვითარება პრაქტიკულად გამორიცხულია.



ჭუბერი-მესტიის (მდ. ნენსკრას მარცხენა და მარჯვენა) საავტომობილო გზა -ალტერნატივა 2

ჭუბერი-მესტიის საავტომობილო გზა ალტერნატივა 2 მიუყვება მდინარე ნენსკრას მარცხენა (სამხრეთ/დასავლეთის ექსპოზ.) და მარჯვენა (ჩრდილო/აღმოსავლეთის ექსპოზ.) ფოთლოვანი და ალაგ წიწვოვანი ტყით დაფარულ საშუალოდ და ალაგ ძლიერ დახრილ რელიეფსის ფორმებს. მთელ რიგ მონაკვეთებში სადაც ტყის საფარი დეგრადირებულია ფიქსირდება ეროზიული პროცესების განვითარების კერები (იხილეთ სურ. 5.31, 32, 33, 34). მარშრუტის გასწვრივ და მიმდებარედ გავრცელებოლია ყომრალი ტიპის, მცირე სისქის, მცირე და საშუალო ჰუმუსიანი, თიხნარი მექანიკური შედგენილობის ნიადაგი. ნიადაგთწარმომქნელ ქანს შეადგენს ვულკანოგენურ ქანები და მათზე გადაფარებული ტუფო-ბრექჩიები და ქვარგვალები, რომლებიც ადვილად ემორჩილებიან ეროზიული პროცესების განვითარებას.

მიწის საექსკავაციო სამუშაოების შედეგად მოსალოდნელია ნიადაგის მნიშვნელოვანი დანაკარგი, ეროზიული პროცესების გააქტიურება, რაც მოითხოვს ჩამოჭრილი ფერდობების სტაბილიზაციის, ეროზიის და მეწყრული პროცესების შემარბილებელი ღონისძიებების (წრალშემკრები და წყალგამყვანი ბერმების, გაბიონების) მოწყობას.





სურ. 5.31 მონაკვეთები სადაც ტყის საფარი დეგრადირებულია და ფიქსირდება ეროზიული პროცესების განვითარების კერები







სურ. 5.32 მონაკვეთები სადაც ტყის საფარი დეგრადირებულია და ფიქსირდება ეროზიული პროცესების განვითარების კერები







სურ. 5.33  მონაკვეთები სადაც ტყის საფარი დეგრადირებულია და ფიქსირდება ეროზიული პროცესების განვითარების კერები







სურ. 5.34 მონაკვეთები სადაც ტყის საფარი დეგრადირებულია და ფიქსირდება ეროზიული პროცესების განვითარების კერები







ფლორა

ჭუბერი - მესტიის საავტომობილო გზის I ალტერნატივა

საავტომობილო გზის ალტერნატიული ვარიანტი იწყება სოფ. ლეკალმახთან და მიჰყვება მდ. ნენსკრას მარჯვენა ნაპირს სამხრეთის მიმართულებით, გადაკვეთს მდ. მდ. ნენსკრისა და ორმელეთის შესართავს და ხიდით გადადის მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე სოფ. ტობართან, რის შემდეგაც მიუყვება ამავე ნაპირს სოფ. ჯორკვალთან.

ამ მონაკვეთზე, ფერდობებზე განვითარებულია დეგრადირებული რცხილნარი. ერევა-Tilia bego5.iifolia, Acer campestre, A. pseudoplatanus, Alnus barbata, A. incana, Juglans regia, Fagus orientalis (ახალგაზრდა), Picea orientalis (ახალგაზრდა). ბუჩქებიდან-Rubus sp., Rosa sp.. ლიანებიდან-Smilax excelsa. ბალახოვნებიდან - Fragaria vesca, Stachys sylvatica, Melandrium noctiflorum, Aristolochia pontica, Salvia glutinosa, Calystegia silvatica, Silene compacta. გზის პირებზე-Eupatorium cannabinum, Phytolaca Americana, Sambucus ebulus. მდინარისპირულ ტერასებზე განვითარებულია მურყნარი ტირიფის შერევით. ერთეულად გვხვდება Quercus iberica, Acer campestre. დანარჩენი ტერიტორიები უკავია სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს და აგროლანდშაფტებს. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად დაბალსენსიტიურია.

		

სურ. 5.35. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ლეკალმახთან: მურყნარი მდინარისპირულ ტერასაზე 



		

სურ. 5.36. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, დეგრადირებული რცხილნარი 





		

სურ. 5.37. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, დეგრადირებული რცხილნარი



		

სურ. 5.38 მდ. ნენსკრა - მურყნარი 





		

სურ. 5.39. მდ. ნენსკრა - მურყნარი 

		

სურ. 5.40. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, დეგრადირებული რცხილნარი, მურყნის (Alnus incana) შერევით 



		

სურ. 5.41. მდ. ნენსკრა, მარჯვენა ნაპირი, დეგრადირებული რცხილნარი 

		

სურ. 5.42. მდ. ნენსკრა, მარჯვენა ნაპირი, დეგრადირებული რცხილნარი, Aristolochia pontica 





		

სურ. 5.43 მდ. ნენსკრა - მარცხენა ნაპირი, სოფ. ტობართან დეგრადირებული შერეულფოთლოვანი ტყის ფრაგმენტი 

		

სურ. 5.44. მდ. ნენსკრის ქვედა წელი, შერეულფოთლოვანი ტყე 





		

სურ. 5.45. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით 

		

სურ. 5.46. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, Atropa caucasica 





		

სურ. 5.47. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, Asarum ibericum 

		

სურ. 5.48. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით 



		

სურ. 5.49. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით 

		

სურ. 5.50. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით 



		

სურ. 5.51. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით 

		

სურ. 5.52. მდ. ნენსკრისმარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, ხავსის საფარი ქვაზე 



		

სურ. 5.53. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, Polypodium vulgare ხავსის საფარში 

		

სურ. 5.54. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, Asplenium trichomanes ხავსის საფარში



		

სურ. 5.55. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი, ხავსიანი ნაძვნარი იელის ქვეტყით, Valeriana tiliifolia 

		

სურ. 5.56. მდ. ნენსკრა, შერეული ტყეები





		

სურ. 5.57. მდინარეების ნენსკრის და ორმელეთის წყლის შესართავი

		







ჭუბერი - მესტიის საავტომობილო გზის II ალტერნატივა

საავტომობილო გზის ალტერნატიული მონაკვეთი იწყება სოფ. ლეკალმახთან და მიჰყვება მდ. ნენსკრას მარცხენა ნაპირს სამხრეთის მიმართულებით სოფ. ტობარამდე, რის შემდეგაც გადადის მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე და მიუყვება მას სოფ. ჯორკვალისკენ.

მდ. ნენსკრას მარცხენა ნაპირზე განვითარებულია შერეულფოთლოვანი ტყე წიწვიანების იშვიათი მონაწილეობით. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად დაბალსენსიტიურია. 

სოფ. სოფ. ტობარიდან ჯორკვალამდე, მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე წარმოდგენილია ფართოფოთლოვანი ტყე, სადაც სხვადასხვა ხარისხით დეგრადირებულ ფართოფოთლოვან ტყეში ჩართულია წიწვოვანი სახეობები ცალკეული კორომების ან მცირერიცხოვანი გაბნეული ხეების სახით. სამხრეთ ექსპოზიციებს ზოგჯერ იკავებს თხილიანი მუხნარები. დაბალ სიმაღლეებზე, გზისპირებზე ინვაზიური მცენარეებით (Phytolaca Americana, Elsholtzia ciliate, Ambrosia artemisifolia, Siegesbeckia orientalis, Acalypha australis) დასარევლიანებული ეკოტოპებია. ეს მონაკვეთიც დაბალსენსიტიურია.



სურ. 5.58 მდ. ნენსკრის მარცხენა ნაპირი, სოფ. 

ლეკალმახთან შერეულფოთლოვანი ტყე წიწვოვნების 

შერევით

ჭუბერი-მესტიის საავტომობილო გზის განხილული ალტერნატივებიდან, რელიეფის პირობებიდან, ნიადაგის დანაკარგის, ეროზიული და მეწყრული პროცესების და საერთოდ გარემოზე ზემოქმედების დაბალი ხარისხიდან გამომდინარე განხილული ალტერნატივებიდან უფრო ოპტიმალურია-ჭუბერი-მესტიის (მდ. ნენსკრას მარჯვენა) საავტომობილო გზა -ალტერნატივა 1(რუკაზე სტაფილოსფერი).

ჭუბერი-მესტიის საავტომობილო გზის მონაკვეთზე დაპროექტებული ალტერნატივების ურთიერთშედარებიდან კი ირკვევა, რომ პირველი ალტერნატივის (მდ. ნენსკრას მარჯვენა მხარე) საპროექტო ზონაში მოყოლილი ტყის კორომები შედარებით უკეთესი მდგომარეობით ხასიათდებიან, ზემოთ ხსენებული კრიტერიუმების მიხედვით, ვიდრე მეორე ალტერნატივის (მდ. ნენსკრას მარცხენა მხარე) საპროექტო ზონაში. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ კონტრასტი ტყის კორომების მდგომარეობის თვალსაზრისით, გზათა ამ საპროექტო ალტერნატიული წყვილის შემთხვევაში შედარებით ნაკლებად არის გამოხატული, ვიდრე პირველ მონაკვეთზე (იხ. თავი 7.1.8 დანართი, ცხრილი №2).

ამრიგად, ბოტანიკური და ბიომრავალფეროვნების დაცვის თვალსაზრისით მისაღებია ჭუბერი - მესტიის საავტომობილო გზის II ალტერნატივა.




5.4. ვედის კარიერთან მისასვლელი გზა

5.4.1. მისასვლელი გზის პროექტი

ხუდონის ჰესის მშენებლობისათვის საჭირო ინერტული მასალების მოპოვება გათვალისწინებულია ვედის კარიერიდან, რომელიც მდებარეობს მდ. ხაიშურის ხეობაში, ცენტრალური გზიდან 4 კმ-ის დაშორებით.

პროექტით, ინერტული მასალის გამოსატანად, რთული რელიეფური პირობებიდან გამომდინარე, გათვალისწინებულია ახალი გზის მოწყობა მდ. ენგურის მარცხენა ფერდობზე 4 კმ-ის მთლიანი სიგრძით, მათ შორის გვირაბი - 2.6კმ.[footnoteRef:9] [9:  ანგარიშში წარმოდგენილია ვედის კარიერთან მისასვლელი გზის კონცეპცია, ამიტომ ამ ეტაპზე შემუშავებული არ არის ამ გზის მშენებლობასთან დაკავშირებული საკითხები. შესაძლებელია, რომ მოხდეს ვედის კარიერის გვირაბიდან გამონამუშევარი ქანების გამოყენება მშენებლობაში.] 




სურ. 5.59. ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზა, ვედის კარიერთან მისასვლელი გზა და სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი გზა



5.4.2. გარემოს დახასიათება და ალტერნატივების შეფასება 

რელიეფი, ლანდშაფტი, ნიადაგები

ვედი-კაშხალის (გვირაბით) მისასვლელი გზა - ალტერნატივა 1

ვედი-კაშხალის მისასვლელი გზა ალტერნატივა 1 იწყება სოფელ ვედში, მდინარე ხაიშურას მარჯვენა მხრიდან. გზის მთლიანი მონაკვეთი გადის საშუალოდ და ძლიერ დახრილ რელიეფის ფორმებზე, რომლებიც ტყითაა დაფარული. ნიადაგი ტყის ყომრალი, მცირე სისქის, მცირე ჰუმუსიანი (10 სმ) მძიმე თიხნარი მექანიკური შედგენილობისაა. აღნიშნული რელიეფის სირთულიდან გამომდინარე გზის გარკვეული ნაწილი გაივლის გვირაბში, ხოლო დანარჩენი ნაწილი გაივლის შედარებით რელიეფის რბილ ფორმებზე. გზის გაყვანისას ზემოქმედება ნიადაგის საფარზე იქნება დაბალი. აქტიური ეროზიული პროცესები და მეწყრული მოვლენები არ ფიქსირდება და არც არის მათი გამოვლენის საშიშროება.



ვედი-კაშხალის (ხაიშის გავლით) მისასვლელი გზა -ალტერნატივა 2

ვედი-კაშხალი მისასვლელი გზა ალტერნატივა 2 იწყება სოფელ ვედში, მიუყვება მდინარე ხაიშურას მარცხენა საავტომობილო გზას, გაივლის სოფელ ხაიშს და მესტია-ჯვარის ძველი ამორტიზებული საავტომობილო გზით უერთდება ხუდონის კაშხალს. ვედიდან ხაიშამდე არსებული გზის მარცხენა ფერდობი ძლიერ დანაწევრებულია და ეროზირებული (იხილეთ სურ. N9). ზოგიერთ მონაკვეთზე ფერდობი დამეწყრილია. გზის გაფართოების შემთხვევაში ფერდობებზე მოხდება მეწყრული პროცესების გააქტიურება და ფერდობების ჩამოშლა. რაც შეეხება მესტია - ჯვრის ამორტიზებულ გზას, მთელი რიგი მონაკვეთები და მიმდებარე ფერდობები დამეწყრილია და არასტაბილურია, რის გამოც 90-იან წლებში გაყვანილი იქნა ამჟამად არსებული ჯვარი-ხაიში-მესტიის გზა. აქვე უნდა ავღნიშნოთ, რომ ვედი-ხაიშის გზის ქვედა ნწილი ხუდონის კაშხლის აშენების შემთხვევაში ექცევა დატბორვის ზონაში.



სურ. 5.60 ვედიდან ხაიშამდე არსებული გზის მარცხენა ფერდობი



ვედი-კაშხალი (გვირაბის მარცხნივ)) მისასვლელი გზა - ალტერნატივა 3

ვედი-კაშხალი მისასვლელი გზა ალტერნატივა 3 იწყება სოფელ ვედში და მიუყვება ალტერნატივა 1-ის გვირაბს სამხრეთ/დასავლეთით. ალტერნატივა 3-ი გზა გადის საშუალოდ და ძლიერ დახრილ რელიეფზე, რომელიც დაფარულია ტყით. ნიადაგის საფარი ყომრალი ტიპისაა, მცირე სისქის, მცირე ჰუმუსიანი, თიხნარი და თიხა მექანიკური შედგენილობის. ტერიტორია მთელ რიგ მონაკვეთებში დანაწევრებულია და ეროზირებულია. რელიეფის ფორმებიდან გამომდინარე მიწის საექსკავაციო სამუშაოების შედეგად გარემოზე ზემოქმედება იქნება მნიშვნელოვანი. დიდი იქნება ნიადაგის და ტყის საფარის დანაკარგი. გააქტიურდება ეროზიული და მეწყრული პროცესები. გაძნელებული იქნება ექსკავაციის დროს წარმოქმნილი ნარჩენი ლოდების და გრუნტის მართვა. 



ფლორა

ხუდონის კაშხლიდან სოფ. ქვედა ვედისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის I ალტერნატივა

საავტომობილო გზის ალტერნატიული მონაკვეთი იწყება ხუდონის კაშხლიდან, მიუყვება მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირს და დაახლოებით სოფ. დაკარის გადმოსწვრივ 2600 მეტრის სიგრძის სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ მიმართული გვირაბით აღწევს სოფ. ქვედა ვედამდე. გვირაბის გაყვანის მეშვეობით საფრთხე არ დაემუქრებათ ენდემური სახეობებით მდიდარ კლდოვან ეკოტოპებს მდ. ხაიშურას ხეობაში.



ხუდონის კაშხლიდან სოფ. ქვედა ვედისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის II ალტერნატივა 

საავტომობილო გზის ალტერნატიული მონაკვეთი იწყება ხუდონის კაშხლიდან, მიყვება მდ. ენგურის მარცენა ნაპირას მიმავალი დატბორვის ზონის პირას, შემდეგ მიყვება მდ. ხაიშურას მარცხენა ნაპირს სოფ. ქვედა ვედამდე. ალტერნატიული მონაკვეთის GPS-ის კოორდინატებია: 1. 0269231/4757855; 2. 0240333/4758001; 3. 0270836/4757038.

სოფ. სოფ. ხაიშისა და წვირმინდის მცენარეული საფარი ძლიერ სახეშეცვლილია-აქ წარმოდგენილია შერეულფოთლოვანი და წიწვოვანი ტყის დეგრადირებული ფრაგმენტები, სადაც ძირითადად ნაძვნარი ტყეებია, რომელსაც ერევა წიფელი, სოჭი, ვერხვი, არყი, მდგნალი, რცხილა, იფანი, მურყანი. ქვეტყეში წარმოდგენილია თხილი, შინდანწლა.

მიუვალ ადგილებში შემორჩენილია კლდე-ტყის ბუნებრივი კომპლექსები. მდ. მდ. ხაიშურასა და კასლეთის ხეობებში კლდოვან ეკოტოპებზე იზრდება ენდემური და პეტროფილური ფლორის სხვა სახეობები-Valeriana jelenecskyi, Senecio massagetovii, Asperula kemularie, Saxifraga subverticillata, Valeriana alliariifolia, Saxifraga repanda, Scrophularia lateriflora, Asplenium viride, Cystopteris fragilis, Campanula alliariifolia, Chamerion dodonaei, Coronilla coronate, Satureja spicigera და სხვ. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად და ენდემიზმის ნიშნით მაღალსენსიტიურია.



		

სურ. 5.61. მდ. ხაიშურას ხეობა, სოჭნარ-ნაძვნარი ტყე 

		

სურ. 5.62. მდ. ხაიშურას ხეობა - სოფ. ხაიში 





		

სურ. 5.63. მდ. ხაიშურას ხეობა - სოფ. ხაიში 

		

სურ. 5.64. მდ. ხაიშურას ხეობა, სოფ. ხაიში 



		

სურ. 5.65. მდ. ხაიშურას ხეობა - სოფ. ხაიში 

		

სურ. 5.66. მდინარე ხაიშურა, ენდემური მცენარეები Campanula engurensis, Saxifraga subverticillata, Senecio massagetovii, Valeriana jelenevsky



		

სურ. 5.67. კოლხური სურო, მდინარე ხაიშურა

		

სურ. 5.68. Campanula engurensis 



		

სურ. 5.69. Cirsium svaneticum 

		

სურ. 5.70. Saxifraga subverticillata 



		

სურ. 5.71. Senecio massagetovii 

		

სურ. 5.72. ენგურის მაჩიტა (Campanula engurensis)





		

სურ. 5.73. ელენევსკის კატაბალახა, ფხიჯა (Valeriana jelenevskyi; Saxifraga subverticillata)

		

სურ. 5.74. ონჭო (Satureja spicigera)









ხუდონის კაშხლიდან სოფ. ქვედა ვედისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის III ალტერნატივა 

საავტომობილო გზის ალტერნატიული მონაკვეთი იწყება ხუდონის კაშხლიდან. მცირე მანძილზე მიყვება მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირს და გვირაბის (ალტერნატივა I) სამხრეთით გადადის სოფ. ქვედა ვედამდე. ალტერნატიული მონაკვეთის GPS-ის კოორდინატებია: 1. 0269352/4757512; 2. 0270090/4757526; 3. 0270262/4757000.

ამ მონაკვეთზე მიუვალ ადგილებში შემორჩენილია კლდე-ტყის ბუნებრივი კომპლექსები. მდ. მდ. ხაიშურასა და კასლეთის ხეობებში კლდოვან ეკოტოპებზე იზრდება ენდემური და პეტროფილური ფლორის სხვა სახეობები-Valeriana jelenecskyi, Senecio massagetovii, Asperula kemularie, Saxifraga subverticillata, Valeriana alliariifolia, Saxifraga repanda, Scrophularia lateriflora, Asplenium viride, Cystopteris fragilis, Campanula alliariifolia, Chamerion dodonaei, Coronilla coronate, Satureja spicigera და სხვ. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად და ენდემიზმის ნიშნით მაღალსენსიტიურია.



ფაუნა

კაშხალი-ქვემო ვედი (ალტერნატივა 1 - გვირაბი) - მოიცავს დეგრადირებულ ტყეს და კლდოვან მონაკვეთს კაშხლის მხრიდან, შემდგომ კი შედის გვირაბში. ცხოველური მოსახლეობა დაკომპლექტებულია როგორც ტყის ასევე კლდოვანი ლანდშაფტებისათვის დამახასიათებელი სახეობებით ეს უკანასკნელი გაღარიბებულია, რადგან განლაგებული გზის პირას და მცირე ტეროტორიას მოიცავს. 

კაშხალი-ქვემო ვედი (ალტერნატივა 2) - განლაგებულია კაშხლიდან ს. ქვემო ვედამდე და ჩაუვლის ს. ხაიშის ზემოდან (სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან. გაივლის ნაწილობრივ დეგრადირებულ, ძირითადად კი კარგ მდგომარეობაში მყოფ ტყეს, ფაუნისტური კომპლექსი ისეთივეა, როგორც ხაიში C-ს შემთხვევაში, რადგან მის უშუალო სიახლოვეც მდებარეობს.

კაშხალი-ქვემო ვედი (ალტერნატივა 3) - გზა გადის კაშხლიდან ს. ქვემო ვედამდე, იგივე მიმართულებით რაც გვირაბი, მაგრამ გადაივლის მთას ზევიდან. ტერიტორია მაღალი სენსიტიურობისა იქნება, რადგან კვეთს ტყეს რომელიც ძირითადად კარგ მდგომარეობაშია და თითქმის ხელუხლებელია გზიდან სამხრეთით, დეგრადირებულია მისგან ჩრდუილოეთით. ტყე ძირითადად ფოთლოვანია, ს. ქვემო ვედი მხარეზე მეტია წიწვოვნები. ცხოველური მოსახლეობა ისეთივე ტიპისაა როგორც ხაიში C-ს შემთხვევაში.

ალტერნატიული მისასვლელი გზების ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევისას ძირითადი ფაქტორი ხდება ბუნებრივ ლანდშაფტზე, ფლორაზე და ფაუნაზე ზემოქმედება, ეროზიული პროცესების სტიმულირება და მეწყრების საშიშროება. ამ შემთხვევაში არ არის აქტუალური განსახლების საკითხები ან სხვა სახის სოციალური ზემოქმედება. წყლის ჰარისხზე და ჰაერზე ზემოქმედება თანაფარდია ყველა ალტერნატივის შემთხვევაში.

რელიეფის პირობებიდან, ნიადაგის დანაკარგის, ეროზიული და მეწყრული პროცესების და საერთოდ გარემოზე ზემოქმედების დაბალი ხარისხიდან გამომდინარე განხილული ალტერნატივებიდან უფრო ოპტიმალური ვარიანტია ვედი-კშხლის (გვირაბის) გზის ალტერნატივა 1. 

რაც შეეხება ხუდონის კაშხლიდან სოფ. ქვედა ვედისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის მონაკვეთს. ამ მონაკვეთის სამი საგზაო ალტერნატივიდან პირველი ვარიანტი პრაქტიკულად მთლიანად არის გვირაბის გათხრასთან დაკავშირებული. ანუ, ისეთი მიწისქვეშა სამუშაოების წარმოებასთან რაც არანაირ ფიზიკურ წინააღმდეგობაში არ მოდის მიწის ზედაპირზე განვითარებულ ბუნებრივ მცენარეულობასთან, კერძოდ, ტყის კორომებთან. დარჩენილი მეორე და მესამე ვარიანტებიდან ეს უკანასკნელი (მთის მასივზე გადასავლელი გზა) ტყის კორომების გაცილებით უკეთესი მდგომარეობით ხასიათდება მთელი რიგი საწარმოო, ბუნებადაცვითი თუ სხვა კრიტერიუმების მიხედვით, ვიდრე წყალსაცავის სანაპირო ზოლში დაპროექტებული მეორე ალტერნატიული ვარიანტი (იხ. თავი 7.1.8 დანართი, ცხრილი №3).

 ასევე, ლანდშაფტური, ბოტანიკური, ფაუნისტური და ბიომრავალფეროვნების დაცვის თვალსაზრისით მისაღებია ხუდონის კაშხლიდან სოფ. ქვედა ვედისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის I ალტერნატივა.
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moxmarebisa da hidrogeneraciis disbalansi


moxmareba	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	916.6620000000001	844.955	871.791	797.6120000000001	720.857	683.5070000000001	734.196	739.871	701.821	772.7789999999998	896.0129999999999	966.455	hidrogeneracia	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	534.931	431.881	506.3049999999999	638.1129999999999	892.58	962.9250000000001	922.105	832.077	464.748	572.5549999999999	631.713	500.312	Tve


mln.kvt.sT








2005-2011w monacemebi


						eleqtroenergiis  2005-2011ww  faqtiuri balansi  


																																																(mlnkvtsT)


						#			dasaxeleba			weli			I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII			IX			X			XI			XII			jami			zrda an kleba wina welTan abs.			igvive   %-Si


						1			gamomuSaveba             maT Soris			2005w			641.2			455.0			596.2			591.6			642.6			575.6			627.3			634.1			542.8			501.7			533.5			719.4			7 061.0


												2006w			738.7			703.3			713.6			572.7			568.3			455.1			519.1			593.4			589.2			604.2			747.5			816.8			7 621.9			560.9			7.9


												 2007w			776.0			699.9			749.2			651.4			651.3			612.9			796.9			775.5			575.4			558.9			661.9			837.1			8 346.4			724.5			9.5


												 2008w			829.5			704.4			662.7			776.7			800.3			652.1			731.6			671.3			617.4			621.9			649.8			723.5			8 441.1			94.7			1.1


												 2009w 			755.3			666.1			738.6			657.8			651.7			681.4			811.3			761.5			605.1			621.3			687.7			764.6			8 402.3			-38.8			-0.5


												 2010w			858.1			781.3			870.4			922.8			921.5			848.5			959.0			815.1			721.4			746.4			768.1			833.7			10 046.3			1 644.0			19.6


												 2011w 			881.1			788.7			838.0			830.0			892.8			962.9			924.3			835.0			709.1			783.5			817.3			843.3			10 106.1			59.9			0.6


						1-a			hidrosadgurebi			2005w			464.8			344.4			439.6			456.5			593.9			562.7			627.3			634.1			542.8			470.7			423.7			469.9			6 030.4


												2006w			514.0			504.5			559.3			366.2			383.0			380.1			401.0			475.6			466.6			344.9			511.3			495.1			5 401.6			-628.8			-10.4


												 2007w			519.3			555.3			559.9			533.1			650.9			612.5			796.7			775.1			535.0			363.1			469.7			461.2			6 831.8			1 430.2			26.5


												 2008w			518.1			466.5			625.4			776.6			800.1			652.0			731.3			620.1			528.7			536.3			446.4			460.4			7 161.8			330.0			4.8


												 2009w 			527.0			604.0			657.7			588.1			651.6			681.2			811.2			760.1			525.2			488.9			555.8			560.8			7 411.6			249.8			3.5


												 2010w			704.2			663.2			868.9			920.9			921.4			844.4			957.4			810.6			653.9			673.0			698.8			651.1			9 367.7			1 956.0			26.4


												 2011w 			534.9			431.9			506.3			638.1			892.6			962.9			922.1			832.1			464.7			572.6			631.7			500.3			7 890.2			-1 477.4			-15.8


									maregulirebeli sadgurebi			2005w			320.8			222.4			240.7			246.9			370.1			351.8			461.1			478.7			420.4			293.6			258.4			318.5			3 983.4


												2006w			364.6			339.7			310.8			132.0			126.5			139.5			171.8			328.0			325.0			165.3			299.7			346.3			3 049.2			-934.2			-23.5


												 2007w			361.9			395.8			343.1			291.5			377.4			352.7			579.2			591.2			377.6			230.7			318.6			290.3			4 510.0			1 460.8			47.9


												 2008w			418.2			359.8			363.2			483.6			510.0			490.1			548.9			459.8			382.6			353.3			294.7			333.3			4 997.6			487.6			10.8


												 2009w 			361.5			416.4			421.3			328.0			371.3			432.1			570.8			537.3			316.9			298.2			317.8			365.7			4 737.3			-260.2			-5.2


												 2010w			449.8			439.6			589.8			597.8			591.3			561.1			748.0			667.2			484.8			414.5			486.7			494.8			6 525.4			1 788.0			37.7


												 2011w 			405.4			277.6			253.4			325.9			545.1			662.3			674.5			680.0			297.9			335.7			437.0			321.7			5 216.4			-1 309.0			-20.1


									sezonuri  sadgurebi			2005w			137.9			116.1			192.7			203.8			217.7			204.1			159.5			148.7			117.4			172.2			158.0			142.8			1 970.9


												2006w			142.5			159.5			242.4			227.4			249.5			233.3			223.2			142.3			136.4			173.9			206.1			144.1			2 280.6			309.7			15.7


												 2007w			152.9			153.8			209.6			235.6			267.2			251.8			210.2			177.3			150.9			125.0			141.8			160.5			2 236.6			-44.0			-1.9


												 2008w			92.8			100.4			255.7			283.4			278.0			150.7			170.1			146.9			136.7			169.9			140.2			116.9			2 041.7			-194.9			-8.7


												 2009w 			151.1			173.3			220.8			238.8			256.3			228.0			219.3			201.6			188.5			171.6			218.4			171.9			2 439.6			397.9			19.5


												 2010w			223.9			196.7			248.8			289.5			294.1			257.0			186.1			125.9			151.4			229.2			187.5			137.6			2 527.6			88.0			3.6


												 2011w 			109.7			136.0			226.2			278.5			315.6			271.0			225.6			136.2			148.0			208.2			170.5			152.9			2 378.1			-149.5			-5.9


									mcire  sadgurebi			2005w			6.1			5.9			6.2			5.8			6.1			6.8			6.7			6.7			5.0			4.9			7.3			8.6			76.1


												2006w			6.9			5.3			6.1			6.8			7.0			7.3			6.0			5.3			5.2			5.7			5.5			4.7			71.8			-4.3			-5.7


												 2007w			4.5			5.7			7.2			6.0			6.3			8.0			7.3			6.6			6.5			7.4			9.3			10.4			85.2			13.4			18.7


												 2008w			7.1			6.3			6.5			9.6			12.1			11.2			12.3			13.3			9.4			13.1			11.4			10.2			122.5			37.3			43.8


												 2009w 			14.4			14.3			15.6			21.3			24.0			21.2			21.1			21.1			19.7			19.1			19.6			23.2			234.7			112.1			91.5


												 2010w			30.5			26.9			30.3			33.6			35.9			26.3			23.3			17.5			17.8			29.3			24.6			18.8			314.7			80.0			34.1


												 2011w 			19.8			18.4			26.8			33.7			31.9			29.6			22.0			15.9			18.9			28.6			24.3			25.8			295.7			-19.0			-6.0


						1-b			Tbosadgurebi			2005w			176.4			110.6			156.6			135.1			48.7			12.9			0.0			0.0			0.0			31.0			109.8			249.5			1 030.6


												2006w			224.7			198.8			154.3			206.5			185.3			75.0			118.1			117.8			122.6			259.3			236.2			321.7			2 220.3			1 189.7			115.4


												 2007w			256.7			144.6			189.3			118.3			0.4			0.4			0.2			0.4			40.4			195.8			192.2			375.9			1 514.6			-705.7			-31.8


												 2008w			311.4			237.9			37.3			0.1			0.2			0.1			0.3			51.2			88.6			85.6			203.5			263.1			1 279.3			-235.3			-15.5


												 2009w 			228.3			62.0			80.9			69.6			0.1			0.2			0.1			1.5			79.9			132.5			132.0			203.7			990.7			-288.6			-22.6


												 2010w			153.9			118.1			1.5			1.9			0.1			4.1			1.6			4.5			67.5			73.4			69.3			182.6			678.6			-312.1			-31.5


												 2011w 			346.2			356.8			331.7			191.9			0.2			0.0			2.2			2.9			244.4			210.9			185.6			343.0			2 215.9			1 537.3			226.5


						2			saldo-gadadineba			2005w			238.8			267.1			124.8			100.6			12.3			1.6			-42.4			-48.0			33.5			173.1			265.4			149.9			1 276.7


												2006w			160.9			100.7			69.5			106.3			77.0			95.9			74.5			-1.5			-27.7			10.2			-18.4			33.2			680.6			-596.1			-46.7


												 2007w			42.9			35.4			32.2			48.1			-61.0			-64.7			-208.4			-176.9			-10.3			42.3			64.0			56.0			-200.4			881.0			129.5


												 2008w			120.7			136.7			73.5			-112.8			-122.4			-35.5			-79.4			-65.4			-13.8			-17.6			9.8			75.9			-30.2			-170.3			-84.9


												 2009w 			69.6			-0.7			2.7			5.0			-81.5			-145.3			-203.5			-159.4			-22.7			-16.2			17.7			40.0			-494.4			464.2			1 537.8


												 2010w			-23.5			-29.2			-62.1			-206.7			-251.6			-213.7			-274.5			-156.2			-61.5			-42.5			1.4			17.8			-1 302.2			807.2			163.3


												 2011w 			35.6			56.2			33.8			-32.4			-171.9			-279.4			-190.1			-95.1			-7.3			-10.7			78.7			123.1			-459.6			-843.0			-64.7


									miReba			2005w			238.8			267.1			124.8			100.6			12.3			1.6			0.0			0.0			44.3			173.1			285.3			150.6			1 398.5


												2006w			162.1			100.7			84.3			106.3			77.0			95.9			74.5			16.7			3.6			10.2			0.0			45.7			777.0			-621.5			-44.4


												 2007w			49.6			44.5			48.5			55.2			3.3			4.0			0.0			3.6			29.8			58.2			68.6			68.2			433.5			-343.5			-44.2


												 2008w			122.6			138.9			105.0			52.8			1.3			5.3			6.4			55.3			34.0			30.9			19.5			77.2			649.2			215.7			49.8


												 2009w 			70.3			27.7			11.4			8.9			7.0			0.3			2.7			3.8			5.5			3.0			42.8			71.6			255.0			-394.2			-60.7


												 2010w			13.1			0.9			15.2			0.0			0.6			2.9			4.3			1.6			9.2			44.7			62.0			67.6			222.1			-32.9			-12.9


												 2011w 			77.0			78.7			37.6			7.8			1.9			0.1			7.4			2.3			15.7			6.0			97.3			139.1			471.0			248.9			112.1


									gacema			2005w			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			42.4			48.0			10.8			0.0			19.9			0.7			121.8


												2006w			1.2			0.0			14.8			0.0			0.0			0.0			0.0			18.2			31.3			0.0			18.4			12.5			96.4			-25.4			-20.9


												 2007w			6.7			9.1			16.3			7.1			64.3			68.7			208.4			180.5			40.1			15.9			4.6			12.2			633.9			537.5			557.6


												 2008w			1.9			2.1			31.5			165.6			123.7			40.8			85.8			120.7			47.8			48.5			9.7			1.3			679.4			45.5			7.2


												 2009w 			0.7			28.4			8.7			3.8			88.5			145.6			206.2			163.2			28.2			19.3			25.1			31.6			749.4			70.0			10.3


												 2010w			36.6			30.2			77.3			206.7			252.2			216.6			278.8			157.8			70.7			87.2			60.5			49.8			1 524.3			774.9			103.4


												 2011w 			41.5			22.5			3.8			40.3			173.9			279.5			197.5			97.4			23.0			16.6			18.7			16.0			930.6			-593.7			-38.9


						3			moxmareba			2005w			880.0			722.1			721.0			692.2			654.9			577.2			584.9			586.1			576.3			674.8			798.9			869.3			8 337.7


												2006w			899.6			804.0			783.1			679.0			645.3			551.0			593.6			591.9			561.5			614.4			729.1			850.0			8 302.5			-35.2			-0.4


												 2007w			818.9			735.3			781.4			699.5			590.3			548.2			588.5			598.6			565.1			601.2			725.9			893.1			8 145.9			-156.6			-1.9


												 2008w			950.2			841.1			736.2			663.9			677.9			616.6			652.2			605.9			603.6			604.3			659.6			799.4			8 410.9			265.0			3.3


												 2009w 			824.9			665.4			741.3			662.8			570.2			536.1			607.8			602.1			582.3			605.1			705.4			804.6			7 907.9			-503.0			-6.0


												 2010w			834.6			752.1			808.3			716.1			669.9			634.8			684.5			658.8			660.0			703.9			769.6			851.5			8 744.1			836.1			10.6


												 2011w 			916.7			845.0			871.8			797.6			720.9			683.5			734.2			739.9			701.8			772.8			896.0			966.5			9 646.5			902.5			10.3


						4.0			momxmareblebze miwodeba			2005w			824.1			675.3			671.6			643.0			610.4			545.0			553.2			551.9			549.4			641.8			759.5			817.2			7 842.4


												2006w			846.1			759.1			743.4			649.6			613.6			516.2			559.7			573.4			536.5			580.7			693.1			807.9			7 879.3			36.9			0.5


												 2007w			785.8			707.3			752.5			671.4			563.5			523.6			564.6			575.8			544.1			578.2			694.5			850.9			7 812.2			-67.1			-0.9


												 2008w			907.7			804.0			709.3			637.1			651.9			594.8			625.2			579.6			576.1			583.9			633.4			764.6			8 067.6			255.4			3.3


												 2009w 			789.8			642.7			715.5			643.0			550.8			516.6			587.9			581.8			559.6			585.8			682.2			779.3			7 634.9			-432.7			-5.4


												 2010w			807.5			729.4			783.4			690.7			645.0			609.2			658.0			632.0			635.4			675.8			741.8			820.7			8 428.8			793.9			10.4


												 2011w 			870.6			799.0			831.7			763.5			697.8			654.4			705.6			711.2			667.3			738.8			858.6			922.8			9 221.3			792.5			9.4


									sadistribucio kompaniebi			2005w			666.5			551.4			540.4			485.1			450.2			384.9			388.0			386.9			383.0			480.7			585.2			636.0			5 938.4


												2006w			685.8			601.5			559.5			472.1			434.2			364.9			387.8			402.1			377.8			421.7			537.7			645.5			5 890.7			-47.6			-0.8


												 2007w			629.6			552.3			583.1			507.6			387.4			357.4			389.9			401.2			384.7			409.7			530.6			669.1			5 802.4			-88.3			-1.5


												 2008w			720.8			635.7			523.6			436.1			449.8			399.8			430.3			421.5			398.2			440.7			519.0			638.7			6 014.1			211.7			3.6


												 2009w 			655.8			525.4			567.5			497.0			425.0			389.2			425.7			419.3			413.7			440.8			535.4			635.9			5 930.7			-83.4			-1.4


												 2010w			640.0			573.2			590.6			503.5			456.6			442.2			489.4			487.3			461.7			504.9			558.0			654.1			6 361.5			430.7			7.3


												 2011w 			708.6			667.2			691.4			605.2			536.6			496.1			547.6			546.6			509.7			600.1			724.2			789.4			7 422.7			1 061.3			16.7


									pirdapiri momxmareblebi			2005w			157.6			123.9			131.3			157.9			160.2			160.1			165.2			165.0			166.4			167.3			168.4			181.2			1 904.4


												2006w			160.2			157.0			183.6			177.1			179.3			150.4			171.9			173.7			157.4			158.6			154.9			160.9			1 985.2			80.8			4.2


												 2007w			156.0			154.1			169.2			163.3			176.7			165.7			174.4			174.4			159.8			168.3			164.1			181.6			2 007.6			22.4			1.1


												 2008w			186.7			167.8			185.1			201.1			202.2			194.3			194.9			158.2			177.8			143.3			114.2			125.8			2 051.3			43.8			2.2


												 2009w 			133.6			117.1			148.0			146.0			125.8			127.2			159.6			162.5			145.9			143.7			146.8			143.4			1 699.5			-351.8			-17.2


												 2010w			167.5			156.2			192.9			187.2			188.3			167.0			168.6			144.8			173.7			170.9			183.7			166.6			2 067.3			367.8			21.6


												 2011w 			162.0			131.8			140.3			158.3			161.2			158.3			157.9			164.6			157.6			138.8			134.5			133.4			1 798.6			-268.7			-13.0


						4.0			transportirebis xarji da s/m           			2005w			55.9			46.8			49.4			49.2			44.5			32.2			31.7			34.2			26.9			33.0			39.4			52.1			495.3


												2006w			53.5			44.9			39.7			29.4			31.7			34.8			33.9			18.5			25.0			33.7			36.0			42.1			423.2			-72.1			-14.6


												 2007w			33.1			28.0			28.9			28.1			26.8			24.6			23.9			22.8			21.0			23.0			31.4			42.2			333.8			-89.4			-21.1


												 2008w			42.5			37.1			26.9			26.8			26.0			21.8			27.0			26.3			27.5			20.4			26.2			34.8			343.3			9.5			2.9


												 2009w 			35.1			22.7			25.8			19.8			19.4			19.4			19.9			20.4			22.8			19.3			23.3			25.3			273.0			-70.3			-20.5


												 2010w			27.1			22.7			24.8			25.4			24.9			25.6			26.5			26.8			24.6			28.2			27.8			30.9			315.3			42.2			15.5


												 2011w 			46.1			46.0			40.1			34.1			23.0			29.1			28.6			28.7			34.5			34.0			37.4			43.6			425.2			109.9			34.9
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ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის 

(702 მეგავატი)



გარემოზე ზემოქმედების შეფასება



ნაწილი II



ივლისი, 2013

შინაარსი


2336.1. ბუნებრივი გარემოს ფონური მდგომარეობა



2336.1.1. რეგიონის ფიზიკო-გეოგრაფიული დახასიათება და გოემორფოლოგია



2406.1.2. გეოლოგიური აგებულება და ტექტონიკა



2416.1.2.1. რეგიონის გეოლოგიური დახასიათება



2486.1.2.2. დაგეგმილი ჰუდონის კაშხლის უბნის გეოლოგიური პირობები



2606.1.2.3. სხვა საპროექტო უბნების საინჟინრო-გეოლოგიური დახასიათება



2696.1.3. სეისმურობა



2786.1.4. ჰიდროგეოლოგია



2806.1.5. საინჟინრო–გეოლოგიური პირობები



2986.1.6. კლიმატი და ახლო მომავალში მისი მოსალოდნელი ცვლილება



3126.1.7. კლიმატის მოსალოდნელი ცვლილების გავლენა მდ. ენგურის ხარჯზე



3206.1.8. ჰიდროლოგია



3206.1.8.1. მდინარე ენგურის (საპროექტო კაშხლის უბნიდან ზემო წელის) და მისი შენაკადების ჰიდროლოგიური დახასიათება



3316.1.8.2. მდ. ენგურის მყარი ნატანი



3386.1.8.3. მდ. ენგურის წყლის დაბინძურების ხარისხის შეფასება



3386.1.9. ნიადაგსაფარი



3466.1.10. მცენარეული საფარი და ტყის თანამედროვე მდგომარეობა



3466.1.10.1. ჰუდონის ჰესის საპროექტო ტერიტორიის დეტალური ბოტანიკური დახასიათება



3616.1.10.2. პროექტის ფარგლებში მშენებარე საავტომობილო გზების ტერიტორიის დეტალური ბოტანიკური დახასიათება



3676.1.10.3 პროექტის ზემოქმედების არეში მოხვედრილი ტყის ფონდის ტერიტორია და ტყის კორომები



3756.1.10.4. საქართველოს დაცული ტერიტორიები და ხუდონჰესის კომპლექსის განლაგების არეალი



3766.1.11. ფაუნა



3916.1.12. ხმაური და ვიბრაცია



3976.2. ფონური სოციალურ-ეკონომიკური პირობები



3976.2.1. სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ზოგადი დახასიათება



3976.2.2. ადმინისტრაციული მოწყობა



3986.2.3. დემოგრაფია



3996.2.4. მიგრაციის ტენდენციები



4006.2.5. მოსახლეობის დაუცველი ჯგუფები



4006.2.6. განათლება



4016.2.7. ოჯახების შემოსავალი და დასაქმების სფეროები



4036.2.8. ინფრასტრუქტურა



4086.2.9. მიწათსარგებლობა და სხვა უძრავი ქონება



4096.2.10. საცხოვრებელი სახლები და დამხმარე ნაგებობები



4106.2.11. სოფლის მეურნეობის დარგები და ტყით სარგებლობა



4126.2.12. ტურიზმი



4136.2.13.  ჯანმრთელობა



4366.3. კულტურული მემკვიდრეობა და არქეოლოგია






6. ბუნებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური გარემოს ფონური მდგომარეობა


6.1. ბუნებრივი გარემოს ფონური მდგომარეობა 


6.1.1. რეგიონის ფიზიკო-გეოგრაფიული დახასიათება და გოემორფოლოგია


ხუდონჰესის კაშხლის ზემოთ მდებარე მდ. ენგურის წყალშემკრები აუზი მთლიანად მოიცავს ტექტონიკურ-ეროზიული წარმოშობის ზემო სვანეთის ქვაბულს. აღნიშნული ქვაბული შემოსაზღვრულია ჩრდილოეთიდან კავკასიონის მთავარი წყალგამყოფი ქედით, სამხრეთიდან – სამეგრელოსა (ეგრისის) და სვანეთის ქედებით; დასავლეთიდან – კოდორის ქედის აღმოსავლეთი მონაკვეთის, მოგუაშირხას, შტო-ქედით. ეს უკანასკნელი ხუდონჰესის მაღლივი კაშხლის განლაგების რაიონში ეშვება ლიხნი-სკორმეთის მთათა კალთებით. სოფ. იდლიანის მიდამოებში ლიხნი-სკორმეთის მთებისა და სამეგრელოს ქედის ჩრდილო კალთების შეხების ზოლში გამომუშავებულია მდ. ენგურის გამკვეთი ხეობა, რომელიც წარმოადგენს ზემო სვანეთის ქვაბულის უკიდურეს დასავლეთ საზღვარს. აღმოსავლეთის მხრიდან ზემო სვანეთის ქვაბული ჩაკეტილია შხარის (5,068 მ) და ნამყვამის (4,282 მ) მწვერვალებიდან ჩამოსული მყინვარების გაგრძელებაზე მდებარე ატკვერის მთიანი ზღუდარით. ამ უკანასკნელის დადაბლებულ ნაწილში მდებარეობს ატკვერის (ზაგაროს) უღელტეხილი (3,642 მ). ზემო სვანეთის ქვაბულის მაქსიმალური სიგრძე (მდ. ენგურის ხეობის გასწვრივ), დაახლოებით, 100 კმ-ია, მაქსიმალური სიგანე – 40-45 კმ, მაქსიმალური სიღრმე (ირგვლივ აღმართული ქედების თხემებიდან მდ. ენგურის კალაპოტის ზედაპირამდე) – 2,500-3,500 მ. 




სურ. 6.1. ზემო სვანეთის ქვაბული (დასავლეთ კავკასიონის სამხრეთი ფერდობი)

ზემო სვანეთის ქვაბული, ძირითადად, ეროზიული წარმოშობის ოროგრაფიით გამოირჩევა. იგი ღრმად არის დანაწევრებული მდ. ენგურისა და მისი მრავალრიცხოვანი შენაკადების ეროზიული ხეობების ხშირი ქსელითა და ხეობებს შორის მდებარე წყალგამყოფებით. საკუთრივ მდ. ენგურის ხეობის მიმართ მისი შენაკადების ხეობები და მათ შორის აღმართული წყალგამყოფი ქედები მეტწილ შემთხვევაში განივი ან ირიბი მიმართულებით არიან განლაგებული. 


ზემო სვანეთის ქვაბულისათვის დამახასიათებელია რელიეფის მაღალი ჰიფსომეტრიული კონტრასტულობა. ეგზოგენური მორფოლოგიური კომპლექსებიდან უპირატესად განვითარებულია წყალეროზიული, ძველმყინვარული და შერჩევითი დენუდაციით წარმოქმნილი ფორმები. რელიეფის მეზო და მიკროფორმების წარმოქმნაში წამყვანი როლი წყლისმიერ ეროზიას ეკუთვნის, რაც აღნიშნული ქვაბულის ფარგლებში რელიეფის ეროზიული ფორმების ყველაზე ფართოდ გავრცელების ფაქტით დასტურდება. ძველმყინვარული გენეზისის რელიეფი ძირითადად წარმოდგენილია ზ.დ. 2,200-2,400 მ-ზე მაღლა მდებარე მთათა ფერდობებზე (ცალკეულ შემთხვევებში, ძველმყინვარული ხეობების – ტროგების – კვალი შემორჩენილია ზ.დ. 1,200-1,800 მ–ის სიმაღლემდეც).


საკუთრივ მდ. ენგურის ხეობა სათავიდან შხარისა და ნამყვამის მყინვარების ენებიდან (ზ.დ. 2,500-2,600 მ) 1,900 მ–ის სიმაღლემდე ტროგული მორფოლოგიის მატარებელია. უფრო ქვემოთ ხეობა ეროზიულია, მაგრამ მისი ცალკეული მონაკვეთები მორფოლოგიური თავისებურებების მიხედვით ერთიმეორისაგან საკმაოდ მკვეთრად განსხვავდება. ხეობის ზოგიერთი უბანი ასიმეტრიულია. კალაპოტის გასწვრივი ზოგიერთი მონაკვეთი ვიწროა, ღრმა და ძლიერ დამრეცი კალთებით, ზოგიერთი მონაკვეთი კი ტიპურ კანიონებს წარმოადგენს. მდ. ენგურის ხეობას გაშლილი უბნებიც ახასიათებს, სხვადასხვა შეფარდებით სიმაღლეზე მდებარე ეროზიული საფეხურებითა და ტერასების ფრაგმენტებით. ასეთი უბნები, როგორც წესი, განსახლებისათვის არის გამოყენებული. 


მდ. ენგურის მარჯვენა შენაკადების (მულხრა, ადიშიჭალა, მესტიაჭალა, დოლრა, ნაკრა, ნენსკრა და სხვ.) ხეობები მათი გავრცელების დიდ ნაწილზე, ასევე ეროზიული მორფოლოგიით ხასიათდება. აღნიშნულ მდინარეთა ხეობები, რომლებიც კავკასიონის მთავარი წყალგამყოფი ქედის სამხრეთ ფერდობზეა განლაგებული, ერთიმეორისაგან გამოყოფილია ინტენსიურად დანაწევრებული, ციცაბოკალთებიანი შთავლერის, ცალგმილის, უშბის, გვალდის, ნამყოდრის, კარეტისა და სხვა შტო-ქედებით, რომლებიც კავკასიონის წყალგამყოფი ქედის თხემური ზოლიდან მერიდიანული ან სუბმერიდიანული მიმართულებით არიან განვრცობილი. 


მდ. ენგურის მარცხენა შენაკადები – თხეიში (ხაიშურა), ხუმფრერი, ლასილიჭალა, არშირა, ლასილი, დადიაში და სხვ. – სვანეთის ქედის ჩრდილო ფერდობზე ჩამოედინებიან. ამ მდინარეთა ხეობები, მდ. ენგურის მარჯვენა შენაკადების ხეობებთან შედარებით, უფრო მოკლეა, მაგრამ მეტი დახრილობითა და საკმაოდ ღრმად ჩაჭრილი ფლატოვანი კალთებით გამოირჩევიან. მათი წყალგამყოფები – ბაკილდი, მეფყაში, გორზამარი, თევრაშდუდი და სხვ. – სვანეთის ქედის ჩრდილო განშტოებებს წარმოადგენენ და ძლიერ ციცაბოდ დახრილი კალთებით ხასიათდებიან.




სურ. 6.2. მდ. ენგურის აუზის ხეობები და წყალგამყოფები


ზემო სვანეთის ქვაბულში რელიეფის ძველმყინვარული ფორმები – ტროგული ხეობები, მორენები, ცირკები, კარები და სხვ. – გავრცელებულია ზ.დ. 1,200-1,800 მ მაღლა. რელიეფის ძველმყინვარული ფორმები ძირითადად დამახასიათებელია მთათა ფერდობების მაღალი სარტყლებისა და მდინარეთა ხეობების ზედა მონაკვეთებისათვის. რელიეფის აღნიშნულ ფორმებს გაცილებით მეტი ფართობი უკავია კავკასიონის წყალგამყოფი ქედის თხემურ ზოლში და სამხრეთ ფერდობზე – მდინარეების ნენსკრის, ნაკრის, დოლრის, მესტიაჭალის, ადიშიჭალის, ხალდეჭალის და საკუთრივ მდ. ენგურის ხეობების ზედა ნაწილებში. ყველაზე დაბლა ამ ფორმებიდან ტროგული ხეობები ვრცელდება (1,200 მ-მდე), რომელთა ძირზედაც ზოგან შემორჩენილია მორენული ნაფენები. 


სვანეთის ქედის ჩრდილო ფერდობზე ძველმყინვარულ რელიეფს გაცილებით შეზღუდული გავრცელება აქვს. 


მდ. ენგურის წყალშემკრები აუზის საზღვრებში, ზ.დ. 3,500-3,700 მ-ზე მაღლა, უძველესი კრისტალური ქანების – კრისტალური ფიქლების, გნეისების, გრანიტებისა და გრანოდიორიტების – გავრცელების არეალში ენდოგენური (ტექტონიკურ-ლითოლოგიური) და ეგზოგენური (დენუდაციური – ძირითადად, ეკზარაციული და ყინვითი გამოფიტვის) პროცესების განვითარების შედეგად წარმოქმნილია კლდოვანი, დაკბილული, შვეული კედლებით აზიდული მთის მასივები, ციცაბოკალთებიანი კლდოვანი კოშკები ფირნიანი ველებითა და მთა-ხეობათა ტიპის მყინვარებით (ამ უკანასკნელთა რაოდენობა ასს აღემატება).


6.1.2. საპროექტო უბნის გეომორფოლოგია


შედარებით ფართო უბანი ხუდონის ჰესის ზედა ბიეფში ვრცელდება მდ. ენგურის ხეობის შუა წელიდან სოფ. ჯორკვალამდე და მდ. ლარაკვაკვამდე. ხუდონის წყლის რეზერვუარი დატბორავს მდ. ენგურის მარჯვენა შენაკადის - მდ. ნენსკრას ქვემო დინებას. მდ. ნენსკრას შესართავიდან ზემოთ მდ. ენგურის ხეობა ძალიან ვიწროა და მდინარის სიგანე ზოგადად, მერყეობს 20-50 მ ფარგლებში და მხოლოდ იშვიათად აღწევს 50 მ-ს. მდ. ნენსკრა დაახლოებით 1 კმ მანძილზე მიედინება V ფორმის ვიწრო ხეობაში მდ. ენგურთან მისი შესართავიდან ზემო დინებაში. ხეობის სიგანე მერყეობს 20-30 მ ფარგლებში. მდ. ნენსკრას მარცხენა ნაპირი წარმოადგენს ვულკანურ ტუფებში განვითარებულ ციცაბო, თითქმის ვერტიკალურ ფრიალო კლდეს. 


ენგურის ხეობა ასიმეტრიული ფორმისაა, ხოლო მისი მარჯვენა ნაპირი ზოგადად, უფრო ციცაბოა. 750-800 მ სიმაღლის ნიშნულს ზემოთ მარჯვენა ნაპირი კიდევ უფრო ციცაბო ხდება. მარცხენა ნაპირი თითქმის ორჯერ ნაკლებად ციცაბოა მარჯვენა ნაპირთან შედარებით. 


შედარებით მაღალ ნიშნულებზე, ხეობის ძირიდან 50-100 მ სიმაღლეზე მდინარის ორივე ნაპირზე განვითარებულია მორფოლოგიური ტერასები, რომლებიც ზოგ ადგილზე ერთმანეთისგან გამოყოფილია ციცაბო ფლატეებით. ზოგადად, აღნიშნული ტერასები დასერილია მრავალრიცხოვანი ხევებით, რომლებიც ამოვსებულია სხვადასხვა ზომის კენჭებითა და ლოდების ნატეხებით. კლდოვანი ტერასები თითქმის ვერტიკალური საფეხურებით ნაკლებად გვხვდება მარცხენა ნაპირზე მარჯვენა ნაპირთან შედარებით. მოცემულ ტერასებზე მხოლოდ ზოგიერთ ადგილზე გვხვდება ფლუვიალურ-გლაციალური ნალექების ნაშთები. 


სოფ. ხაიშის მიდამოებიდან ქვემოთ, ხუდონის კაშხლის უბნის მიმართულებით მდ. ენგურის ხეობა ფართოვდება და მისი მარჯვენა ნაპირები ამ მონაკვეთზე ციცაბოა, ხოლო მარცხენა ნაპირები შედარებით მოსწორებული. ხეობის სიგანე მდინარის დონეზე მერყეობს 50 მეტრიდან (ყველაზე ვიწრო უბანზე) 100 მეტრამდე (ყველაზე განიერ უბანზე). შედარებით მაღალი ტერასები არხისმაგვარი ფორმისაა, არის ძალიან ვიწრო და წყვეტადი. გამოიყოფა შემდეგი ტერასები: 


· I ტერასა ყველაზე გავრცელებული ტიპისაა და ჩვეულებრივ, ვრცელდება მდინარიდან დაახლოებით 7-10 მ სიმაღლეზე. ტერასის სიგრძე იცვლება 200-დან 1,000 მეტრამდე და გასდევს მდინარის ორივე ნაპირს ვიწრო ზოლის სახით. I ტერასის სიგანე იცვლება 50-100 მ ფარგლებში და იგი ფართოვდება მდ. ხაიშურას შესართავთან.

· II ტერასა მდებარეობს მდინარიდან დაახლოებით 20-30 მ სიმაღლეზე. მდ. ხაიშურას შესართავის მოპირდაპირე ნაპირზე, სოფ. ხაიშთან ახლოს გვხვდება დანალექი მასალის ნაშთები. 


· III ტერასა მდებარეობს მდინარიდან დაახლოებით 100-150 მ სიმაღლეზე. III ტერასა ნაკლებად არის გავრცელებული და შედარებით მაღალი მდებარეობის გამო, მასზე დანაშთი მასალა იშვითად გვხვდება, ხოლო სადაც კი გვხვდება, ძირითადად გადაფარულია დელუვიური და პროლუვიური ნალექებით, მაგალითად, ხუდონის კაშხლის უბნის მარცხენა ნაპირზე. 

· IV-VII ტერასები მდებარეობს მდინარის კალაპოტიდან 200 მეტრზე მეტ სიმაღლეზე. ისინი კარგადაა განვითარებული და შეიცავს მასალის მეტ ნაშთს ქვედა ტერასებთან შედარებით. მაგალითის სახით შეიძლება, მოვიყვანოთ სოფ. სკორშეთი, რომელიც მდებარეობს IV ტერასაზე, მარჯვენა ნაპირის მაღალ ნიშნულზე. 

მდინარის ორივე ნაპირი ჩაჭრილია რამდენიმე ხევით. ხევები მარცხენა ნაპირზე ზოგადად, უფრო ფართოა. რადგან მდინარის მარცხენა ნაპირის ფსკერი და შუა ნაწილები უფრო მოსწორებული და ფართოა, მოცემული ხეობები ქმნიან მარაოსებურ ნალექებს. 


ხუდონის კაშხლის ღერძიდან დაახლოებით 1.5 კმ-ში ზემოთ მდინარის ხეობა ფართოვდება. I და II ტერასები ხშირად მიჰყვება მდინარის ნაპირების ქვედა ნაწილს კოლუვიური/ალუვიური ნალექებით ხეობის ძირში. 


ხეობა ვიწროვდება და უფრო ციცაბო ხდება ხუდონის კაშხლის ღერძიდან ქვემოთ. დაახლოებით 0.5 კმ-ზე, ქვედა 40-50 მ მონაკვეთი ქმნის ვიწრო ხეობას

ხუდონჰესის მშენებლობისა და ფუნქციონირების არეალში შედის: 

1) მდ. ენგურის ხეობის მარჯვენა მხარეზე მდებარე ლიხნის (2,361 მ), სკორმეთისა (1,835 მ) და უთურის (3,270 მ) მთების სამხრეთი, სამხრეთ-დასავლეთი და სამხრეთ-აღმოსავლეთი კალთები, რომლებზედაც განლაგებულია სოფლების – ლებურცხილის, იდლიანის, სკორმეთის, ტობარის, ლახანისა და ქვედა ქედანის – მცხოვრებთა საკარმიდამო ნაკვეთები, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები და ტყე-მდელოები. 

2) მდ. ენგურის მარცხენა მხარეზე მდებარე სამეგრელოს (ეგრისის) ქედის ჩრდილო, ჩრდილო-დასავლეთი და სვანეთის ქედის უკიდურესი ჩრდილო-დასავლეთი ნაწილის კალთები, სოფლების – ნალქორვალის, ხაიშის, ქვედა წვირმინდის, ქვედა ვედის – საკარმიდამო ნაკვეთებით, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებით, ტყე-მდელოებითა და ტყის მასივებით. აღნიშნული არეალის საზღვრებში მდ. ენგური გაედინება ღრმა ეროზიულ ხეობაში, რომლის ცალკეული მონაკვეთები ვიწროა და ფლატოვანი. ხეობის ამ მონაკვეთის ფერდობებზე ნაკლებად არის გამოსახული ეროზიული ან ეროზიულ-აკუმულაციური საფეხურები. რაც შეეხება მდინარეების – თხეიშისა და ნენსკრის – შესართავებისპირა მონაკვეთებს, მათი ხეობების ფსკერი შესართავებიდან 3-5 კმ-ის მანძილზე საკმაოდ განიერია. ზოგ ადგილას ამ ხეობების ძირის სიგანე 2-3 კმ-ს აღწევს. მათ ზედაპირებზე, როგორც ზემოთ აღინიშნა, მდებარეობს დასახლებები და მათი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები.


ხუდონის მაღლივი კაშხლის განლაგების რაიონიდან დასავლეთით (ენგურის წყალსაცავის ზედა ბიეფამდე) მდ. ენგური სამეგრელოს ქედის ჩრდილო კალთებისა და კოდორის ქედის სამხრეთი კალთების შეხების ზოლში გაედინება. ამ რაიონში მდინარის ხეობა, ძირითადად, V-ს მაგვარი მორფოლოგიით ხასიათდება. აქვე, კირქვების გავრცელების ზოლში, მდინარეს ალაგ-ალაგ გამომუშავებული აქვს კანიონისებური უბნები, ფლატე, ზოგან ვერტიკალური კალთებით.


კაშხლის უბნის მორფოლოგია 


ხუდონის ჰიდროელექტროსადგური და კაშხლის უბანი მდებარეობს ზუგდიდი-ხაიშის გზის კმ 63 - კმ 65 მონაკვეთზე, დაახლოებით 4 კმ სამხრეთით სოფ. ხაიშიდან. მოცემულ მონაკვეთზე მდ. ენგურს გამომუშავებული აქვს ფართო, V-სებური ხეობა სიგანით დაახლოებით 15-20 მ-დან 30 მეტრამდე მდინარის კალაპოტის დონეზე. კაშხლის ღერძთან მდებარე ორივე საყრდენი ციცაბო და კლდოვანია. დინების ამ მონაკვეთზე მარჯვენა ნაპირი უკიდურესად ციცაბოა მარცხენა ნაპირთან შედარებით. 


თაღოვანი კაშხლის საფუძლის ქვედა ბიეფში მარჯვენა ნაპირის დახრილობა შეადგენს 30°– 40°-ს ქვედა ნაწილში (ხეობის ფსკერიდან 600 მ ნიშნულამდე), 45°-ს შუა ნაწილში (600-650 მ ნიშნულზე) და 55°-60°-ს ზედა ნაწილში (650-750 მ ნიშნულზე). 


მარცხენა ნაპირი რთული მორფოლოგიური აგებულებისაა. ქანობი თაღოვანი კაშხლის საფუძვლის ზედა ბიეფში და ქანობის ქვედა ნაწილი კაშხლის საფუძველში, 30 მ სიმაღლემდე ხასიათდება ვულკანიტებში განვითარებული თითქმის ვერტიკალური კლდით. ამ კლდის ზემოთ, 600 მ სიმაღლემდე ქანობი ძალზედ ციცაბოა, 75°- 80° დახრის კუთხით. 600 მ ნიშნულს ზემოთ ქანობი შედარებით სწორდება და მისი დახრის კუთხე შეადგენს 55°- 60°-ს. მოცემულ ზონას კვეთს მდ. ლეხარა - მდ. ენგურის მარცხენა შენაკადი. ეს პატარა ხეობა ფართო და ციცაბოა და კვეთს თაღოვანი კაშხლის საფუძველსა და ფერდობებს 600-650 მ ნიშნულებს შორის. 600 მ ნიშნულს ქვემოთ მდ. ლეხარა ვიწროვდება 5-7 მეტრამდე. ლეხარას ტოტის შენაკადი ენგურთან კაშხლის საფუძვლის სიახლოვეს მდებარეობს. 


კაშხლის ღერძიდან ქვემოთ მდებარე მარცხენა ნაპირი ხასიათდება ზომიერად ციცაბო ქანობით. მის ქვედა ნაწილში, 500 მ ნიშნულიდან ქანობის დახრის კუთხეა 70°, შუა ნაწილში 550-600 მ ნიშნულზე ქანობის დახრის კუთხე იცვლება 50°-60° ფარგლებში, ხოლო ზედა ნაწილში 600-700 მ-ს ზემოთ ქანობი დახრილია 60°-65°-ით. 


I და II დაბალი ტერასები კაშხლის საფუძველში არ არის წარმოდგენილი. დაახლოებით 300 მ მანძილზე კაშხლის საფუძვლის ზემოთ, მარცხენა ნაპირზე წარმოქმნილია 15-20 მ სიგრძის, ვიწრო ტერასები. კაშხლის საფუძვლის ქვემოთ ტერასები ფიქსირდება მარჯვენა ნაპირზე, დაახლოებით 150-200 მ დაშორებით კაშხლის ღერძიდან და მარცხენა ნაპირზე 350-400 მ დაშორებით კაშხლის ღერძიდან. მათი სიგანე მერყეობს 20-40 მ ფარგლებში, ხოლო სიგრძე - 100-300 მ ფარგლებში. თუმცა, ყველაზე გამორჩეული კაშხლის საფუძვლის მარცხენა ნაპირზე არსებული III ტერასაა 660მ და 700 მ ნიშნულებს შორის


პროექტის ზემოქმედების არეში მოქცეული სხვა უბნების გეომორფოლოგია


ცნობილია, რომ ხუდონჰესის მაღლივი კაშხლის აშენების შემდეგ მოხდება მდ. ენგურის შეტბორვა და კაშხლის უკან შეიქმნება ვრცელი წყალსაცავი. აღნიშნულის შედეგად დატბორვის ზონაში მოხვდება ამჟამად არსებული მაგისტრალური და სასოფლო გზების გარკვეული ნაწილი, რაც აუცილებელს გახდის ახალი ალტერნატიული გზების მშენებლობას. ამ გზებს შორის პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ზუგდიდი–ჯვარი–მესტიის საავტომობილო გზის 63კმ–78 კმ მონაკვეთი, რომლის სანაცვლოდ პროექტით დაგეგმილია მდ. ენგურის ხეობის მარჯვენა მხარეზე სოფ. იდლიანიდან სოფ. ჭვარამდე ახალი გზის გაყვანა. დაგეგმილია აგრეთვე სოფ. გაღმა ხაიშის მიდამოებიდან სოფ. ჭუბერის მიმართულებით, დაახლოებით, 4 კმ სიგრძის გზის გაყვანა (მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირის გასწვრივ). ხუდონჰესის მშენებლობისათვის საჭირო ინერტული მასალით უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია მდ. ხაიშურის აუზში სოფ. ვედთან დაძიებული ინერტული მასალის კარიერის გამოყენება. კარიერი დაკავშირებული იქნება მაღლივი კაშხლის განლაგების უბანთან ახალი, დაახლოებით, 4 კმ სიგრძის გზით, რომლის 2.6 კმ მონაკვეთი გვირაბში გაივლის.

მდ. ენგურის მარჯვენა მხარეზე, დაახლოებით, 15 კმ სიგრძის ახლად გასაყვანი გზის გასწვრივ, სადაც ზედაპირის აგებულებაში მონაწილეობენ იურული პერიოდის ვულკანოგენური და ქვიშაქვიანი ქანები, ჩამოყალიბებულია დაბალი და საშუალო სიმაღლის მთა-ხეობათა ეროზიული რელიეფი, რომელიც ცალკეული სერებისა და მათ შორის ჩაჭრილი ვიწრო ხეობების თანწყობით არის გამოსახული. ფერდობების ზედაპირების დანაწევრების სიღრმე ალაგ–ალაგ 20–30 მ-ს აღემატება. გასაყვანი გზის ამავე მონაკვეთზე ზოგან აღინიშნება მოვაკებული კლდოვანი დენუდირებული უბნების, კოშკისებური ან გუმბათისებური ამაღლებული ფორმებისა და ძლიერ ციცაბოდ დახრილი კალთების მონაცვლეობა. მდ. ნენსკრის შესართავის ადგილიდან აღმოსავლეთით (დაბა მესტიის მიმართულებით) გასაყვანი გზის გასწვრივ რელიეფი, ძირითადად, მდ. ენგურის ხეობის ციცაბო, ზოგან თითქმის ფლატე კალთებით არის წარმოდგენილი. 

ზუგდიდი–ჯვარი–მესტიის საავტომობილო გზის ახალი მონაკვეთის გასწვრივ მდებარე ტერიტორიების გეოლოგიური აგებულების თავისებურება, რელიეფის საკმაოდ ძლიერი დანაწევრების ხარისხი და ზომიერად ნოტიო კლიმატი ხელს უწყობს თანამედროვე გეომორფოლოგიური პროცესების – ქვათაცვენისა და მეწყრების – პროვოცირებას. 


რაც შეეხება სოფ. ჭუბერთან მისასვლელი გზის გასწვრივ არსებულ გეომორფოლოგიურ ვითარებას, აქ პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ გზა გაყვანილ იქნება მდ. ნენსკრის ხეობის დატბორილი ზონიდან მაღლა მდებარე ტერასულ საფეხურებზე, რომლებიც უშუალოდ ებჯინებიან მაღალ, ციცაბოდ, ალაგ–ალაგ ვერტიკალურად აღმართულ და ტყით დაფარულ კალთებს, რომლებიც ვულკანოგენური დანაპრალიანებული ქანებით არიან აგებული, რაც მათი ჩამონგრევის, ქვათა ცვენის ან მეწყრული პროცესების განვითარების ხელშემწყობ პირობად უნდა ჩაითვალოს.


სოფ. ვედის ინერტული მასალების კარიერთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის გასწვრივ რელიეფი ძალიან რთულია და თითქმის ტრასის გავრცელების მთელ მანძილზე ტყით არის დაფარული. ტრასის აღნიშნული მონაკვეთის აღმოსავლეთი და ცენტრალური ნაწილი გვირაბში გაივლის, ხოლო გზის დანარჩენი ღია მონაკვეთი, რომელიც მდ. ენგურის ხეობის ძირის მიმართულებით გრძელდება, საკმაოდ დანაწევრებული რელიეფით ხასიათდება. ფერდობები აღნიშნულ მონაკვეთზე ნახანძნარის მთის მასივის ჩრდილო–დასავლეთ ფერდობზე ჩამომდინარე მცირე ნაკადების ეროზიული ხევებით არის დანაწევრებული.

6.1.2. გეოლოგიური აგებულება და ტექტონიკა 


2009 წელს კომპანიამ Stucky and Colenco საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს დავალებითა და “მსოფლიო ბანკის” დაფინანსებით მოამზადა ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება (II ფაზა). II ფაზის ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთებისას კონსულტანტები პროექტის განხორციელების გეგმის ფინალიზაციის მიზნით ძირითადად იყენებდნენ საბჭოთა ინჟინრების მიერ წარსულში ჩატარებული კვლევების მონაცემებს. კერძოდ, გეოლოგიური პირობების შეფასების მიზნით გამოყენებულ იქნა „საქჰიდროპროექტის“, გეოლოგიის ინსტიტუტის, „საქგეოლოგიის“ ფონდური და გზშ-ის პროცესში შესაბამისი სპეციალისტების მიერ ველზე ჩატარებული სამუშაოების დროს მოპოვებული მასალები.

ტექნიკურ-ეკონომიკურმა დასაბუთებამ ცხადყო, რომ პროექტი სიცოცხლისუნარიანია, თავდაპირველად შერჩეული უბანი შესაფერისია თაღოვანი კაშხლის მშენებლობისთვის და ამასთან, საჭიროა ახალი გეოლოგიური კვლევებისა და დაზვერვების ჩატარება კვლევების III ეტაპზე კაშხლის პროექტის ტექნიკური დეტალების დაზუსტების მიზნით.

ზოგადი ინფორმაციის შეჯამების სახით შეიძლება, ითქვას, რომ თაღოვანი კაშხლისთვის განკუთვნილი უბნის მიზანთან შესაბამისობა დამტკიცებულია ექსპერტთა საბჭოს მიერ, თუმცა, საჭიროა გეოტექნიკური კვლევები კაშხლის პროექტის ფინალიზაციის მიზნით მნიშვნელოვანი გეომექანიკური ინფორმაციის მოსაპოვებლად.

ახალი გეოლოგიური კვლევების ამოცანები განსაზღვრულია „მსოფლიო ბანკის“ ექსპერტთა საბჭოს (PoE) - მე-5 სხდომის მიერ გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით, რომლებიც საბოლოო დეტალური ანალიზის/თაღოვანი კაშხლის მოდელირების მიზნით ითვალისწინებს შედარებით პირდაპირი მიდგომის გამოყენებას ქანის მასივის დეფორმაციულობისა და ძვრაზე სიმტკიცის პარამეტრების შეფასებისადმი. მოთხოვნილი იყო კომპლექსური კვლევის ჩატარება გეოფიზიკური მეთოდების და ახალი ჭაბურღილების გამოყენებით. 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. 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“. 


2012 წელს შ.პ.ს “ტრანს ელექტრიკამ”/Salini-მ ხელშეკრულება გააფორმეს კომპანია „შტუკესთან“, ამ უკანასკნელის მიერ ახალი კვლევებისა და დაძიების საწარმოებლად კაშხლის ტიპის დასაბუთების მიზნით. კვლევების მიზანს ასევე წარმოადგენს საფუძვლის ცემენტაციის მოთხოვნების უფრო ზედმიწევნით შეფასება და კაშხლისა და კაშხლისპირა წყალგამტარი ნაგებობების ხარჯთაღრიცხვის გადახედვა და მისი განახლებული ვერსიის წარმოდგენა.


2012 წელს დაგეგმილი გეოლოგიური და გეოტექნიკური კვლევების ახალი კამპანიის სამუშაოთა მოცულობა პასუხობს 2009 წელს წარმოებული II ფაზის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევების ფარგლებში წამოჭრილ ძირითად ტექნიკურ საკითხებსა და დამკვეთის მხრიდან დამატებით წამოჭრილ საკითხებს. 


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).


წინამდებარე ანგარიშში ჯერ განხილულია ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების (II ფაზა) ფარგლებში წარმოდგენილი საბაზისო გეოლოგიური ინფორმაცია და - შემდგომ, 2012 წლის მეოთხე კვარტალში და 2013 წლის პირველ კვარტალში ჩატარებული გეოლოგიური და გეოტექნიკური კვლევების შედეგად მოპოვებული დამატებითი ინფორმაცია. 2012 – 2013 წლების გეოლოგიური კვლევის მასალების ნახვა შეიძლება დამატებით დანართ 3-ში.

6.1.2.1. რეგიონის გეოლოგიური დახასიათება

საქართველო შედის კავკასიის ნაოჭა სარტყელში, რომელიც მოქცეულია ევრაზიისა და აფრიკა-არაბეთის ტექტონიკურ ფილებს შორის. გეოლოგიურად იგი ძირითადად აგებულია მეზოზოური და კაინოზოური ნალექებით. ადრე-კამბრიული და პალეოზოური ფორმაციები იკავებს შედარებით მცირე ფართობს.


საქართველოს გეოლოგიური სტრუქტურა იყოფა შემდეგ ტექტონიკურ ერთეულებად:


1. დიდი კავკასიონის ნაოჭა სისტემა (გეოლოგიურ წარსულში წარმოადგენდა მარგინალურ ზღვას);


2. ამიერკავკასიის მთათაშორისი უბანი (გეოლოგიურ წარსულში წარმოადგენდა ამიერკავკასიის კუნძულოვანი რკალის ჩრდილოეთ ნაწილს);


3. მცირე კავკასიონის ნაოჭა სისტემა (გეოლოგიურ წარსულში წარმოადგენდა ამიერკავკასიის კუნძულოვანი რკალის სამხრეთ ნაწილს). 


სურათებზე 4-1 და 4-2 ნაჩვენებია რეგიონის გეოლოგიური მონაცემები, რომლებიც აღწერილია მომდევნო თავებში. სურათზე 4-1 მოცემულია რუკა კავკასიის რეგიონის გეოლოგიური პირობების დეტალური აღწერილობით, რომელშიც შედის ენგურის ხეობა, ხოლო 4-2 სურათზე მოცემულია რეგიონის ტექტონიკური ზონები.

ზედა პალეოზოური ნალექები და ტრიასული ნალექები 


საპროექტო უბანი მდებარეობს დიდი კავკასიონის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში. პროექტის დიდ ფართობზე გავრცელებულია ზედა პალეოზოური ნალექები და ტრიასული ნალექები სვანეთის ზონის დიზის წყებაში. ტრიასული ნალექები წარმოდგენილია დაციტურ-რიოლიტური ვულკანური ქანებით, კვარცული ქვიშაქვებითა და ალევროლითებით, რომლებიც შეიცავს ტრიასული ასაკის ფლორის ნიმუშებს. ეს წყებები შიშვლდება ძირულას მასივში (სამხრეთ საქართველო) სხვადასხვა სიმძლავრით (80-5,000 მ).

, 

სურ. 6.3. რეგიონის გეოლოგია




სურ. 6.4. რეგიონის ტექტონიკური ზონები


იურული ნალექები 


ქვედა იურულ-აალენური ნალექები ტრანსგრესიულად ფარავს შედარებით ძველ წყებებს. ისინი გავრცელებულია საქართველოს ყველა ტექტონიკურ ერთეულში. მოცემული ნალექების სიმძლავრე დიდი კავკასიონის ნაოჭა სისტემაში 5,000 მეტრს აღემატება და ისინი წარმოდგენილია შავი თიხაფიქლებით, ქვიშაქვის ტურბიდიტებით, რიოლიტური (ქვედა ნაწილში) და ტოლეიტურ-ბაზალტური (ზედა ნაწილში) ლავებითა და მათი პიროკლასტებით. ნაოჭა სისტემის ცენტრალურ ნაწილში ბაიოსის სართული წარმოდგენილია გრაუვაკულ-ალევროლითული ფლიშით, თიხაფიქლებითა და მერგელებით, ხოლო ზოგან - დიდი სიმძლავრის (3,500 მ) ვულკანოგენური წყებებით, რომლებიც შეიცავს ზღვიურ ფაუნას და ძირითადად შედგება კალც-ტუტოვანი ბაზალტური და ანდეზიტურ-ბაზალტური ლავებითა და პიროკლასტებით. 


ბათური სართული ნაოჭა სისტემაში წარმოდგენილია გრაუვაკულ-ალევროლითული ფლიშით და რეგრესიული ტერიგენული ნახშირშემცველი ნალექებით (65-200 მ) სამხრეთ ფერდობზე (გაგრა-ჯავის ზონაში). სამხრეთ ფერდობის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ უბნებზე (მესტია-თიანეთის ზონა) ზედა იურული ნალექები თანხმობით მიჰყვება შუა იურული ასაკის ასპიდურ ფიქლებს და ძირითადად წარმოდგენილია 1,100-1,500 მ სიმძლავრის კლასტური კირქვითა და ფლიშით. სხვა უბნებზე მოცემული წყებები ტრანსგრესიულად და უთახნმოებით ფარავს უფრო ძველ წყებებს. 


გაგრა-ჯავის ზონის დასავლეთ და აღმოსავლეთ ნაწილში გავრცელებულია ზედა იურული ასაკის ზღვიური ფაციესი. ქვედა ნაწილში იგი წარმოდგენილია ქვიშაქვებითა და თიხებით (120-200 მ), ხოლო ზედა ნაწილში - რიფული კირქვებით (400-900 მ). ამ ნალექებში ნაპოვნია ზღვის მდიდარი ფაუნა (ამონიტები, მარჯნები და სხვ.). სამხრეთით და საქართველოს ბელტში გავრცელებულია თაბაშირშემცველი ლაგუნა-კონტინენტური/ტერიგენული (კიმერიჯულ-ტიტონური) ნალექები, ხოლო შედარებით ნაკლებ ფართობზე - ტუტოვანი ბაზალტები და პიროკლასტები. 


ზედა იურული მარჩხი წყლის კირქვები და მერგელები, რომლებიც მორიგეობენ კალც-ტუტოვან ბაზალტურ-ანდეზიტურ-დაციტურ ვულკანიტებთან, შიშვლდება ხრამის მასივის დასავლეთ კიდეზე და ასევე, ლოქ-ყარაბახის ზონაში.

ცარცული ნალექების კომპლექსები


საქართველოში გავრცელებულია ცარცული ნალექების დიდი სახესხვაობა. დიდი კავკასიონის ნაოჭა სისტემის ფარგლებში (მესტია-თიანეთის ფლიშურ ზონაში) განვითარებულია ქვედა ცარცული პერიოდის ნალექები კლასტური კირქვებისა და გრაუვაკული ალევროლითების ფლიშის სახით (750-1,600 მ), რომლებიც თანხმობით ფარავს ზედა იურული ასაკის ფლიშს. მესტია-თიანეთის ფლიშური ზონის ზედა ცარცულ ნალექებში გაბატონებულია გრაუვაკული ალევროლითები (ქვედა ნაწილში) და კლასტური კირქვები (ზედა ნაწილში) და ფლიში (500-900 მ). 




სურ.6.5. კავკასიის გეოლოგიური რუკა. ხუდონის უბანი აღნიშნულია წითლად.


პალეოგენური ნალექები 


პალეოგენური ნალექები გავრცელებულია ყველა ტექტონიკურ ერთეულში. დიდი კავკასიონის სამხრეთ ნაწილში პალეოცენ-ეოცენი წარმოდგენილია გრაუვაკულ-ალევროლითული ფლიშით (600-850 მ). სამხრეთ ნაწილში ზედა ეოცენი აგებულია ოლისტროსტომებით (10-400 მ). 

ტექტონიკა 

კავკასიაში გაიარა ტექტონიკური ევოლუციის ხანგრძლივი და რთული პროცესი და აქ წარმოდგენილია სხვადასხვა სახის, მასშტაბისა და გენეზისის ტექტონიკურ სტრუქტურებს. 


საქართველოს ჩრდილო-აღმოსავლეთ ტექტონიკური ერთეულის, დიდი კავკასიონის ნაოჭა სისტემის სტრუქტურას ახასიათებს გამორჩეული ასიმეტრიულობა: სამხრეთ დახრილობა, ხშირად იზოკლინური დანაოჭება სამხრეთ ფერდობზე და სტაბილურ მდგომარეობაში მყოფი, ღია ნაოჭა ან მონოკლინური სტრუქტურები ჩრდილოეთ ფერდობზე. გარდა ამისა, მის სამხრეთ ფერდობზე განვითარებულია სამხრეთის მიმართულების მასშტაბური განფენები. ხსენებული სტრუქტურები ადასტურებს იმას, რომ დიდი კავკასიონის ქვეშ შედარებით ხისტი საქართველოს ბელტის გვიანალპური შესხლეტვა წამყვან როლს თამაშობდა მისი დეფორმაციის პროცესში (ფილებსშიგა სუბდუქცია). 


საქართველოს ბელტის ჩრდილოეთ საზღვარი დასავლეთ ნაწილში ხასიათდება ღრმა რღვევით, რომელიც ვლინდება რეგიონული ფლექსურას სახით დანალექ საფარში. საქართველოს ბელტის სტრუქტურული თავისებურებების შესწავლამ ცხადყო, რომ მისი ცენტრალური და დასავლეთი ნაწილები ხასიათდება მოზაიკური ბელტის სტრუქტურით საფუძველში და ტიპიური ლოდა-შესხლეტილი ნაოჭებით დანალექ საფარში. საქართველოს ბელტის დაძირვის აღმოსავლეთ ნაწილში მისი საფარი გამოყოფილია და წანაცვლებულია სამხრეთისკენ დიდი კავკასიონის სამხრეთ ფერდობის განფენებთან ერთად. 


კავკასიონის მთები წარმოიშვა დაახლოებით 28.5-23.8 მილიონი წლის წინ ტექტონიკური ფილის კოლიზიის შედეგად ჩრდილოეთისკენ მოძრავი არაბეთისა და ევრაზიის ფილებს შორის. მთელი რეგიონი გამუდმებით იმყოფება ძლიერი მიწისძვრების ზემოქმედების ქვეშ, რაც მოცემულ რეგიონში მიმდინარე ტექტონიკურ აქტივობაზე მიუთითებს.

ტექტონიკა 


ხუდონჰესის ზემოქმედების არეალი კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის აფხაზეთ-სვანეთის ტექტონიკური ზონის ნაწილია. აღნიშნულ არეალს ახასიათებს სხვადასხვა ზომის ნაოჭების მრავალრიგიანობა, შრეების დაქანების აზიმუტების სხვადასხვაობა და ა.შ. ჰესის ზემოქმედების არეალში და მიმდებარე ტერიტორიებზე გამოიყოფა ჩეკლდერის, იდლიანის, დარჩის, ლეშკურის სინკლინები, ხაიშის, ხელრასა და ხუმფრერის ანტიკლინები. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ არეალში და მასთან უშუალოდ მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოდგენილია კავკასიონის მთავარი წყალგამყოფი ქედის სამხრეთი ფერდობისათვის დამახასიათებელი კლივაჟისა და ნაპრალების სისტემა, რომლის ზუსტი სურ. უნდა დადგინდეს დამატებითი გამოკვლევების საფუძველზე. 


საქართველოს ტერიტორიის მსგავსად, მდ. ენგურის აუზის ტექტონიკური აგებულება საკმაოდ რთულია. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს კავკასიონის გასწვრივი და განივი მიმართულების რღვევები, რომელთა დიდი ნაწილი სიღრმულია და გეოლოგიური წარსულის სხვადასხვა ეტაპზე ჩაისახა (შუა პალეოზოურში, ადრე იურულში, გვიან იურულში, ცარცულში, ეოცენში, პლიოცენში). ამ რღვევების უმრავლესობა ფარულია (მათი სიბრტყე ხმელეთის ზედაპირზე არ გამოდის). 



სურ 6.6.  საპროექტო არეალის ტექტონიკური პირობები საქართველოს ტექტონიკური რუკის მიხედვით (ე.გამყრელიძე, 2009 წ.)

6.1.2.2. დაგეგმილი ჰუდონის კაშხლის უბნის გეოლოგიური პირობები 


სტრუქტურული პირობები


ხუდონის საპროექტო უბანი მდებარეობს დიდი კავკასიონის გაგრა-ჯავის ნაოჭა იურული ზონის ჩრდილოეთ ქვეზონაში. ქანების წყებები დანაოჭებულია დიდ, თითქმის იზოკლინურ ნაოჭებად. ნაოჭების ღერძები ორიენტირებულია დიდი კავკასიონის ქედის მიმართულებით, ანუ დასავლეთ-ჩრდილოეთ-დასავლეთ - აღმოსავლეთ-სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან ჩრდილო-დასავლეთ - სამხრეთ-აღმოსავლეთ მიმართულებით. 


საპროექტო უბანი მდებარეობს დიდი ანტიკლინური ნაოჭის სამხრეთ ფრთაზე. ნაოჭის ღერძი გადის სოფ. ხაიშზე. დაფენება ეშვება ციცაბოდ სამხრეთით, ანუ დაფენების სიბრტყეები ენგურის ხეობის გასწორის პარალელური ან თითქმის პარალელურია. 


ტობარის სინკლინი და ჯორკვალის ანტიკლინი ხაიშის ანტიკლინის ზემოთ და ქვემოთ ლარაკვაკვას სინკლინი დანაოჭებულია დას.-ჩრდ.-დას - აღმ.-სამხრ.-აღმ. მიმართულებით. ყველა ეს ნაოჭი ასიმეტრიულად არის განლაგებული შედარებით მოსწორებული ჩრდილოეთი ფრთებისა და შედარებით ციცაბო სამხრეთ ფრთების მიმართ. ზემოხსენებული ნაოჭების ფრთები კიდევ უფრო გართულებულია უფრო მცირე ნაოჭა სისტემებით. მაგალითად, ხაიშის ანტიკლინსა და ლარაკვაკვას სინკლინს შორის წარმოქმნილია ორი შედარებით მცირე სინკლინი და ერთი ანტიკლინი. 


ვრცელ საპოროექტო უბანზე ფიქსირდება ორი დიდი რღვევა. ლარაკვაკვას რღვევა დაახლოებით 1 კმ ვერტიკალური გადაადგილებით მდებარეობს კაშხლის უბნიდან სამხრეთ-დასავლეთით, დაახლოებით 9 კმ-ში (ქვემოთ). კაშხლის უბნიდან ზედა ბიეფის მიმართულებით, დაახლოებით 1,5 კმ-ში 400 მ ჰორიზონტალური გადაადგილების და 100 მ-ზე მეტი ვერტიკალური გადაადგილების ადგილობრივი რღვევა დაფიქსირებულია მდინარის მარცხენა ნაპირზე. ორივე რღვევა მიმართულია დიდი კავკასიონის ქედის საერთო განფენილობის პარალელურად. ფიქსირდება რამდენიმე მცირე, იგივე მიმართულების რღვევა.


ლითოლოგიური ერთეულები 


საპროექტო უბანზე გავრცელებული ყველაზე ძველი ნალექებია ქვედა იურულის (ზედა ლიასური) ნალექები, რომლებიც შიშვლდება ხაიშის ანტიკლინის ცენტრალურ ნაწილში. ისინი აგებენ ხეობის ზოგადად, შედარებით სწორ უბნებს, კაშხლის უბანს, განსაკუთრებით მის მარჯვენა მხარესა და სოფ. ხაიშს შორის. ზოგადად, აღნიშნული ნალექები სუსტი ნალექებია, რომლებიც ძირითადად შედგება თიხნარი ფიქლის ციკლური ფენები, თხელი მსხვრევადი არგილიტებისა და კვარცის წვრილმარცვლოვანი ქვიშაქვებისგან. ინტრუზიული ძარღვები და დაიკები კვეთენ ზედა ლიასური თიხაფიქლებისა და ქვიშაქვების ერთეულებს. ისინი დანაოჭებულია და ზოგ ადგილას ინტენსიურადაც. 


ქანები კაშხლის უბანზე, ძალური სადგურის ქვემოთ ძირითადად შედგება შუა იურული ასაკის (ბაიოსის) შედარებით მტკიცე ვულკანური და ტუფოგენურ-დანალექი სერიებისგან. ქანები შედგება ლავური ბრექჩიებისგან, პორფირიტული ტუფო-ბრექჩიებისა და ტუფებისაგან, რომლებშიც შუაშრეების სახით ჩართულია იმავე ასაკის პორფირიტული ქანები და ტუფოგენურ-დანალექი ნალექები, როგორიცაა ტუფოგენური ქვიშაქვები და არკოზული ქვიშაქვები. გარდა შუაშრეების სახით წარმოდგენილი პორფირიტული ქანებისა, ფიქსირდება დაიკები და ძარღვები, რომლებიც შიშვლდებიან პლასტებში. კაშხლის ღერძი მდებარეობს იმ ადგილზე, სადაც შედარებით მტკიცე ტუფებისა და ტუფო-ბრექჩიების კომპლექსები ირიბად კვეთენ მდინარეს. 


სოფ. ხაიშის ჩრდილოეთით და ზედა ბიეფში, მდ.მდ. ნენსკრასა და ენგურს გასწვრივ ბაიოსის ბელტი ძირითადად შედგება ტუფო-ბრექჩიებისგან, ლავა-ბრექჩიებისა და პორფირიტული ქანებისგან. 


ზედა ცარცული ნალექები შიშვლდება საპროექტო უბნიდან დაახლოებით 8-9 კმ მანძილზე, სამხრეთ-დასავლეთით და ქვედა ბიეფის მიმართულებით, სადაც მდ. ენგური კვეთს 600 მ სიგანის ჰოტრივულ-ვალანჟირულ კირქვებს. სოლისებური კირქვის შუაშრე შიშვლდება ბაიოსის პლასტში ლარაკვაკვას მთავარი რღვევის გასწვრივ მის სამხრეთ საზღვარზე. ეს წარმონაქმნი ძირითადად შედგება დოლომიტური კირქვებისგან, რომელიც დანაპრალებული და ძლიერ დანაწევრებულია ტექტონიკური აქტივობის შედეგად. ქანები ჩვეულებრივ, ეშვება სამხრეთით ვარდნის დიდი კუთხით.


საპროექტო უბანზე გავრცელებული მეოთხეული ქანები წინა კვლევაში აღწერილია, როგორც ალუვიური, დელუვიური, პროლუვიური, კოლუვიური და ნაშალი ნალექები. 


ამ პლასტების გეოლოგიური წარმომავლობა შემდეგია: 


· ალუვიური: გამდინარე წყლის ზემოქმედებით დალექილი მდინარის ნალექები;


· კოლუვიური: სიმძიმის ძალის ზემოქმედებით წარმოქნილი ჩვეულებრივი ფერდობული ნალექები;


· დელუვიური: ქანის ნატეხები / წყლისა და მყინვარების დნობით მიღებული ნალექები, ჩამორეცხილი მთის ფერდობებიდან სიმძიმის ძალისა და სელური ღვარცოფების ზემოქმედებით; 


· პროლუვიური: ნატეხოვანი მასალის სელური ჩამორეცხვით მიღებული მარაოსებრი დელტების ნალექები, დაგროვილი ფერდობის ძირში. 


ახალი ალუვიური ნალექები ავსებენ მდ. ენგურისა და მისი შენაკადების კალაპოტსა და ნაპირებს და შედგება ქვიშისგან, ხრეშისგან, რიყის ქვისგან და კაჭარისგან. ალუვიუმის სისქე ჩვეულებრიივ, მერყეობს 12-18 მ ფარგლებში. 


I და II ტერასების (ზედა პლეისტოცენი) ნარჩენი დანალექი ქანები წარმოდგენილია რიყის ქვებით მსხვილ ქვიშაში. ამ ნალექებში ჩვეულებრივ, გავრცელებულია ქვიშა, ლამი და ტბიური თიხა. ამ ალუვიური ნალექების სისქე მერყეობს 20-30 მ ფარგლებში. 


III ტერასა (შუა პლეისტოცენი) იშვიათად გვხვდება, გარდა კაშხლის მარცხენა ნაპირისა. დანალექი მასალა შედგება მსხვილი ქვიშისგან, ლამისა და თიხისგან. ტერასა ზედაპირზე გადაფარულია დელუვიურ-პროლუვიური მასალით, რომელიც შედგება კენჭებისგან. 


ქვედა პლეისტოცენის ალუვიური ნალექები IV ტერასაზე არ გამოვლენილა, მაგრამ შეიძლება, მთლიანად იყოს გადაფარული დელუვიური ნალექებით. 


დელუვიური ნალექები დიდი გავრცელებით სარგებლობს. ამ საფარი მასალის სისქე საგებ ქანსა და შედარებით მაღალ ტერასებს ზემოთ დიდ ფარგლებში იცვლება. ლითოლოგიურად ეს ნალექები შედგება თიხნარისგან დეტრიტით ან ღორღნარევი თიხნარისგან. დელუვიური ნალექის საშუალო სისქე 1-3 მეტრია, მაგრამ ზოგ ადგილზე, მაგ., შედარებით მოსწორებულ უბნებზე და მაღალ ტერასებზე ან მოშიშვლებულ უბნებზე სისქემ შეიძლება 10-15 მეტრს გადააჭარბოს. 


პროლუვიური ნალექი გავრცელებულია შესართავებსა და გვერდით სადრენაჟო არხებში ხეობის ფერდობის გასწვრივ, სადაც ისინი ქმნიან მარაოსებური დელტების ნალექებს. შედარებით პატარა მარაოების სისქე 5-10 მეტრია, ხოლო დიდი მარაოების სისქე რამდენიმე ათეული მეტრით იზომება. 


კოლუვიური ნალექები წარმოდგენილია ბელტებისა და სხვადასხვა ზომის დეტრიტის სახით. ეს ნალექები ფართოდაა გავრცელებული მდ. ენგურის ხეობაში და მდ. ნენსკრას შესართავთან. 


კაშხლის უბნის ლოთოლოგიური აგებულება 


კაშხლის მთავარი საფუძვლის ლითოლოგია ძირითადად წარმოდგენილია ბაიოსის ასაკის ვულკანური ტუფებითა და ბრექჩიებით, რომლებიც ქმნიან ხაიშის ანტიკლინის სამხრეთ ფრთას. მოცემული ქანები, რომლებიც ახალგაზრდავდება სამხრეთის მიმართულებით, წარმოადგენს მასშტაბური ვულკანური აქტიურობის პროდუქტებს, რომელიც დასრულდა მაგმატური პორფირიტების ამოფრქვევით. ვულკანიტების დაფენება ეშვება 75°-85°-იანი კუთხით სამხრეთით (მარცხენა საყრდენი). მარჯვენა საყრდენზე კონტაქტი მყარდება ზედა ლიასურ თიხაფიქლებთან სავარაუდო აშლილი კონტაქტის გასწვრივ. 


კაშხლის უბანზე დაფიქსირებული ლითოლოგიური ელემენტების მიმოხილვა მარცხენა ნაპირიდან მარჯვენა ნაპირის მიმართულებით სხვადასხვა გამონამუშევარში დეტალურად აღწერილია ქვემოთ. ქვემოთ მოცემული ნომენკლატურა წარმოადგენს წარსულში საბჭოთა სპეციალისტების მიერ გამოყენებული ნომენკლატურის განახლებულ და გამარტივებულ ვარიანტს, რომელიც გამოიყენებოდა 2009 წლის კვლევებში.


· კომპლექსი Qa / Qc: მეოთხეული ალუვიური ნალექები და ნალექები, რომლებიც ფარავს A კომპლექსს შემოთავაზებული წყალსაშვის უბნის მარჯვენა მხარეს. 

· კომპლექსი A: იურული (ბაიოსის) ვულკანიტები: პორფირიტები - ყველაზე ახალგაზრდა ლითოლოგიური ელემენტები - მუქი და ღია ნაცრისფერი ან მომწვანო-ნაცრისფერი ძლიერ დანაწევრებული და ძლიერ დანაპრალებული. შემოსაზღვრულია სამხრეთიდან ჩვეულებრივ, #5 რღვევით. ფიქსირდება მისადგომ გზაზე წყალსაშვის დაახლოებით 640 მ ნიშნულზე და მარცხენა მხარეს მდებარე სხვადასხვა შტოლნებში. გადაფარულია მეოთხეული ასაკის, Qa / Qc კომპლექსის ალუვიური და კოლუვიური ნალექებით.

· კომპლექსი B: ახლოს არის A კომპლექსთან დამყარებულ კონტაქტთან: იურული (ბაიოსის) ვულკანიტები; ძირითადად მუქი ნაცრისფერი და ნაცრისფერი, მტკიცე და ძალიან მტკიცე მასიური ახალგაზრდა ტუფო-ბრექჩიები ხეობის მარცხენა და ცენტრალურ ნაწილში ტუფებისა და ფიქლოვანი ტუფების მეტი შემცველობით ხეობის მარჯვენა მხარეს. იშვიათი დიაბაზები და ფიქლოვანი შუაშრეები მარჯვენა მხარეს C კომპლექსთან დამყარებული კონტაქტის სიახლოვეს.

· კომპლექსი C: კონტაქტშია B კომპლექსთან. ზედა ლიასური (ქვედა იურული) ასაკის. ყველაზე ძველი ლითოლოგიური ელემენტები საპროექტო უბანზე; ზოგადად, სუსტი თიხაფიქლები, არგილიტები რკინის კვანძებითა და წვრილმარცვლოვანი ქვიშაქვებით. შიშვლდება მარჯვენა მხარეს, მის შუა და ზედა ტერასებზე, რის შემდეგაც იკარგება Qa/Qc კომპლექსის ქვეშ ქვედა ქანობებში. 


წყება წარმოადგენს თიხაფიქლებისა და არგილიტების ღრმაზღვიურ ნალექებს, რომლებიც ერევა წყალქვეშა ვულკანიზმის მოშავო წვრილმარცვლოვან ტუფებს (ლიასური კომპლექსი C), რომელიც შემდგომ გადაფარულია თავდაპირველად წვრილმარცვლოვანი თიხაფიქლებისა და წვრილმარცვლოვანი ვულკანური ფერფლის ტუფების მძლავრი ფენებით, შემდეგ კი - შედარებით მსხვილმარცვლოვანი ვულკანური ბრექჩიებით (კომპლექსი B, ბაიოსური) და შემდეგ - ამოფრქვეული პორფირიტული მაგმებით (კომპლექსი A, ბაიოსური).

კაშხლის ღერძის მიდამოების გეოლოგიური აგებულება 


ხუდონჰესის ზემოქმედების არეალისა და მიმდებარე ტერიტორიების გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ შემდეგი ლითოლოგიური ერთეულები: დიზის სერია (ზედაპალეოზოური, ქვედამეზოზოური ასაკის მეტამორფული ქვიშაქვები, კვარციტები, თიხაფიქლები მარმარილოს ლინზებითა და კონგლომერატებით), ქვედა იურული ასაკის თიხაფიქლები, ფიქლები და ქვიშაქვები, შუა იურული ასაკის თიხა-ქვიშიანი თიხაფიქლები და ქვიშაქვები, შუა იურული (ბაიოსის ასაკის) პროფირიტული წყება. ზემოთ აღნიშნულ ლითოლოგიურ ერთეულებს ალაგ-ალაგ კვეთს 100 მ-მდე სისქის დიორიტული, დიაბაზური აპლიტური და სხვა შედგენილობის დაიკები. 


”საქჰიდროპროექტის” მიერ 1966-81 წლებში ხუდონჰესის პროექტის დასასაბუთებლად გაყვანილი ჭაბურღილების მონაცემებით, კაშხლის განლაგების რაიონში ზედაპირიდან 45-60 მ-მდე განვითარებულია მეოთხეული ასაკის ალუვიური, დელუვიური და პროლუვიური ნალექები. ამ ნალექების ქვეშ 200 მ–ის სიღრმემდე წარმოდგენილია შუა იურული ასაკის ბაიოსის ტუფოგენური წყება - მასიური ტუფოქვიშაქვების, ტუფობრექჩიების, დიაბაზ-პორფირიტების, ტუფებისა და სხვათა მონაცვლეობით. 


ცხრილში 6.1.2–1 მოცემულია ხუდონჰესისა და ენგურჰესის პროექტირებისათვის ჩატარებული კვლევების მონაცემების საფუძველზე დადგენილი 200 მ–ის სიღრმემდე გავრცელებული ქანების საპროექტო მაჩვენებლები. 




სურ. 6.7.  კაშხლის ღერძი, მდ. ენგურის მარცხენა ფერდობი


ქვემოთ ცხრილში მოყვანილია კლდოვანი ქანების ფიზიკურ-მექანიკური მაჩვენებლები ”საქჰიდროპროექტის” მონაცემების მიხედვით.


ცხრილი 6.1. კლდოვანი ქანების ფიზიკურ-მექანიკური მაჩვენებლები

		რიგითი №

		გრუნტების ლითოლოგიური აღწერა

		სიმკვრივე ρ, კგ/მ3

		ფოროვნება n, %

		სიმაგრის კოეფიც.


fსიმ

		დროებითი წინაღობა კუმშვაზე


R კუმშ., მპა

		დეფორმაციის მოდული E0

E01 ძლიერ ნაპრალ.

		შინაგანი ხახუნის კუთხე φ1 გრადუსი


tg φ1გამოფ.

		შეჭიდულობა მპა


C1-გამოფ.

		ხვედრითი წყალშთანთქმა ლ/წუთი


q1-ძლიერ ნაპრალოვანი



		

		

		გრუნტების ნაწილაკების ρs

		ბუნებრივად ტენიანის ρ

		მშრალის ρd

		

		გრუნტის სინჯის f

		ნაპრალოვანი ზონის, f1

		საღის ზონის, f2

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		C2-საღის

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		q2-საშუალო ნაპრალოვანი



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		E02 საშუალო

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		tg φ2 საღის

		

		q3-სუსტად ნაპრალოვანი



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		E03 საღი

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		1.

		პორფირიტული ლავობრექჩიები, ღია რუხი ფერის, მომწვანო-მოყავისფრო და მოყავისფრო-მოწითალო. წვრილმონატეხოვანი, ძალიან მტკიცე და მყარი, სუსტად ნაპრალოვანი, ნაპრალები შევსებულია კალციტით. ზოგჯერ ძლიერ და საშუალოდ ნაპრალოვანი.

		2,820

		2,770

		2,700

		2-3

		8-20


14 საშ.

		

10


8


6


4


-


-




		80-200


140 საშ.

		

10000


10000


5000


5000


1000


ñ


-


-




		

9


.


0


8


.


0


7


.


0


-




		

4


.


0


2


.


0




		

1


.


0


3


1


.


0


10


3


<


-


-






		2.

		ტუფობრექჩიები და ტუფები, ტუფოქვიშაქვებისა და ტუფოფიქლების შუაშრეებით, რუხი ფერის, ზოგჯერ მოწითალო და მოვარდისფრო.

		2,780

		2,750

		2,680

		2-3

		13 საშ.

		

10


7


5


-




		130 საშ.

		

10000


10000


5000


5000


1000


ñ


-


-




		

9


.


0


8


.


0


7


.


0


-




		

4


.


0


2


.


0




		

1


.


0


3


1


.


0


10


3


<


-


-






		3.

		ტუფოქვიშაქვები ნაცრისფერი და მუქი-ნაცრისფერი , ტუფობრექჩიებისა და ტუფოფიქლების იშვიათი შუაშრეებით.

		2,760

		2,740

		2,680

		2

		7-20


12 საშ.

		

10


7


5


4


-


-




		120 საშ.

		

10000


10000


5000


5000


1000


ñ


-


-




		

9


.


0


8


.


0


7


.


0


-




		

4


.


0


2


.


0




		

1


.


0


3


1


.


0


10


3


<


-


-






		4.

		ტუფოფიქლები მოვარდისფრო, ზოგჯერ მოწითალო და მისი გადაშრეება ტუფოქვიშაქვებთან, ტუფობრექჩიებთან.

		2,750

		2,690

		2,630

		2

		5-14


8 საშ.

		

6


4


3


-




		80 საშ.
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ქვემოთ ვიძლევით ხუდონის კაშხლის უბანზე არსებული კლდოვანი ქანის დახასიათებას 2012-2013 წელს ჩატარებულ დამატებითი გეოტექნიკური კვლევის საფუძველზე.


ნაპრალების სისტემა 


ხუდონის კაშხლის უბანზე არსებული კლდე წარმოადგენს ხაიშის ანტიკლინის სამხრეთი ფრთის ნაწილს და აქვს კარგად განვითარებული და გამოკვეთილი ნაპრალების სისტემა. შეიძლება, გამოვყოთ ნაპრალების 6 სხვადასხვა ჯგუფი: 


· ნაპრალების სისტემა I (რომელიც იმავდროულად წარმოადგენს დაფენების ძირითად ელემენტს) ორიენტირებულია 80°/165° – 185° (მიმართულება „ვარდნა/ვარდნა“)

· ნაპრალების სისტემა II ორიენტაციით 10° – 30° (ზოგჯერ 50°)/130° – 195°.

· ნაპრალების სისტემა III ორიენტირებულია 10° – 30°/005°-040°.

· ნაპრალების სისტემა IV ორიენტირებულია 60°-80°/290°-350°. ნაპრალების ჯგუფი ნაოჭების მიმართულების დიაგონალურად არის მიმართული. 

· ნაპრალების სისტემა V ორიენტირებულია 74°-85°/80°-160°. ნაპრალების ჯგუფი დაფენების დიაგონალურია.

· ნაპრალების სისტემა VI ორიენტირებულია 60°-85°/050°-085°. დაფენების პერპენდიკულარული. 

ამგვარად, ქანების ნაპრალების სტრუქტურა კაშხლის უბანზე ზოგადად შეიძლება, 3 ძირითად ერთეულად დავაჯგუფოთ: 


· დაფენების პარალელური ნაპრალების ჯგუფი,


· ერთი ჯგუფი (ნაპრალების სისტემა I) ციცაბო ვარდნით (დაქანებით);


· ორი ჯგუფი (ნაპრალების სისტემა I და III) ურთიერთსაწინააღმდეგო მცირედი ვარდნით,


· ქანის დაფენების პერპენდიკულარული ნაპრალების ჯგუფი (ნაპრალების სისტემა VI) ციცაბო ვარდნით;


· დაფენების დიაგონალური ნაპრალების ჯგუფი (ნაპრალების სისტემა IV და V).


საპროექტო უბანზე დომინირებს ნაპრალების I სისტემა. მას მოსდევს ნაპრალების VI სისტემა და ნაპრალების II და III სისტემები. ნაპრალების IV და V სისტემები საპროექტო უბანზე ნაკლები გავრცელებით სარგებლობს. 


ქანის მასივის დახასიათება 


უბანზე ჩატარდა ქანების გამოვლინებების დეტალური ვიზუალური შეფასება, რაც შეჯამებულია „სამთო მასივის შეფასების უწყისებში“ და ასახულია დანართში. აღნიშნული უწყისებით მოცემულიაგამოვლინების ფოტოსურათები, ნაპრალების მთავარი სისტემების იდენტიფიკაცია და GSI მაჩვენებლები. გარდა ამისა, მოცემულია ინფორმაცია ნაპრალებს შორის მანძილების, განფენილობისა და გამოფიტვის, არაერთგვაროვნების (JRC), გახსნის ზომებისა და შევსების შესახებ. სამთო მასივის შეფასება შეჯამებულია ქვემოთ: 

ცხრილი 6.2. ქანის მასივის შეფასების უწყისების შეჯამება


მარჯვენა ნაპირი


		მდებარეობა

		ID

		ქანის სახეობა

		GSI



		ნიშნ. 579 ქვედა ტერასა 

		RB1 

		ტუფო-ბრექჩია ფიქლოვანი შუაშრეებით 

		44-55 



		ნიშნ. 579 ქვედა ტერასა

		RB5 

		ტუფო-ბრექჩია თიხაფიქლოვანი შუაშრეებით

		40-57 



		ნიშნ. 712 ზედა ტერასა

		RB2 

		ტუფო-ბრექჩია

		38-52 



		ნიშნ. 715 ზედა ტერასა

		RB3 

		ტუფო-ბრექჩია

		60-80 



		ნიშნ. 719 ზედა ტერასა

		RB4 

		ტუფო-ბრექჩია თიხაფიქლოვანი შუაშრეებით

		40-55 



		ნიშნ. 723 ზედა ტერასა

		RB6 

		ტუფო-ბრექჩია თიხაფიქლოვანი შუაშრეებით

		27-37 



		ნიშნ. 720 ზედა ტერასა

		RB7 

		ტუფო-ბრექჩია თიხაფიქლოვანი შუაშრეებით

		37-52 





მარცხენა ნაპირი


		მდებარეობა

		ID

		ქანის სახეობა

		GSI



		ნიშნ. 564 ქვედა ტერასა

		LB1 

		ტუფო-ბრექჩია

		58-75 



		ნიშნ. 613 ზედა ტერასა

		LB2 

		ტუფო-ბრექჩია თიხაფიქლოვანი საგებით

		45-65 



		ნიშნ. 575 მე-5 რღვევის სიახლოვეს

		LB3 

		ტუფი

		55-75 



		ნიშნ. 612 მე-5 რღვევის მარცხნივ

		LB5 

		ტუფო-თიხაფიქალი 

		35-47 



		ნიშნ. 519 გვირაბი 206-ს მარჯვენა მხარეს

		LB6 

		ტუფო-ბრექჩია

		47-60 



		ნიშნ. 599 გვირაბი 206-ს მარცხნივ

		LB4 

		ტუფო-ბრექჩია თიხაფიქლოვანი შუაშრეებით

		38-52 



		ნიშნ. 656 D22i ჭაბურღილის სამხრ.-აღმოსავლეთით 

		LB7 

		ტუფო-ბრექჩია

		38-42 



		ნიშნ. 643 წყალსაშვის უბანი 

		LB8 

		ტუფო-ბრექჩია

		55-75 





აღნიშნულია, რომ თაღოვანი კაშხლის თხრილები ღიაა უკვე 25 წელზე მეტია, რაც იწვევს გაშიშვლებული სამთო მასივის გამოფიტვას. 


რღვევები და ძირითადი წყვეტები 


ახალი კვლევების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა მნიშვნელოვანი რღვევების ან კონტაქტების და მათი ორიენტაციის დადასტურება. ქვემოთ მოცემულია დეტალური ინფორმაცია ძირითადი რღვევების შესახებ, როგორც აღნიშნული აღწერილია 2009 წლის კვლევაში საბჭოთა კვლევების მონაცემებზე დაყრდნობით. მოხდა აღნიშნული მონაცემების დეტალურად გადახედვა ველზე, გაკეთდა შენიშვნა თითოეულ რღვევაზე და გაკეთდა დასკვნები იმის შესახებ, თუ რომელი წყვეტა შეიძლება ჩაითვალოს მნიშვნელოვნად შემდგომი განხილვისთვის კაშხლის პროექტის მნიშვნელოვანი ეტაპების ანალიზის დროს. 


წინა კვლევებისა და ძიების დროს დაფიქსირდა 100 მმ-ზე მეტი სიგანის 30 წყვეტა (2009 წლის ანგარიშში მოხსენიებულია, როგორც „რღვევები“) სხვადასხვა ჰორიზონტალურ გამონამუშევარსა და შტოლნში. აღნიშნული წყვეტებიდან თოთხმეტი (#2, #3, #4, #5, #9, #12, #13, #14, # 15, #16, #17, #18, #19 და #21) მდებარეობს შემოთავაზებული კაშხლის საფუძვლებში ან მათ სიახლოვეს. აღნიშნული ნაჩვენებია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში, რომლებიც წარმოადგენს 2009 წლის კვლევის ნაწილს. ცხრილში მოყვანილია დეტალური ინფორმაცია.


2012 – 2013 წელს ჩატარებული დამატებითი კვლევების შედეგად დაზუსტდა:


კაშხლის საფუძვლებში დასტურდება რიგი რღვევებისა და წყვეტების არსებობა და აღნიშნული გათვალისწინებული უნდა იქნას კაშხლის მოდელირებისას. 


· რღვევები 2, 3, 4 - დანალექი კონტაქტები, არ არის მნიშვნელოვანი; 


· რღვევა 5 - გამოვლენილია წინა კვლევებში, კვეთს მარცხენა ნაპირს; 


· რღვევა 9 – მცირედ დამრეცი რღვევა საფუძვლის მარჯვენა მხარეს, მაგრამ არ არის დადასტურებული მასზე შეზღუდული მისადგომლობის გამო. დამრეცი წყვეტების შესახებ ინფორმაცია იხ. სრულ ანგარიშში, რომელიც მოცემულია, როგორც დამატებითი დანართი 3.

· რღვევები 12, 13, 14, 15, 17 - ამჟამად გაერთიანებულია და წარმოადგენს ერთ დიდ რღვევას მარჯვენა საყრდენზე და მაღალ ნიშნულზე;


· რღვევა 16 - თითქმის „12-17“ რღვევის პარალელური მარჯვენა ნაპირზე, შედარებით დაბალ ნიშნულზე; 


· რღვევა 18 - თითქმის „12-17“ რღვევის პარალელური რღვევა მარჯვენა ნაპირზე. 


ერთეული, რომელიც წარსულში იდენტიფიცირებული იყო, როგორც მარჯვენა ნაპირზე მდებარე #19 რღვევა, ამჟამად ითვლება დანალექ კონტაქტად და დანაწევრებულია „12-17“, 16 და 18 რღვევებით. 


დამრეცი წყვეტები ძირითადად მიმართულია ზემოთ. ითვლება მთავარ ნაპრალებად და ხასიათდება ზოგადად თანაბარი, 15-20 მეტრიანი ინტერვალებით. 

    

სურ. 6.8. რუკა რღვევების ჩვენებით წინა რუსულ ვერსიაზე დაყრდნობით. რუკაზე მარკერით აღნიშვნები დატანილია 2009 წლის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისას

ქანი კაშხლის ფუძესთან ცვალებადი სიხისტით ხასიათდება. მარცხენა საყრდენზე ერთი შედარებით სუსტი ზონა უკავშირდება ტექტონიკური ზემოქმედების ქვეშ მყოფ უბანს, რომელიც წარმოადგენს ≈70 მ სიგრძის სუბჰორიზონტალურ პლატოს დაახლოებით 600 მ ნიშნულზე. მეორე სუსტი ზონა მდებარეობს მარჯვენა საყრდენის ცენტრალურ ნაწილში, სადაც კაშხლის ზედა ბიეფის ნაწილი ეფუძნება შედარებით სუსტ ლიასურ ფიქლებს და მესამე ზონა წარმოადგენს მარჯვენა მაღალი საყრდენს, რომელზეც მოქმედებს რიგი მცირე სუბპარალელური რღვევები. 


საერთო დასკვნა ქანის მასივის სიხისტესთან დაკავშირებით 


2012/2013 წწ. კვლევების დროს გამოყენებული სხვადასხვა მეთოდით მიღებული შედეგების შეფასება და ამ შედეგების შედარება ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებით მიღებულ შედეგებთან იძლევა ქანის მასის სიხისტის საერთო შეფასების შესაძლებლობას. საერთო შეფასება ძირითადად ემყარება ადგილზე ჩატარებულ გეოფიზიკურ გამოკვლევებსა და დილატომეტრით გაზომვებს. მას ემატება ემპირიული შეფასება, როგორც დამატებითი მონაცემების წყარო. ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული 6-3 სურათთან ერთად (დეტალური ნახაზი იხ. დანართში 1). 

ცხრილი 6.3. ქანის მასივის მოდულის საერთო შეფასება 2012/2013 წწ. ერთიანი შედეგების მიხედვით (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. სურ. ქვემოთ და 1-ლ დანართში მოცემული ნახაზი)


		მდებარეობა

		მარცხენა ნაპირი

		მარჯვენა ნაპირი



		

		ზედა

		რღვევა 5

		შუა

		ქვედა

		შუა

		ზედა



		გეოლოგიური ერთეული

		პორფირიტები

		ტუფი, ტუფო-ბრექჩია



		შერჩეული Erm [გპა]

		8

		<1

		6

		10

		6

		6





 

სურ. 6.9. ქანის მასივის მოდულის საერთო შეფასება 2012 წლის ერთიანი მონაცემების საფუძველზე (დეტალური ნახაზი იხ. დამატება 3-ში, დანართში 1)


6.1.2.3. სხვა საპროექტო უბნების საინჟინრო-გეოლოგიური დახასიათება

კაშხლის შეუღლება მდ. ენგურის ნაპირებთან


კაშხლის მდ. ენგურთან მარცხენა შეუღლების ადგილზე (საყრდენი კონსტრუქციის აშენების დასასაბუთებლად), 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 დელუვიურ-პროლუვიური გრუნტი, მოწყობილია მისასვლელი გრუნტის გზები. აქ, ზედაპირიდან 10 მ–ის სიღრმემდე გავრცელებულია დელუვიურ-პროლუვიური გრუნტები, ხოლო 10-52 მ-ის 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 ზედა ბიეფის ფერდობები



სურ. 6.10. კაშხლის ღერძი, მდ. ენგურის მარჯვენა ფერდობი


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. 6.10.), სადაც გასულ საუკუნეში ხუდონჰესის მშენებლობისათვის 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.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, საჭირო იქნება დელუვიურ-პროლუვიური საფრისა და ძლიერ ნაპრალოვანი კლდოვანი ქანების მოხსნა და გატანა. გრუნტის გამოყენება შესაძლებელია მოსაწყობი გზების საფრად.


წყალსაცავი


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 პროცესები, რის შედეგადაც მათ ზედაპირებზე განვითარებულია ზედა მეოთხეულისა და ჰოლოცენის 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 6.11, 12, 13 და 14).



სურ. 6.11. კაშხლის ზემოთ მდ. ენგურის მარჯვენა ფერდობი




სურ.6.12. წყალგამყვანი გვირაბი და მდ. ენგურის მარჯვენა ფერდობი




სურ.6.13. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი კაშხლის ზემოთ




სურ. 6.14. 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.



სურ.6.15. 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 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. 6.1.2–7) 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. 6.1.2–9). 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. 



სურ. 6.16. მდ. ნენსკრის მდ. ენგურთან შეერთება




სურ. 6.17. მდ. ნენსკრის მარჯვენა შენაკადი, დარჩ-ორმელეთი




სურ.6.18. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირი




სურ. 6.19. მდ. ნენსკრის მარცხენა ნაპირი




სურ. 6.20. 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.



ნახ. 6.1. მდ. ნენსკრის შეტბორვის ზონის არეალი


ხეობის ეს მონაკვეთი ხასიათდება დენუდაციურ-აკუმულაციური რელიეფით. აქ განვითარებულია ორი ჭალისზედა ტერასა, 10-15 მ და 30-35 მ სიმაღლეებზე. ტერასებზე გავრცელებულია მეოთხეული ასაკის ალუვიურ-დელუვიური და მყინვარულ-მდინარეული ნალექები, რომლებიც წარმოდგენილია ნახევრად 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.

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. 6.1.2–12, 13, 14, 15). 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.



სურ. 6.21. მდინარე ხაიშურის ხეობა სოფ. ხაიშთან




სურ. 6.22. მდ. ხაიშურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. ხაიშთან




სურ. 6.23. მდ. ხაიშურის მარჯვენა ნაპირი შეტბორვის ზოლში




სურ. 6.24. 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. 


6.1.3. სეისმურობა

საქართველო და მთლიანად კავკასია მდებარეობს შავი და კასპიის ზღვებს შორის მდებარე ტექტონიკური დეფორმაციის ზონაში, რომლის საზღვრებშიც არაბეთის კონტინენტური ფილის მოძრაობა ჩრდილოეთის მიმართულებით ევრაზიის კონტინენტური ფილისაკენ განსაზღვრავს მისი ტექტონიკის ძირითად სურათს. აღნიშნული ფილების კოლიზიამ (შეჯახებამ) გამოიწვია დანაოჭება და კავკასიონის ქედის აზევება, რომელიც ამჟამად ალპურ-ჰიმალაური სარტყლის დასავლეთი სეგმენტის ყველაზე მაღალი მთათა სისტემაა. 


არაბეთის ფილის მოძრაობის სიჩქარე ევრაზიის ფილისაკენ წელიწადში, დაახლოებით, 25 მმ-ს უდრის . კონტინენტური ქერქის სუბდუქცია არ ხდება. არაბეთის ფილის დაწოლა იწვევს ლითოსფეროს გადინებას მაქსიმალური შეკუმშვის ღერძიდან ორივე მხარეს. ამის გამო კოლიზია იწვევს თურქეთის, აზერბაიჯანის, ჩრდილო-დასავლეთ ირანის ბლოკების განედური მიმართულებით “გადინებასა” და დედამიწის ქერქის “შესქელებას” შეცოცების გამო. თუ ამ რეგიონს უფრო მსხვილ მასშტაბში განვიხილავთ, შესაძლებელი გახდება უფრო მცირე ზომის მიკროფილებისა და ბლოკების გამოყოფა, რომელთა საზღვრები სიღრმულ რღვევებს წარმოადგენს. ამ რღვევების გასწვრივ ხდება ლითოსფერული ფილების, მიკროფილებისა და ბლოკების მოძრაობა და მათთანაა დაკავშირებული რეგიონის სეისმურობაც. ზემოთ აღნიშნული ფილების შეჯახება ორი ტიპის რღვევათა სისტემას წარმოშობს: ნაწევის ტიპის რღვევებს – თურქეთსა და ირანში და შეცოცების ტიპის რღვევებს – კავკასიაში. 


კავკასიის ზოგადი სეისმურობიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ მეოცე საუკუნის 80-90–იან წლებში მოხდა სეისმური აქტივობის მკვეთრი ზრდა, რისი მაჩვენებელიცაა ერთმანეთის მიყოლებით მომხდარი უძლიერესი მიწისძვრები: 1988 წლის M=7.0 სპიტაკის მიწისძვრა სომხეთში, 1991 წლის M=7.0 რაჭის მიწისძვრა, 1992 წლის M=6.5 ბარისახოს მიწისძვრა საქართველოში. თუ საქართველოს ტერიტორიას უფრო მსხვილ მასშტაბში განვიხილავთ, მაშინ შესაძლებელია უფრო მეტი სიღრმული რღვევის გამოყოფა. 


საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური სურ. საკმაოდ რთულია. აქტიური რღვევები აქ ძირითადად ტექტონიკური ბლოკების საზღვრებზე მდებარეობს . აღსანიშნავია კავკასიონის გასწვრივი, განედური მიმართულების რღვევები, რომელთა უმეტესობა სიღრმულია. ისინი სხვადასხვა დროს ჩაისახა - შუაპალეოზოურში, ადრეიურულში, გვიანიურულში, ადრეცარცულში, გვიანცარცულში, შუაეოცენსა და გვიანპლიოცენში - კავკასიის პალეოსტრუქტურების საზღვრების გასწვრივ (კუნძულთა რკალზე, კავკასიონის მთავარ ქედზე, აჭარა-თრიალეთის რკალთა შორის რიფტზე). ოროგენულ პერიოდში, დედამიწის ქერქის ძლიერი შეკუმშვის პროცესში, ყველა განედურმა რღვევამ განიცადა ტრანსფორმაცია შესხლეტვის, შეცოცების ტიპის სიღრმულ რღვევებად ან შარიაჟად. მოგვიანებით ჩამოყალიბდა სუბმერიდიანული რღვევები. ზოგიერთი მათგანი ბლოკებს შორის საზღვარზე ჩამოყლიბდა (მაგ.: საქართველოს ბელტის დასავლეთ ნაწილში), ზოგიერთი კი პირდაპირ კვეთს მათ (ცხინვალ-ყაზბეგის რღვევა). საქართველოს ტერიტორიაზე სიღრმული რღვევები ფართოდაა გავრცელებული, რომელთა უმრავლესობა ფარულია (რღვევის სიბრტყე უშუალოდ დედამიწის ზედაპირზე არ გამოდის) და მათი თავისებურებები დგინდება სხვადასხვა მონაცემის საფუძველზე (სტრუქტურული, მაგმატური, სედიმენტაციური, აეროკოსმოდეშიფრირების, ბურღვის გეოლოგიური, აგრეთვე გეოფიზიკური - გრავიმეტრიული, მაგნიტური, სეისმური, ღრმა სეისმური ზონდირებისა და სხვ.) . 


ისტორიული და ინსტრუმენტული პერიოდის სეისმური მონაცემების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ კავკასია არის საშუალო სეისმურობის რეგიონი. აქ მომხდარი უძლიერესი მიწისძვრების მაგნიტუდა 7±0.5-ის ტოლია, ხოლო მაკროსეისმური ინტენსივობა – 9±1 ბალი (MSK სკალა). ძლიერ მიწისძვრათა განმეორებადობის პერიოდი 103-104 წლის რიგისაა. საქართველოს ტერიტორიის (და მთლიანად კავკასიის) სეისმური საშიშროება მრავალ ნაშრომშია შეფასებული
 (ამ ნაშრომებში ხუდონჰესის ტერიტორიის სეისმურობა, ძირითადად, 9 ბალითაა შეფასებული (MSK სკალა). რამდენჯერმე ჩატარდა აღნიშნული ტერიტორიის სეისმური საშიშროების დეტალური შეფასება
. ბოლო ასეთი ნაშრომები შესულია წინასწარ ანგარიშში - Studer 2010, Seismic Report. ამ ნაშრომში შევიდა სტუდერ ინგინერინგისა და სეისმური მონიტორინგის ცენტრის 2007 წლის ანგარიშები. სეისმური საფრთხის შეფასებისათვის მიწისძვრის ეფექტის გამოვლენისათვის გამოყენებულია როგორც საერთაშორისო სეისმური ნორმები და ICOLD-ის (დიდი კაშხლების საერთაშორისო ორგანიზაციის) რეკომენდაციები, ისე საქართველოში მოქმედი სეისმური ნორმები. ICOLD-ის რეკომენდაციების მიხედვით, კაშხლების სეისმური საშიშროების შეფასებისათვის უნდა განისაზღვროს MCE - Maximum Credible Earthquake - მაქსიმალური შესაძლო მიწისძვრა ან SEE - Safety Evaluation Earthquake = ან ზღვრული უსაფრთხო მიწისძვრა და OBE – სამუშაო რეჟიმის მიწისძვრა (Operating Basis Earthquake). MCE - მაქსიმალური შესაძლო საპროექტო მიწისძვრა, ესაა მიწისძვრა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ყველაზე ძლიერი ეფექტი საკვლევ ტერიტორიაზე
. 


სეისმური საშიშროების შეფასებისათვის შესწავლილ იქნა ტერიტორია, დაახლოებით, 150 კმ-ის რადიუსით აღნიშნული ჰიდროკვანძის ირგვლივ. გამოყენებულ იქნა როგორც ალბათური, ასევე დეტერმინისტული მეთოდები. სეისმური საშიშროება გამოთვლილ იქნა როგორც მაქსიმალური ჰორიზონტული აჩქარებისა და სპექტრული აჩქარებისათვის (როგორც ამას ითვალისწინებს საერთაშორისო ნორმები და ICOLD-ის რეკომენდაციები) ისე ინტენსივობისათვის (MSK სკალა), როგორც ამას მოითხოვდა საქართველოს სეისმომედეგი მშენებლობის იმდროინდელი ნორმები. 




ნახ. 6.2. ისტორიული მიწისძვრების ეპიცენტრების რუკა 


(წითელი წრით აღნიშნულია ხუდონჰესის მდებარეობა)

ხუდონჰესის ტერიტორიის სეისმურობის შესწავლისათვის გამოყენებულ იქნა სხვადასხვა საერთაშორისო სეისმური კატალოგი: ISC Catalogue (International Seismological Centre, On-line Bulletin, http://www.isc.ac.uk, Internatl. Seis. Cent., Thatcham, United Kingdom, 2001) და USGS Catalogue (U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, Earthquake Hazards Program, NEIC Earthquake Search, http://neic.usgs.gov/neis/epic/epic.html), სეისმური მონიტორინგის ცენტრში არსებული კავკასიის მიწისძვრათა კატალოგი და გლობალური სეისმური საშიშროების შეფასების პროგრამის ფარგლებში შექმნილი სპეციალური კატალოგი კავკასიისათვის (Balassanyan et al. 1999), ძლიერი მიწისძვრების კატალოგი (Shebalin, Kondorskaya 1982). გარდა ამისა, გამოყენებულ იქნა შემდეგი ნაშრომები: Bius, Ye. I., 1948, Tskhakaia, A.D, Papalashvili, V.G 1973
.


ხუდონჰესის განლაგების ტერიტორია სეისმურად ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარეა საქართველოში. ნახაზზე 6.2. მოცემულია სეისმური მონიტორინგის ცენტრში არსებული კავკასიის მიწისძვრათა კატალოგში არსებული ისტორიული მიწისძვრების ეპიცენტრების რუკა (დატანილია მხოლოდ საშუალო და ძლიერი მიწისძვრები M>=3). რუკიდან ჩანს, რომ აღნიშნულმა ტერიტორიამ რამდენჯერმე განიცადა ძლიერი მიწისძვრის ეფექტი. განსაკუთრებით საყურადღებოა 1350 წლის მიწისძვრა, რომლის მაგნიტუდა შეფასებულია, როგორც M=7–ის ტოლი, ხოლო ეფექტი ეპიცენტრში – 9-10 ბალი (MSK–ის სკალა) აღნიშნულ მიწისძვრას ხუდონჰესის სამშენებლო ტერიტორიაზე, შესაძლოა, 5-6 ბალზე მეტი ეფექტი ჰქონოდა. თუმცა, როგორც აღვნიშნეთ, ისტორიული მიწისძვრა ძალიან დაბალი სიზუსტითაა განსაზღვრული (ეპიცენტრის განსაზღვრის სიზუსტე 50 კმ-ია, მაგნიტუდისა – 0.5, ხოლო ინტენსივობისა – 1 ბალი. სხვა მიწისძვრები, რომელთაც ადგილი ჰქონდა 1088, 1261, 1283 წლებში, ძალიან შორსაა ხუდონჰესის ტერიტორიიდან, ისევე, როგორც უფრო გვიანი ისტორიული და ადრეული ინსტრუმენტული პერიოდის (1899, 1906, 1912, 1913, 1920, 1925 წწ.) მიწისძვრები.


ასევე საკმაოდ გაბნეული და არასრულია მონაცემები 1614 წლის ცაიშის მიწისძვრის შესახებ. ამ მიწისძვრას საკვლევ ტერიტორიაზე დიდი ეფექტი არ ექნებოდა სიშორის გამო - ეპიცენტრული მანძილი, დაახლოებით, 65 კმ-ია. ყველაზე ახლოს მდებარე ძლიერი მიწისძვრა 1902 წლის მიწისძვრაა. თუმცა მონაცემები ამ მიწისძვრის შესახებ კიდევ უფრო მწირია, ვიდრე ზემოთ აღნიშნული ისტორიული მიწისძვრების შესახებ. 1905 წლის მიწისძვრის მონაცემებიც ასევე წინააღმდეგობრივია. ადრე ამ მიწისძვრას განიხილავდნენ როგორც შავი ზღვის მიწისძვრას. მას ძლიერი აფთერშოკიც აქვს, დაშორება მიწისძვრასა და აფთერშოკს შორის შეიძლება მონაცემების უზუსტობით იყოს გამოწვეული. ისტორიული და ადრეინსტრუმენტული პერიოდის მიწისძვრები გვაძლევს სეისმურობის ზოგად სურათს, თუმცა საშიშროების შეფასებაში მათი გამოყენება შეუძლებელია.


ინსტრუმენტული დაკვირვების პერიოდის განმავლობაში ხუდონჰესის განლაგების არეალი და მასთან მიმდებარე ტერიტორიები კიდევ უფრო დიდი სეისმური აქტიურობით გამოირჩეოდა (იხ. ნახ. 6.3.) 

აღსანიშნავია გეგეჭკორის (მარტვილის) 1957 წლის მიწისძვრების ჯგუფის ეპიცენტრული ზონა, რომელიც 50 კმ-ითაა დაშორებული საკვლევ ტერიტორიას. ამ მიწისძვრებიდან უძლიერესის მაგნიტუდა M–5.3, ხოლო ინტესივობა ეპიცენტრში 7-8 ბალის ტოლი იყო MSK-ის სკალაზე, საკვლევ ტერიტორიაზე მისი ეფექტი იყო 5 ბალი. ეს მიწისძვრები ფოთი-აბედათის აქტიურ რღვევას უკავშირდება. უნდა აღინიშნოს ჩხალთის 1963 წლის M–6.4 მიწისძვრა, რომლის ეფექტი ეპიცენტრში 9 ბალი იყო; მიწისძვრამ დააზიანა შენობები და გამოიწვია დიდი მასშტაბის მეწყრული პროცესები. ეპიცენტრი კაშხლის ტერიტორიიდან 50 კმ-ით იყო დაშორებული და ეფექტი აქ MSK–ის სკალაზე 6 ბალს შეადგენდა. 



ნახ. 6.3. ინსტრუმენტული პერიოდის მიწისძვრების ეპიცენტრების რუკა 


(წითელი სამკუთხედით აღნიშნულია ხუდონჰესის მდებარეობა)

განსაკუთრებით აღსანიშნავია 1991 წლის რაჭის მიწისძვრის ეპიცენტრული ზონა, რომლის დასავლეთი კიდე ხუდონჰესიდან 100 კმ-ითაა დაშორებული. რაჭის მიწისძვრა ყველაზე მასშტაბური სეისმური მოვლენა იყო საქართველოს ტერიტორიაზე. მიწისძვრის მაგნიტუდა M–7.0, ინტენსივობა ეპიცენტრში – 9 ბალი, ხოლო ხუდონჰესის ტერიტორიაზე 4-5 ბალი იყო MSK–ის სკალაზე. მიწისძვრის ეპიცენტრი რაჭისა და იმერეთის მაღალმთიან სოფლებში მდებარეობდა. მიწისძვრის შედეგად დაიღუპა 200-მდე ადამიანი. მიწისძვრამ დიდი ნგრევა გამოიწვია რაჭის, იმერეთისა და ქართლის რეგიონებში. დაინგრა და დაზიანდა, დაახლოებით, 46,000 საცხოვრებელი სახლი, 1,000-მდე საწარმო და სხვა ობიექტი, უსახლკაროდ დარჩა 100,000-მდე ადამიანი. მიწისძვრით მიყენებული ზარალი 10 მილიარდ მანეთად (5.5 მილიარდი აშშ დოლარი 1991 წლის კურსით) შეფასდა. მიწისძვრას მოჰყვა დიდი რაოდენობით აფთერშოკები, მათგან ზოგიერთი საკმაოდ ძლიერი, რომლებმაც დამატებითი ნგრევა და მსხვერპლი გამოიწვია. რაჭის მიწისძვრა გაგრა-ჯავის აქტიურ რღვევას უკავშირდება. მიწისძვრის ეპიცენტრული არე დღემდე სეისმურად მეტად აქტიურია. აქ ჩატარებული GPS–ით გაზომვების შედეგები გვიჩვენებს, რომ ამ რეგიონში დედამიწის ქერქის მოძრაობა საკმაოდ ინტენსიურია, დაახლოებით, 4-5 მმ წელიწადში. ამ სიჩქარით მოძრაობს მთათაშორისი არის ცენტრალური ნაწილი კავკასიონის ნაოჭა სისტემის მიმართ. ეს თანამედროვე მონაცემები კარგ თანხვედრაშია გეოლოგიურ და სეისმოლოგიურ კვლევებთან . 

ასევე აღსანიშნავია კაშხლის უშუალო სიახლოვეს მომხდარი საშუალო სიძლიერის მიწისძვრები (M=4-5); მათ შორის, 2005 წელს მომხდარი M=4.7 მიწისძვრა.




ნახ 6.4. მდ. ენგურის აუზისა და მიმდებარე ტერიტორიების სეისმური დარაიონების რუკა (საქართველოს სეისმური დარაიონების ზოგადი რუკა 2010 წლის მიხედვით) 

მიწისძვრებზე ნაგებობის რეაქციის გამოთვლა რთული ამოცანაა, რადგან ნაგებობის რეაქცია დამოკიდებულია როგორც სეისმური ზემოქმედების პარამეტრებზე (რხევის ამპლიტუდაზე, სიხშირულ შედგენილობაზე, ხანგრძლივობაზე და სხვ.), ისე ლოკალურ საინჟინრო-გეოლოგიურ პირობებზე. მიწისძვრამ მაღლივ კაშხლებზე, შესაძლოა, დააზიანოს კაშხლის ნაგებობა, მისი საძირკველი, გამოიწვიოს მეწყრები და კლდეზვავები, წყალსაცავში შეიძლება გაჩნდეს ტალღა, ან მოხდეს კაშხლის საძირკვლის გათხიერება. იმისათვის, რომ არ მოხდეს ნაგებობის მნიშვნელოვანი დაზიანება და წყალსაცავიდან წყლის უეცარი უკონტროლო ნაკადის წარმოქმნა, საჭიროა, კაშხლის მშენებლობა გაითვალოს მიწისძვრის ყველაზე ძლიერ შესაძლო ეფექტზე. მიწისძვრის ეს ეფექტი შეესაბამება ზღვრულ უსაფრთხო მიწისძვრას (Safety Evaluation Earthquake - SEE) ან მაქსიმალურ შესაძლო მიწისძვრას (Maximum Credible Earthquake, MCE, Kramer, 1996, ICOLD, bulletin72, International Building Code 2006, NEHRP).

საქართველოს ზოგადი სეისმური დარაიონების ამჟამად მოქმედი (2010 წ.) რუკის მიხედვით, ხუდონჰესის ტერიტორია 9-ბალიან ზონაში ხვდება (ნახ. 6.4.), ხოლო მაქსიმალური აჩქარება 0.34 g-ს ტოლია. 

მიწისძვრის კერის ზონები

ხუდონჰესის მშენებლობის ტერიტორია მდებარეობს მდ. ენგურის ხეობის ცენტრალურ ნაწილში. საქართველოს გეოლოგიური რუკის მიხედვით, ენგურის ხეობის ეს ნაწილი მიეკუთვნება კავკასიონის ნაოჭა სისტემის გაგრა-ჯავის ზონას. მშენებლობის ტერიტორიის სიახლოვეს გადის რამდენიმე სიღრმული რღვევა. მათგან აღსანიშნავია გაგრა-ჯავის რღვევა და კავკასიის შარიაჟების ფრონტალური შეცოცება, რადგან ისინი ახლოსაა მშენებლობის ტერიტორიასთან (დაახლოებით, 12-15 კმ–ის მანძილზე) და მათ მაღალი სეისმური პოტენციალი აქვთ - M=7. გარდა ამისა, კაშხლის უშუალო სიახლოვეს გადის ნაკლები პოტენციალის რღვევები
. განხილული რღვევების სქემა ნაჩვენებია ნახ. 6.5-ზე.




ნახ. 6.5. საკვლევი რაიონის სეისმური კერების ზონების სქემა 

ამ მონაცემების მიხედვით აიგო საკვლევი ტერიტორიის სეისმური კერის ზონების სქემები, რომლებიც შემდგომში გამოყენებულ იქნა საფრთხის დათვლისას ე.წ. “ლოგიკური ხის” მეთოდით. სეისმური კერის ზონებს მიენიჭა სხვადასხვა ალბათობა, განისაზღვრა კერის ზონების პარამეტრები. 


დედამიწის ზედაპირზე მიწისძვრის ეფექტის შეფასება


მიწისძვრათა ეფექტი შეფასებულ იქნა შემდეგი პარამეტრების გამოყენებით: გრუნტის მაქსიმალური აჩქარება PGA და სპექტრული აჩქარება, მაკროსეისმური ინტენსივობა. აჩქარებისა და სპექტრული აჩქარებისათვის გამოყენებულია რამდენიმე მოდელი: Ambraseys (2004), Campbell & Bozorgnia (2003), Boore-Joyner-Fumal (1997) და Smit et al. 2000. მაკროსეისმური ინტენსივობა (MSK–ის სკალა) ყოფილ საბჭოთა კავშირში გამოიყენებოდა სეისმური დარაიონებისათვის. 


საშიშროების შეფასება

სეისმური საშიშროების შეფასება მოხდა როგორც დეტერმინისტული, ისე ალბათური მეთოდებით.

ალბათური შეფასება 

გამოთვლებისათვის გამოყენებულ იქნა კორნელის მეთოდი, კომპიუტერული პროგრამები EZ-Frisk of Risk Engineering Inc. (მაკგაირი, 1985) და SEISRISKIII (ბენდერი და პერკინსი, 1987). გამოყენებულია ე.წ. ლოგიკურიხის მეთოდი, გათვალისწინებულია კერის ზონების 2 და დაცხრომების 3 მოდელი. დათვლილია გრუნტის მაქსიმალური აჩქარების, სპექტრული აჩქარებისა და ინტენსივობის მნიშვნელობები სხვადასხვა ალბათობისათვის.

ძირითადი შედეგები ასეთია: 

MCE - მაქსიმალური შესაძლო მიწისძვრა (ალბათური შეფასებით) მაქსიმალური ჰორიზონტული აჩქარებისათვის არის 0.36g, ხოლო OBE - სამუშაო რეჟიმის მიწისძვრა - 0.16g. ვერტიკალური აჩქარებისთვის მიღებულია შესაბამისი ჰორიზონტული აჩქარების 2/3. დათვლილია სპექტრული აჩქარებები სხვადასხვა სიხშირისათვის. დაახლოებით იგივე შედეგებია მიღებული მეორე მეთოდით. შესაბამისი მნიშვნელობები მაკროსეისმური ინტენსივობისთვის 9 ბალია მაქსიმალური შესაძლო მიწისძვრისათვის და 8 ბალი - სამუშაო რეჟიმის მიწისძვრისათვის. 

სეისმური საშიშროების დეაგრეგაცია გვიჩვენებს, რომ კაშხლისათვის მაქსიმალური შესაძლო მიწისძვრის (0.36g) საშიშროება ძირითადად მოსალოდნელია ახლო მანძილძე მომხდარი (≈9 კმ) საშუალო სიძლიერის M=5.4 მიწისძვრისაგან, ხოლო სამუშაო რეჟიმის მიწისძვრა OBE - 0.16g - საშუალოდ, 19 კმ–ის მანძილზე მომხდარი საშუალო სიძლიერის M=5.2 მიწისძვრისაგან.


დეტერმინისტული შეფასება

დეტერმინისტული შეფასებისას, ჩვეულებრივ, განიხილება კონკრეტული მიწისძვრის ეფექტი გარკვეულ მანძილზე. ჩვენს შემთხვევაში უნდა განვიხილოთ ყველაზე ძლიერი შესაძლო ეფექტის მქონე მიწისძვრა, ანუ ყოველი კერის ზონისათვის უდიდესი მაგნიტუდის მიწისძვრა, რომელიც საკვლევ ტერიტორიასთან უახლოეს მანძილზე მოხდება. როგორც მიწისძვრის კერის ზონების რუკიდან ჩანს, ხუდონჰესის განლაგების არეალში გადის რამდენიმე სიღრმული რღვევა. მათგან აღსანიშნავია გაგრა-ჯავის რღვევა, კავკასიის შარიაჟების ფრონტალური შეცოცება და ე.წ. ხუდონის რღვევა. აღნიშნული რღვევები ახლოსაა მშენებლობის ტერიტორიასთან (დაახლოებით, 12-15 კმ-ის მანძილზე) და მათ მაღალი სეისმური პოტენციალი აქვთ - M=7. ამ რღვევებზე მომხდარი მიწისძვრების განხილვა გვაძლევს 0.3-0.4g დონეს, რაც კარგ თანხვედრაშია ალბათურ განსაზღვრასთან.

6.1.4. ჰიდროგეოლოგია 

საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების სქემის მიხედვით, ხუდონჰესის ზემოქმედების არეალი სვანეთის ნაპრალოვან-წყალწნევიანი სისტემის რაიონს მიეკუთვნება, რომელიც, თავის მხრივ, კავკასიონის მთავარი ქედის სამხრეთი ფერდობის ნაოჭა ზონის წყალწნევიანი სისტემების ოლქის შემადგენელი ნაწილია. იხ. რუკა #7 და #8.

ნაპრალოვანი წყლების სვანეთის წყალწნევიანი სისტემა კოდორის, სამეგრელოს, სვანეთისა და ლეჩხუმის ქედებს აერთიანებს ზ.დ. 3,500 მ–ის სიმაღლემდე. აღნიშნული არეალი ძირითადად აგებულია პალეოზოური და მეზოზოური ასაკის ვულკანოგენური და ტერიგენული მეტამორფული ქანებითა და თიხაფიქლებით. მათი ნაოჭები გართულებულია გრძივი ტექტონიკური რღვევებით, რომლებსაც თან ახლავს ქანების ინტენსიური მსხვრევის ზონები. აქტიური წყალცვლის ზონებში ამ ქანების წყალუხვობა სხვადასხვაგვარია. ქანების ინტენსიური ნაპრალიანობისა და მსხვრევის ზონასთან დაკავშირებული წყაროების დებიტი 5 ლ/წმ-ს აღწევს, ხოლო დელუვიურ-კოლუვიურ საფართან დაკავშირებული წყაროების დებიტი ხშირ შემთხვევაში 30 ლ/წმ-ს აღემატება. აღნიშნულ რაიონში გრუნტის წყლების მინერალიზაცია დაბალია, დაახლოებით, 0.4 გ/ლ-მდე. ქიმიური შედგენილობით ეს წყლები უმთავრესად ჰიდროკარბონატულ-კალციუმიანია.


ღრმა ცირკულაციის მინერალური წყლების გამოსავლები დაკავშირებულია ტექტონიკურ რღვევებსა და ანტიკლინების თაღებთან. მათი დამახასიათებელი ნიშან-თვისებაა დაბალი ტემპერატურა (7

¸


120C). საერთო მინერალიზაციის ფართო საზღვრებში (0.3

¸


18 გ/ლ) ცვალებადობა (ბავარის, მუაშის, ხოჯალისა და სხვ. მინერალური წყაროები). მინერალური წყაროები გამოირჩევიან ნახშირმჟავას მაღალი შემცველობით (2.5 გ/ლ–მდე) და ქიმიური შედგენილობის მრავალფეროვნებით.


ხუდონჰესის ზემოქმედების არეალში და მიმდებარე ტერიტორიებზე ძირითადად განვითარებულია ბაიოსის ზღვის ვულკანოგენურ-დანალექი ქანების წყალშემცველი კომპლექსი, სადაც ბაიოსის პორფირიტული წყების გაშიშვლებები გვხვდება დასახლებული პუნქტის – ხაიშის – შემოგარენში და მის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში. ლითოლოგიურად ეს კომპლექსი აგებულია პორფირიტებით, პორფირიტული ტუფებით, ტუფობრექჩიებით, ტუფოქვიშაქვებით, ფიქლებით. აღნიშნულ წყებაში წყალშემცველია, როგორც გამოფიტვის, ისე ტექტონიკური ნაპრალები. ეგზოგენური გამოფიტვის ზონა 70 მეტრის სიღრმემდე ვრცელდება. მასთან დაკავშირებული მიწისქვეშა წყლების გამოსავლების დებიტები 0.5

¸


2.0 ლ/წმ-ის ფარგლებში იცვლება. გამოფიტვის ზონაში ცირკულირებადი გრუნტის წყლების საერთო მინერალიზაცია საკმაოდ ფართო დიაპაზონში მერყეობს – 0.04

¸


0.8 გ/ლ. ასევე ცვალებადია წყლის ტემპერატურაც (4

¸


100C), რომელიც წყაროების გამოსავლების ჰიფსომეტრულ ნიშნულებზე არის დამოკიდებული. აქტიური ცირკულაციის გრუნტის წყლები ქიმიურად ძირითადად ჰიდროკარბონატული კალციუმიან-ნატრიუმიანია, იშვიათად – მაგნიუმიანი. 


ამასთან ერთად, ბაიოსის ვულკანოგენური წყებისთვის დამახასიათებელია ღრმა ცირკულაციის მინერალური მიწისქვეშა წყლები, ძირითადად – ნახშირორჟანგიანი. მათ გამოსავლებს განსახილველი რაიონის ფარგლებშიც ვხვდებით, ხაიში-მესტიის საავტომობილო გზის მარცხენა, მაღალ ფერდობზე. ღრმა ჭაბურღილებით დადგენილია, რომ საქართველოს ბელტის ფარგლებში ბაიოსთან დაკავშირებულია მაღალმინერალიზებული მიწისქვეშა წყლები, რომელთა გაზურ ფაზაში მეთანი და აზოტი ჭარბობს.


ხუდონჰესის ზემოქმედების არეალში და მიმდებარე ტერიტორიებზე გავრცელებულია აგრეთვე შუა და ქვედა იურის სპორადულად წყალშემცველი ფიქლისმაგვარი ქანები. ამ ქანების წყებაში დომინირებს თიხაფიქლები, ქვიშაქვები – შუაშრეების ან ცალკეული დასტების სახით. მათი გამოსავლები ფართოდ არის გავრცელებული დიდი კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე. აღნიშნული ქანების კომპლექსი შეიცავს როგორც ინტენსიური, ისე გაძნელებული ცირკულაციის მიწისქვეშა წყლებს. ზედა, ინტენსიური ცირკულაციის ზონაში გავრცელებულია უდაწნეო გრუნტის წყლები. წყაროთა დებიტები უმნიშვნელოა და 0.02

¸


0.1 ლ/წმ-ის დიაპაზონში იცვლება. შედარებით მაღალდებიტიანი წყაროები აღინიშნება ფიქლებრივ წყებაზე კრისტალური ქანების შემოცოცების ზოლში.


აღნიშნულ ზონაში გრუნტის წყლების ქიმიური შედგენილობა ძირითადად ჰიდროკარბონატული კალციუმიან-მაგნიუმიანია, ზოგჯერ – ჰიდროკარბონატულ-სულფატური კალციუმიანი ან ჰიდროკარბონატულ-ქლორიდული კალციუმიან-ნატრიუმიანი, საერთო მინერალიზაციით 0.1 

¸


 0.6 გ/ლ-მდე. სულფატ-იონის (

2


4


SO


-


) შემცველობა ამ წყლებში მცირეა (10 

¸


 50 მგ/ლ) და მატულობს მხოლოდ სულფიდური გამადნების უბნებზე. აღსანიშნავია, რომ კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის მთლიან გაყოლებაზე სპილენძ-პიროტინიანი გამადნების ზოლში გრუნტის წყლებში მომატებულია სულფიდების ჟანგვის შედეგად წარმოქმნილი მარილების შემცველობა.


ზემოთ აღნიშნული ქანების წყებასთან დაკავშირებული ღრმა ცირკულაციის მინერალური წყლები გვხვდება მდ. ენგურის ხეობის ზემო წელში. აღნიშნული წყლები სუსტად მინერალიზებული, შერეული ტიპის ნახშირმჟავა წყაროებია. 


 ტრიასისა და ზედა პალეოცენის მეტამორფულ ნაპრალოვან ქანებთან დაკავშირებული წყალშემცველი ზონა ხასიათდება გრუნტის წყლების გავრცელებით, დაახლოებით, 15 – 20 მეტრამდე. ეს წყლები განსახილველ რაიონში პრაქტიკულ მნიშვნელობას მოკლებულია, რადგანაც თვით აღნიშნული წყების გამოსავლები მცირე ფართობზე ფრაგმენტების სახით გვხვდება. 


ხუდონჰესის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ არსებობს გარკვეული რისკი იმისა, რომ ერთგვარად შეიცვლება როგორც არაღრმა განლაგების მტკნარი წყლების, ისე ღრმა მინერალური წყლების ცირკულაციის პირობები, რაც უარყოფითად აისახება აღნიშნული კატეგორიის წყლების ბუნებრივი რესურსების სიდიდეზე. 



ნახ. 6.7. ხუდონჰესის საპროექტო წყალსაცავის კონტური

ჰიდროგეოლოგიური პირობები კაშხლის უბანზე


ლიასური და ბაიოსის ქანების წყებები ზოგადად, ნაკლები წყალშეღწევადობით ხასიათდება წვრილმარცვლოვნებისა და მჭიდრო ნაპრალების გამო. ამდენად, ატმოსფერული ნალექის წყლებით ძირითადად იკვებება ზედაპირული ჩამონადენი ტოტები და ნაკადები. დელუვიური, პროლუვიური და კოლუვიური ნალექები ხასიათდება შედარებით მაღალი წყალშეღწევადობით და მათში შესაძლებელია გრუნტის წყლის დაგროვება კონტაქტის გასწვრივ ქვემოთ, საგებ ქანებამდე.


ზედაპირული დრენაჟის თვალსაზრისით, მარჯვენა მხარეს წყლის ნაკადები არ ფიქსირდება. მარცხენა მხარეს მდ. ლეხარა გაედინება ღერძის სიახლოვეს. ორივე საყრდენის დრენირება ხდება გარკვეულ ნიშნულებზე სხვადასხვა გვირაბების, შტოლნებისა და გალერეების არსებობის გამო. 


ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ მიწისქვეშა ნაგებობები ფაქტიურად სიმშრალეს ინარჩუნებს ზამთრის სეზონზეც კი. აღნიშნულით გარკვეულწილად დასტურდება, რომ ვულკანური ტუფები საკმაოდ წყალშეუღწევადია განტვირთვის ზონის ქვემოთ. საყურადღებოა ისიც, რომ ლიასური თიხაფიქლები ძალზედ დაბალი წყალშეღწევადობით ხასიათდება. 

6.1.5. საინჟინრო–გეოლოგიური პირობები


მარშრუტული აგეგმვის პერიოდში, რომელმაც მდინარეების – ენგურის, ხაიშურის (თხეიშის), ნენსკრისა და ლახანის – ხეობები მოიცვა, აღწერილ და დაფიქსირებულ იქნა GPS–ის კოორდინატებით, აგრეთვე ფოტოდოკუმენტებით დაკვირვების 41 წერტილი, რომელთა ადგილმდებარეობა ქვემოთ მოცემულ ცხრილში და ტოპოპლანშეტზე არის ასახული (იხ. დანართი P).

ხუდონჰესის ზემოქმედების არეალისათვის დამახასიათებელია მკვეთრად დანაწევრებული მთაგორიანი რელიეფი აბსოლუტური ნიშნულების მოკლე მანძილებზე ცვალებადობის დიდი ამპლიტუდით, მდინარეთა ხეობების V-სებური კონფიგურაციით, ციცაბო ფერდობებით, მდინარეული ტერასების ფრაგმენტებითა და გამოტანის კონუსებით.


 ტყის ხშირი საფარი, მკვრივი ქანებით აგებული ციცაბო ფერდობები და მდინარეთა ვიწრო ხეობები არ უწყობენ ხელს დიდი სიმძლავრის მეოთხეული ნალექების აკუმულაციას. თუმცა ცალკეულ, შედარებით ფართო ჭალებში და ჭალისზედა ტერასების მონაკვეთებზე თანამედროვე ალუვიონის საკმაოდ მძლავრი დანაგროვები გვხვდება, რაც, ძირითადად, მდინარეების – ნენსკრისა და ხაიშურის – აუზებისთვის არის დამახასიათებელი. 

ქვემოთ დახასიათებულია გამოკვლეული მარშრუტების ის მონაკვეთები, რომლებიც განსაკუთრებით მოწყვლადია გარემოზე ზემოქმედების თვალსაზრისით.


მარშრუტი №1. მდ. ენგურის ხეობის ორივე ფერდობი, სოფ. ხაიშიდან სოფ. ლალხორალის სამხრეთ პერიფერიის ჩათვლით (სადაც თაღოვანი კაშხალი უნდა აშენდეს). ამ მარშრუტზე ხეობის მარცხენა მხარეზე ხშირია მაღალი, ციცაბო კალთები, რომლებიც დაფარულია ქვიშაფიქლების გამოფიტვის უხეშნატეხოვანი მასალით. სოფ. ხაიშის შესასვლელთან ფერდობი თითქმის კარნიზის ფორმისაა, რომლის ზედა ნაწილში კარგად დამუშავებული ლოდნარის, კაჭარისა და კენჭნარის მასალა არის განლაგებული. ფერდობი აშკარად მობილურია, რაზედაც გზის გასწვრივ, დაახლოებით, 60 მ სიგრძეზე ამოშენებული ბეტონის საყრდენი კედელიც მიუთითებს. წყლით დაფარვის შემდეგ გარდაუვალი იქნება წყალსაცავში ფერდობის ჩამოშლა-ჩამონგრევა მასზე აღმოცენებული მცენარეულობით.


		

		



		სურ. 6.25. ბეტონის საყრდენი კედელი გზის გასწვრივ

		სურ. 6.26. მობილური დელუვიური ფერდობი







ნახ. 6.8.
დასახლებული პუნქტები, რომელთა შორის ჩატარდა საინჟინრო–გეოლოგიური გამოკვლევები

მდ. ენგურის ხეობის მარცხენა ფერდობზე გამავალი საავტომობილო გზის გასწვრივ, სოფ. ხაიშიდან სოფ. ლალხორალამდე ხშირად აღინიშნება გეოლოგიურ-გეომორფოლოგიური პროცესების მიმართ მაღალსენსიტიური უბნები. 

		



		სურ. 6.27. მდ. ენგურის ხეობის მარჯვენა ფერდობზე განვითარებული კარნიზები



		

		



		სურ. 6.28. დელუვიური ფერდობი მოვაკებული ტერიტორიის დასაწყისში

		სურ. 6.29. ხელოვნურად მოწყობილი ვაკე ტერიტორია





შემდეგი უბანი დაფიქსირებულია იმ ადგილზე, სადაც მდ. ენგურის კალაპოტიდან გასულ საუკუნეში გაყვანილი წყალსაგდები გვირაბის ზედა რკინაბეტონის პორტალი მდებარეობს. ამ ადგილზე, ხეობის მარცხენა ფერდობზე, უხეშშრეებრივი, ინტენსიურად დანაპრალიანებული მკვრივი ქვიშაქვები არის გაშიშვლებული. ანალოგიური გაშიშვლებები ხშირია აღნიშნულ მარშრუტზე.


		



		სურ. 6.30. ძირითადი ქანების გაშიშვლებები პორტალის სიახლოვეს





წყალსაგდები გვირაბის ზედა პორტალიდან, დაახლოებით, 200 მ-ის დაშორებით, მდ. ენგურის დამშრალ კალაპოტში საკმაოდ წყალუხვი ხევი შემოდის, რომელიც ქვიშაქვებით აგებულ ვიწრო, ციცაბოფერდობებიან ხეობაში მოედინება. ხევის გარდიგარდმო საავტომობილო გზის მარჯვენა მხარეს ხევის ეროზიული მოქმედების ჩასაქრობად რკინა-ბეტონის ორმაგი კონსტრუქცია არის მოწყობილი. ნაკადი მდ. ენგურის კალაპოტში საავტომობილო გზის ქვეშ მდებარე გვირაბით შემოდის.


		



		სურ. 6.31. ხევის ნაკადი მდ. ენგურის დამშრალ კალაპოტში





წყალსაგდები გვირაბის ქვედა პორტალი რკინის კონსტრუქციის ხიდის მახლობლად მდებარეობს. პორტალებს შორის გვირაბის ტანი სქელშრეებრივ დანაპრალიანებულ მკვრივ ქვიშაქვებში არის გამომუშავებული. კაშხლის მდებარეობის ადგილზე ხეობა ვიწროა, დაახლოებით, 50 მ სიგანის და მისი ორივე ფერდობი მკვრივი ქვიშაქვებით არის აგებული.


		

		



		სურ. 6.32. რკინის კონსტრუქციის ხიდი წყალსაგდები გვირაბის ქვედა პორტალთან



		სურ. 6.33. მეწყრული ფერდობი მდ. ენგურის ხეობის მარჯვენა მხარეს

		სურ. 6.34. საცალფეხო ხიდი მდ. ენგურზე





მდ. ენგურის ხეობის მარჯვენა ფერდობის ძირშიც აღნიშნება საშიში გეოლოგიურ-გეომორფოლოგიური პროცესების მიმართ მაღალსენსიტიური, ადვილად მოწყვლადი უბნები, რომლებიც ციცაბო, შლადი ფერდობებით არის წარმოდგენილი.


მარშრუტი №2. მდ. ენგურის ხეობის მონაკვეთი სოფ. ჯორკვალიდან სოფ. ხაიშამდე. მარშრუტის ეს მონაკვეთი მომავალი წყალსაცავით დატბორვის ზონაში ხვდება. ჭუბერის გადასახვევიდან საავტომობილო გზა ხეობის მარჯვენა ფერდობის ძირს მიუყვება და ამის გამო მარცხენა ფერდობზე საინჟინრო-გეოლოგიური სიტუაციის შეფასება მხოლოდ მდინარის გამოღმა ნაპირიდან არის შესაძლებელი.


სოფ. ჯორკვალიდან სოფ. ლახანის დასავლეთ კიდემდე ხეობა საგრძნობლად ფართოვდება, იმდენად, რომ მდინარის მარჯვენა ნაპირის ცალკეულ მონაკვეთებზე ჭალისზედა პირველი ტერასის ფრაგმენტებია განვითარებული. სწორედ ამ მონაკვეთებზე არის ბლოკური და პლასტიკური მეწყრების, ჩამონგრევებისა და შვავების რეალური საშიშროება, რის გამოც ისინი სენსიტიური უბნების კატეგორიას მიეკუთვნებიან. კერძოდ, სოფ. ჯორკვალის დასაწყისიდან - აღმოსავლეთის მხრიდან, დაახლოებით, 250 მეტრში დინების მიმართულებით, ხეობის მარჯვენა ნაპირზე, მაღალ და ციცაბო ფერდობზე გვხვდება ძლიერ გამოფიტული და დამსხვრეული ქანების (თიხაფიქლები, ქვიშაქვები) მძლავრი გაშიშვლება. მარცხენა ნაპირზე, ციცაბო ფერდობის ქვედა ნაწილში, მისი ძირიდან, დაახლოებით, 50 მ სიმაღლეზე, ნაშალი მასალით აგებული, რკალური მოხაზულობის ძლიერ ეროზიული შიშველი უბანია, რომელშიც წყლის ნაკადებით ჩამოტანილი ხის მორები არის მიმოფანტული. ტერიტორიის დატბორვის შემდეგ ამ მონაკვეთზე მეწყრის წარმოქმნა ეჭვსგარეშეა.

		

		



		სურ. 6.35. ჩამონგრევის ტიპის ბლოკური მეწყერი სოფ. ჯორკვალის მიდამოებში

		სურ. 6.36. მაღალი, ძლიერ ეროზიული მეწყრული ფერდობი მდ. ენგურის ხეობის მარცხენა ნაპირზე





სოფ. ჯორკვალის დასავლეთ ნაწილში განვითარებულია 100 მ–ის სიმაღლის ფართო ნაშალი ფერდობი, რომელიც ძირითადი ქანების გაშიშვლებებს შორის არის მოქცეული. ნაშალი მასალა თიხაფიქლებისა და ქვიშაქვების ნამსხვრევებით არის წარმოდგენილი. ფერდობის ძირში, საავტომობილო გზის კიდეზე უზარმაზარი ლოდების გროვებია. გზის ქვედა მხარეს, მდინარის კალაპოტამდე 200 მ–ის სიგანის მცირედ დახრილ ტერასულ ზოლში საცხოვრებელი სახლები და საკარმიდამო დამუშავებული ეზოებია. ცხადია, ტერასა წყლით დაიფარება, ხოლო ზემოთ ნახსენები ნაშალი ფერდობი წყალსაცავში დაუბრკოლებლად გადაინაცვლებს.


		



		სურ. 6.37. მძლავრი ნაშალი მასა მესტია-ზუგდიდის საავტომობილო გზის ზედა მხარეს სოფ. ჯორკვალთან





სოფ. ლახანის აღმოსავლეთით კიდეზე განვითარებულია ქანების ჩამონგრევის კონუსი, რომლის ფუძის სიგანე 30 მ-ს უდრის. ფერდობის სულ ზედა ნაწილში მკვრივი დანაპრალიანებული ქვიშაქვები კარნიზის სახით შიშვლდება, რომელიც ჩამონგრევის კერას წარმოადგენს. ფერდობი უშუალოდ ებჯინება საავტომობილო გზის ვაკისს.


		

		



		სურ. 6.38. ჩამონგრევის მძლავრი კონუსი სოფ. ლახანთან, ზედა ნაწილში მოჩანს ჩამონგრევის კერა





№18 დაკვირვების წერტილი ხრეშისა და ქვიშის დამამზადებელი საწარმოს ახლოს მდებარეობს. ინერტული მასალის ნედლეული წარმოდგენილია ქვიშის შემავსებლიანი მსხვილი კონგლომერატით, რომელიც მდინარის მარჯვენა ნაპირზე კარიერით არის გახსნილი. სავარაუდოდ, ეს ძველი ალუვიონია. კარიერის კედელზე გაშიშვლებული კონგლომერატის თავზე განვითარებულია სხვადასხვა ნატეხოვანი ნაშალით აგებული კალთები. საერთოდ, სოფ. ჯორკვალიდან მოყოლებული, ინერტული მასალის კარიერის ადგილმდებარეობის ჩათვლით, ხეობის მარჯვენა კალთები მობილური და, შესაბამისად, მოწყვლადია ნაშალი მასალის ძირის მიმართულებით გადაადგილების თვალსაზრისით.


		

		



		

		



		სურ. 6.39, 40, 41, 42. ბალასტის დამამზადებელი საწარმოს საქმიანობის ამსახველი ფოტოები





სოფ. ლახანის დაბოლოებიდან (დინების აღმა), დაახლოებით, 200 მ-ის მანძილზე საავტომობილო გზის მარჯვენა მხარეს აღმართულია უხეშნატეხოვანი ტუფობრექჩიებით აგებული მაღალი კარნიზები. მდგრადობის თვალსაზრისით პორფირიტული წყება შედარებით სტაბილურია და მისი გავრცელების ზოლში რაიმე დიდი მასშტაბის საინჟინრო-გეოლოგიური პროცესების განვითარება მოსალოდნელი არ არის, გარდა ქვაცვენისა. რამდენიმე მონაკვეთზე პორფირიტულ წყებაში საავტომობილო გზის გვირაბებია გაყვანილი.


		



		სურ. 6.43. ვულკანოგენური წყების ქანების მძლავრი გაშიშვლება





სოფ. ჯორკვალის მარშრუტზე დაკვირვების ბოლო (№20) წერტილი იმ ადგილას მდებარეობს, სადაც ბაიოსის ვულკანოგენებით აგებულ მაღალ და ციცაბო ფერდობებზე მძლავრი ნაშალი მასა არის დაგროვილი. ამ მონაკვეთზე გზის ვაკისის დასაცავად აგებულია რკინაბეტონის მასიური დამცავი კედელი, რომლის ტანში სადრენაჟო მილები არის ჩატანებული. წყალსაცავის წარმოქმნის შემდეგ კედელი დაიტბორება, სადრენაჟო მილები ფუნქციას დაკარგავს, კედელზე ზედა მხრიდან განვითარებულ გრავიტაციულ დაწოლას ჰიდროსტატიკური დაწნევა დაემატება და კედელი წყალსაცავში ჩავარდება.

შემდეგი მარშრუტი №3 მომავალი წყალსაცავის იმ ტოტს მიუყვება, რომელიც მდ. ნენსკრის (მდ. ენგურის მარჯვენა შენაკადი) და, ნაწილობრივ, მისი მარჯვენა შენაკადების – მდ. ლახანისა და მდ. დარჩი-ორმელეთის – ხეობებში წარმოიქმნება. მარშრუტი იწყება ჭუბერის დასახლების ცენტრში იმ ადგილას, სადაც საავტომობილო გზა მეტალის კონსტრუქციის ხიდით მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირიდან მარცხენა ნაპირზე გადადის. ეს ადგილი 1.8 კმ-ით უფრო მაღლაა ჩრდილოეთით, ვიდრე საპროექტო წყალსაცავის ზედა კიდე. მდ. ნენსკრის ორივე ნაპირზე კარგად გამოხატული კალაპოტზედა ტერასებია განვითარებული. მდ. ნენსკრის მარჯვენა ტერასაზე სკოლის შენობა და სტადიონია, მარცხენაზე საავტომობილო გზა გადის. მდინარის ჭალა და ტერასა კარგად დამუშავებული ლოდნარით არის დაფარული. ორივე ნაპირზე ტერასები ძალიან მაღალ, ციცაბო (თითქმის შვეულ) ფერდობებს ებჯინება. 


სოფ. ლეკალმახის ჩრდილოეთ პერიფერიაზე წყალსაცავის დაბოლოების უბანზე - მდ. ნენსკრის მარცხენა ნაპირზე – განვითარებულია საკმაოდ ფართო (100 მ) ჭალისზედა პირველი ტერასა, რომელიც ტყით დაფარულ ფერდობს ებჯინება. ფერდობზე ბაიოსის ტუფოგენური წყების ქანები შიშვლდება, საიდანაც ჩამონგრეული ლოდები უხვად არის მიმოფანტული ტერასის ზედაპირზე. ამ ტერიტორიაზე წყალსაცავის კიდე თხელი წყლით იქნება წარმოდგენილი, რის გამოც, მდინარის ორივე ნაპირზე განვითარებული ტერასების დატბორვის გარდა, სხვა სერიოზული გართულებები მოსალოდნელი არ არის.


		

		



		სურ. 6.44,45. ტერასები მდ. ნენსკრის ნაპირებზე





ჭუბერის დასახლებიდან მოყოლებული მდ. ლახანის მდ. ნენსკრასან შეერთების ადგილამდე საერთო სურ. უცვლელია. მდინარის ორივე ნაპირზე რელიეფში კარგად გამოხატული ჭალისზედა ალუვიური ტერასებია განვითარებული. ჭალა საკმაოდ ფართოა და სხვადასხვა შედგენილობის, კარგად დამუშავებული ლოდებით, აგრეთვე წყალდიდობების პერიოდებში ჩამოტანილი მორებით არის მოფენილი. როგორც მარჯვენა, ასევე მარცხენა ტერასა, ტყით დაფარულ, მაღალ და ციცაბო ფერდობებს ებჯინება. აღნიშნულ მონაკვეთზე საინჟინრო-გეოდინამიკური პროცესების აღძვრის შესაძლებლობა არ ჩანს, გარდა ლოკალური, მცირე მასშტაბის ჩამონგრევებისა.


		

		



		სურ. 6.46, 47. ნამსხვრევი მასალა მდ. ნენსკრის კალაპოტში





ამ მარშრუტზე ერთ-ერთი დამახასიათებელი უბანი მდ. ნენსკრასთან მდ. ლახანის შესართავია. ამ უკანასკნელის კალაპოტი ვიწროა, მისი ჭალა დაფარულია დიდი ლოდებით, მდინარის დინება ჩქარია. მარცხენა ფერდობი, რომელიც წყალგამყოფია მდინარეებს შორის, შედარებით დაბალი და მცირე დახრილობისაა. მარჯვენა ფერდობი მაღალი და ციცაბოა. ორივე ფერდობს გრუნტის გზა მიუყვება. მდინარეთა შესართავის უბანი, საავტომობილო ხიდი, მდ. ნენსკრის მარჯვენა ფერდობზე გამავალი გზა და მდ. ლახანის მარჯვენა ფერდობზე გამავალი გზის ზედა მონაკვეთი დაიტბორება. 


		



		სურ. 6.48,49. მდ. ლახანის ლოდნარით მოფენილი ხეობა





სოფ. ლახანის ჩრდილოეთ დაბლობიდან თვალნათლივ მოჩანს ძალიან მაღალი და ციცაბო, ინტენსიურად შლადი მეწყრული ფერდობი. ფერდობზე არსებული ნაშალი მასალის მობილური მასა იმდენად დიდია, რომ მისი გადაადგილება წყალსაცავში შეიძლება კატასტროფული აღმოჩნდეს. ამის გამო, ჩვენი აზრით, მიზანშეწონილია, რომ ლახანის ხეობაში წყალსაცავის შემომავალი ტოტი მდინარეთა შესართავიდან აღმა 200 მ-ს არ გასცდეს.


		

		



		სურ. 6.50, 51. მეწყრული ფერდობი მდ. ლახანის ხეობაში







ნახ. 6.9.
 კლდეზვავსაშიში ფერდობის მდ. ნენსკრის მარჯვენა ნაპირის გასწვრივ

მდინარეების – ნენსკრისა და ლახანის – შესართავიდან დაღმა, დაახლოებით, 1 კმ-ში, ხეობა ვიწროვდება, თუმცა მარჯვენა ფერდობზე კალაპოტზედა ვიწრო ტერასა მაინც იკვეთება. მარცხენა ნაპირზე ნაკადი უშუალოდ ფერდობის ძირს მიუყვება, ტერასის გარეშე. ეს ფერდობი აშკარად დამეწყრილია. მეწყრული ცირკის რკალური მონაკვეთის სიგრძე მდინარის კალაპოტიდან თითქმის 70 მ სიმაღლეზეა, რაც უეჭველად გამოიწვევს მიწის დიდი მოცულობის წყალსაცავში ჩამოცურებას. წყალსაცავის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ მეწყრის მოწყვეტის სიბრტყე კიდევ უფრო მაღლა გადაიწევს, რასაც მოჰყვება მიწის დამატებითი მასების ჩამოშლა-დაცურება. შესაბამისად, ეს ტერიტორია უნდა განხილულ იქნეს, როგორც ადვილად მოწყვლადი და მაღალსენსიტიური.


		

		



		სურ. 6.52, 53. მეწყრული მასის მოწყვეტის სიბრტყე





ზემოთ აღწერილი სენსიტიური უბნებიდან 600 მ-ის დაშორებით, დინების მიმართულებით, მდ. ნენსკრის ხეობის მარჯვენა ფერდობზე გამავალი საავტომობილო გზის ზედა მხარეს, დაახლოებით, 300 მ სიგრძის მონაკვეთზე, ჩამონგრევის უზარმაზარი მასა არის განვითარებული. ფერდობი საფეხურებრივია, ზედა ნაწილში – ციცაბო, ქვევით – შედარებით დამრეცი ძირითადი ქანების მძლავრი გაშიშვლებებით, რომლებიც ჩამონგრევის კერას ქმნიან. მდინარის მარცხენა, ციცაბო ფერდობზედაც რეალურია მიწისა და ნამსხვრევი მასალის დიდი მასების ჩამოცურება-ჩამონგრევის საფრთხე. ამაზე მაღალი ძაბვის ანძებს ზემოთ მოწყვეტის სიბრტყის არსებობა მიუთითებს, რომელიც მდინარის აღმა გრძელდება და ზემოთ აღწერილი მეწყრული სხეულის მოწყვეტის სიბრტყეს უერთდება. საერთოდ, უნდა აღინიშნოს, რომ მდ. ნენსკრასთან მდ. ლახანის შეერთების ადგილიდან დაწყებული №27 დაკვირვების წერტილამდე ხეობის ფერდობები უკიდურესად არასტაბილურია და საგრძნობლად გაართულებს წყალსაცავის ექსპლუატაციას.

		

		



		სურ. 6.54, 55. ბლოკური მეწყერი და ლოდების დანაგროვები მეწყრული ფერდობის ძირში





მდ. ნენსკრაზე გადებული ხიდის მიდამოებში (დაკვირვების №28 წერტილი) ხეობის მარცხენა ფერდობი ციცაბოა, კარნიზისებური, ბაიოსის ტუფოგენებით აგებული. მოპირდაპირე მხარეს, გზის ვაკისიდან, დაახლოებით, 30 მ სიმაღლეზე დელუვიონის გაშიშვლება მოჩანს, რომელიც ღია ყავისფერი, მოყვითალო თიხნარით არის წარმოდგენილი, ძირითადი ქანის მსხვილი ნატეხების ჩანართებით. დელუვიონის ეს გაშიშვლება მცირე ზომის მეწყრული სხეულის მოწყვეტის სიბრტყეა.


		



		სურ. 6.56. დელუვიური მეწყრული ფერდობი მდინარის მარჯვენა ნაპირზე





მდ. ნენსკრასთან დაჩი-ორმელეთის შესართავის უბანზე ორივე მდინარის ფერდობები ციცაბოა, პორფირიტული წყების მასიური ქანებით აგებული. ამ უბანზე მოსალოდნელია ჩამონგრევების განვითარება.


მარშრუტის ბოლო პუნქტის - მდ. ენგურთან მდ. ნენსკრის შესართავის მიდამოებში - ორივე ხეობის ფერდობები ბაიოსის ვულკანოგენური ქანებით არის აგებული. ამ ფორმაციის გავრცელება სოფ. ხაიშისკენ მიმავალ გზაზე, ხიდიდან, დაახლოებით, 0.5 კმ-ის მანძილზე წყდება. საკუთრივ სოფ. ხაიში და მისი შემოგარენი იურული თიხაფიქლების და ქვიშაქვების გავრცელების არეალში არის მოქცეული. 

		

		



		სურ. 6.57. მდინარეების – ენგურისა და ნენსკრის – შესართავი

		სურ. 6.58. გზა ჭუბერისკენ





მდ. ენგურის მარცხენა შენაკად მდ. ხაიშურის ხეობაში დატბორვის ზონა, პროექტის მიხედვით, მდ. კასლეთის შესართავიდან ზევით, დაახლოებით, 0.5 კმ-ის მანძილზე ვრცელდება. დატბორვის ზონაში ხვდება აგრეთვე მდ. კასლეთის დინების ქვემო წელიც, შესართავიდან სოფ. ქვემო წვირმინდამდე. მარშრუტი სოფ. ვედიდან იწყება (დაკვირვების წერტილი №32) და იმის მიუხედავად, რომ დაკვირვების №38 წერტილამდე ხეობის მონაკვეთი დატბორვის ზონის ზევით მდებარეობს, მაინც საჭიროდ ჩავთვალეთ მისი შესწავლა, ის საჭიროა სრულყოფილი სურ.ს მისაღებად, რადგანაც განსახილველ მონაკვეთზე წარმოდგენილი საინჟინრო-გეოდინამიკური პროცესები ტიპური და დამახასიათებელია მთლიანად ხეობისათვის.

		



		სურ. 6.59. მდ. ხაიშურის ხეობა სოფ. ვედის მიდამოებში





მდ. კასლეთის შესართავთან მდ. ხაიშურის ხეობა ფართოა და ამ უბანზე საშიში გეოლოგიური პროცესები ნაკლებად არის მოსალოდნელი. GPS–ის ხელსაწყოთი რელიეფის აბსოლუტური ნიშნულების განაზომების მიხედვით, სოფ. ქვემო წვირმინდი დატბორვის ზონაში ხვდება.


		

		



		სურ. 6.60. მდ. კასლეთისა და მდ. ხაიშურის შესართავი

		სურ. 6.61. საცხოვრებელი სახლი სოფ. წვირმინდში





მდინარეთა შესართავიდან 500 მ-ის დაშორებით ჩრდილო-დასავლეთით, ვედი-ხაიშის საავტომობილო გზის ზედა მხარეს, დაახლოებით, 500 მ სიგრძის მონაკვეთზე მეჩხერი მცენარეულობით დაფარული, ციცაბო ნაშალი ფერდობია განვითარებული, რომლის თავზე, სავარაუდოდ, ტუფოგენებით აგებული მაღალი კარნიზები (ნაშალი მასალის კერა) მოჩანს.


		

		



		სურ. 6.62, 63. ტუფოგენებით აგებული კარნიზი და ნაშალი ფერდობი მდ. ხაიშურის ხეობაში





მდ. ხაიშურის ხეობაში მარშრუტის ბოლო წერტილს ზუგდიდი-მესტიის საავტომობილო გზაზე მდ. ხაიშურაზე გადებული ხიდი წარმოადგენს. ხეობა ამ ადგილას ვიწროა. მარცხენა ფერდობი მაღალი, ვერტიკალური და კლდოვანია. მარჯვენა ფერდობზე რელიეფი შედარებით მშვიდია და მასზე საცხოვრებელი სახლები არის განლაგებული. კალაპოტი ამოვსებულია ნაგორები ლოდებითა და კაჭარით.


		

		



		სურ. 6.64. ხაიშის დასახლება ხეობის მარჯვენა ფერდობზე

		სურ. 6.65. მდ. ხაიშურის ლოდნარიანი კალაპოტი





მდ. ენგურთან, შესართავის ზემოთ, ხეობის მარჯვენა ციცაბო ფერდობზე ფართო ნაშალი ზოლია გამოხატული, რის გამოც ხეობის ეს მონაკვეთიც სენსიტიური უბნების კატეგორიას უნდა მიეკუთვნოს.


		



		სურ. 6.66. მძლავრი ნაშალი ფერდობი მდ. ენგურის ხეობის მარჯვენა მხარეს





ამრიგად, საველე სამუშაოების ჩატარების შედეგად დადგინდა, რომ ხუდონჰესის კომპლექსის განლაგების არეალში:


· ტიპური მეწყრული ფერდობები წარმოდგენილია ოთხივე მარშრუტზე - მდინარეების – ენგურის, ნენსკრის, ლახანის, ხაიშურისა და კასლეთის – ხეობებში (დაკვირვების წერტილები №№ 4, 5, 10, 11, 15, 25, 26, 28, 32 იხ. დანართი P);


· ხშირია ჩამონგრევების ტიპის ბლოკური მეწყრები №№ 12, 16, 17, 22, 27, 29, 34, 35, 36 დაკვირვების წერტილების უბნებზე, იხ. დანართი P;


· თიხაფიქლების ნატეხებით აგებული ნაშალი ფერდობები, რომლებიც შვავების კატეგორიას მიეკუთვნება, თითქმის ყველა ხეობაშია წარმოდგენილი;


· ჰიდროგეოლოგიური კუთხით შემაფერხებელ ფაქტორს წარმოადგენს ის გარემოება, რომ წყალსაცავის შექმნის შემდეგ ფერდობებიდან მდინარეთა ხეობებში შემომავალი გრუნტის წყლების განტვირთვა შეფერხდება; ადგილი ექნება შეტბორვას, რის შედეგადაც გრუნტის წყლების დონეები აიწევს და ფერდობებზე გავრცელებული ხშირი მცენარეულობა ჭარბტენიანობის პირობებში აღმოჩნდება. ამან შეიძლება დააზიანოს მცენარეთა გარკვეული სახეობები;


· საპროექტო წყალსაცავის კონტურს შიგნით მინერალური წყაროების ბუნებრივი ან ხელოვნური გამოსავლები ცნობილი არ არის. შესაბამისად, მათი გაქრობის საფრთხე არ არსებობს.

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზა, 63კმ-78კმ მონაკვეთი

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზა, ნულოვანი პიკეტიდან დაწყებული მე-5 პიკეტის ჩათვლით, ბაიოსის ვულკანოგენური ქანების გავრცელების ზოლში გადის. ამ უბანზე ბაიოსის სართული წარმოდგენილია ტუფობრექჩიებით, ტუფოკონგლომერატებით, ტუფოქვიშაქვებით, გვხვდება აგრეთვე სპილიტებისა და დიაბაზების განფენები. ჰიდროგეოლოგიური თვალსაზრისით ეს არის ვულკანოგენური წარმონაქმნების წყალშემცველი კომპლექსი, რომელიც, მდ. ენგურის აუზის კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, საკმაო წყალუხვობით ხასიათდება. 


გზის აღნიშნული მონაკვეთის გასწვრივ ქანები ინტენსიურად დანაპრალიანებულია ტექტონიკური და, ნაწილობრივ, ეგზოგენური პროცესების გავლენით. ამ მონაკვეთზე მოსალოდნელია, ძირითადად ქვათაცვენები. მე-2 და მე-3 პიკეტებს შორის განვითარებულია შიშველი მეწყრული ფერდობი. გზის გაყვანასთან დაკავშირებით განხორციელებულმა საინჟინრო ღონისძიებებმა, შესაძლოა, გამოიწვიოს ქვათაცვენებისა და მეწყრული პროცესების გააქტიურება, რის გამოც საჭირო გახდება გზის ვაკისის დამცავი მეწყერსაწინააღმდეგო კედლის მოწყობა.

ხუდონჰესის კაშხლიდან ახალი საავტომობილო გზა გაივლის, დაახლოებით, 0.5 კმ–ის დაშორებით. გზის აღნიშნული მონაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიები აგებულია ზედა ლიასის არკოზული ქვიშაქვებითა და თიხაფიქლებით. მე-7 პიკეტიდან მე-9 პიკეტის ჩათვლით, მონაკვეთზე განსაკუთრებით საყურადღებოა მაღალი და დიდი დახრილობის ნაშალი ფედრობის ზედა ნაწილში არკოზული ქვიშაქვების გაშიშვლებები, რასაც ქვემოთ დელუვიური ფერდობი აგრძელებს. 


ეს უკანასკნელი პოტენციურ მეწყერს წარმოადგენს. აღნიშნულ მონაკვეთზე გზის გაყვანის პროცესში განხორციელებული საინჟინრო ღონისძიებები გამოიწვევენ ქვათაცვენისა და მეწყრული პროცესების გააქტიურებას, რისთვისაც საჭირო გახდება მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება და დროებითი ღვარებისგან დამცავი წყალსარინი კიუვეტების მოწყობა. 


 მდ. ნენსკრაზე ხიდური გადასასვლელის შემდეგ (პიკეტი 11), მე-14 პიკეტის ჩათვლით, საავტომობილო გზის მშენებლობა ძირითადად ბაიოსის ვულკანოგენური წყების ქანებში განხორციელდება, მათ შორის თავსდება 167 მ სიგრძის გვირაბი მე-9 პიკეტის უბანზე.

მე-13 და მე-14 პიკეტებს შორის ბაიოსის პორფირიტული წყებით არის აგებული მდ. ენგურის ხეობის მაღალი და ციცაბო ფერდობზე განვითარებულია მძლავრი ნაშალი მასალის შლეიფი, რომელიც გზის გაყვანის შემდეგ შეიძლება მოძრაობაში მოვიდეს და გამოიწვიოს გზის ვაკისის გადაფარვა ნაშალი მასალით. აღნიშნულის თავიდან აცილების მიზნით, საჭირო გახდება რკინაბეტონის დამცავი კედლების აშენება, რომელშიც ჩატანებული იქნება წყლის სადრენაჟო მილები.


მე-9 პიკეტის უბანზე გვირაბის მშენებლობამ ბაიოსის ვულკანოგენური წყების ქანებში შეიძლება გამოიწვიოს მიწისქვეშა წყლების მნიშვნელოვანი მოდინება, რაც მოითხოვს სათანადო სადრენაჟო არხების მოწყობას გვირაბის კიდეების გასწვრივ მის მთელ სიგრძეზე.


ვედის კარიერთან მისასვლელი გზა

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის ცენტრალურ გზასთან სოფ. ვედის დამაკავშირებელი გზა იწყება საპროექტო კაშხლის მდებარეობიდან, დაახლოებით, 1.5 კმ-ის შემდეგ (დინების აღმა) მდ. ენგურის ხეობის მარცხენა ფერდობზე და შემდეგ გრძელდება 2.6 კმ სიგრძის გვირაბით. ეს უკანასკნელი 1,282 მ და 1,768 მ ნიშნულებს შორის ზოლში მთავრდება მდ. ხაიშურის მარცხენა ნაპირზე, სადაც იგი გამოდის სოფ. ხაიშიდან სოფ. ვედისკენ მიმავალ გრუნტის გზაზე.

		

		



		სურ. 6.67. სოფ. ვედის საავტომობილო გზის საპროექტო გვირაბის ქვედა პორტალი

		სურ. 6.68. სოფ. ვედის საავტომობილო გზის საპროექტო გვირაბის ზედა პორტალი მდ. ხაიშურის ხეობის მარცხენა ფერდობზე





გვირაბის საერთო სიგრძის 4/5 ნაწილი ზედა ლიასის სორის წყების ქვიშაქვიან ქანებში გაივლის, ხოლო საწყისი, დაახლოებით, 0.5 კმ სიგრძის მონაკვეთი – ბაიოსის ვულკანოგენური წყების ქანებში. 


ცხადია, რომ გვირაბის განლაგების სიღრმე, ინტენსიურად დანაწვერებული რელიეფის პირობებში, სხვადასხვა მონაკვეთზე სხვადასხვა იქნება. გვირაბის განლაგების სიღრმიდან დამოუკიდებლად, ყველა შემთხვევაში მის თავზე წარმოიქმნება ე.წ. “წონასწორობის თაღი”, რომელიც, ინტენსიური ტექტონიკური დანაპრალიანების გამო, საკმაოდ მაღალი იქნება. აღნიშნული გარემოება ქმნის მაღალი სამთო წნევების განვითარების შესაძლებლობას, რაც აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული გვირაბის კონსტრუქციასა და მისი გამაგრების სქემაში. 


მნიშვნელოვანია აგრეთვე მიწისქვეშა წყლების მოდინება გვირაბის როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის პერიოდში. უხეში მიახლოებით შეიძლება დავუშვათ, რომ გვირაბის 1 გრძივ მეტრზე მიწისქვეშა წყლების მოდინების სიდიდემ შეიძლება შეადგინოს 0.1 ლ/წმ. გვირაბის მთლიან სიგრძეზე (დაახ., 2,600 მ) გადაანგარიშებით მივიღებთ 260 ლ/წმ–ს. ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, რომელიც გათვალისწინებულ უნდა იქნეს გვირაბში წყალსარინი არხების მოწყობისას. ანალოგიურ სიტუაციას ადგილი ექნება სხვა, უფრო მცირე სიგრძის, გვირაბების შემთხვევაშიც. 

სოფ. ჭუბერთან მისასვლელ გზა

რაც შეეხება სოფ. ჭუბერთან მისასვლელ გზას, მისი გაყვანა დაგეგმილია მდ. ნენსკრის ხეობის მარჯვენა ფერდობზე. გასაყვანი გზის მთლიან სიგრძეზე ხეობა ბაიოსის ვულკანოგენური წყებით არის აგებული (ტუფობრექჩიები, ტუფოკონგლომერატები, ტუფოქვიშაქვები).


მდ. ნენსკრის მარჯვენა მაპირის გასწვრივ სხვადასხვა მონაკვეთზე კარგად არის გამოხატული ჭალისზედა ტერასები, რომლებიც ებჯინება უმეტესად ფოთლოვანი ტყით დაფარულ, ძალიან მაღალ ციცაბო ფერდობებს.


გზის გაყვანის პროცესში შესრულებული სამშენებლო-საინჟინრო ღონისძიებების გატარებამ, შესაძლოა, გამოიწვიოს გზის სავალი ნაწილის ზემოთ ციცაბო ფერდობებზე განვითარებული ინტენსიურად დანაპრალიანებული ვულკანოგენური ქანების მსხვილი ბლოკების ჩამონგრევა და ამავე ფერდობებზე ალაგ-ალაგ განვითარებულ დელუვიურ საფარზე მეწყრული პროცესების გააქტიურება. 


6.1.6. კლიმატი და ახლო მომავალში მისი მოსალოდნელი ცვლილება


ხუდონჰესის განლაგების არეალის კლიმატის დახასიათება მოხდა ხაიშისა და ლენტეხის მეტეოსადგურების მონაცემებით. ლენტეხის მეტეოსადგური შეირჩა ტემპერატურული რეჟიმების მსგავსების საფუძველზე, რადგან სოფ. ხაიშისა და დაბა ლენტეხის მიდამოები ხვდება ნოტიო კლიმატურ ზონაში ცივი ზამთრითა და ხანმოკლე ზაფხულით. იხ. რუკა #11.

ხაიშის მეტეოსადგურის (ზ.დ. 730 მ) 1946-60 წწ–ის მონაცემებით, ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 10.60C-ს შეადგენს, ყველაზე ცივი თვის – იანვრის – ტემპერატურის საშუალო მაჩვენებელი –0.10C-ს უდრის. აგვისტოს საშუალო თვიური მაჩვენებელი 21.00C-ის ტოლია. ამავე თვეშია დაფიქსირებული ჰაერის აბსოლუტური მაქსიმუმი – 410C. ყველაზე დაბალი ტემპერატურა – აბსოლუტური მინიმუმი - აღინიშნება იანვარში –220C. ნალექების წლიური ჯამი 1,301 მმ-ია, ხოლო სეზონური რაოდენობის ცვლა არ არის დიდი – მინიმუმი ზაფხულშია, მაქსიმუმი კი – შემოდგომა-ზამთარში. ნალექიან დღეთა რიცხვი – 145, თოვლის საფარი ჩნდება ოქტომბრიდან. შეფარდებითი სინოტივე 70-80%-ის ფარგლებშია, მაქსიმუმი დამახასიათებელია ზამთრისათვის, თუმცა სხვაობა ზაფხულის თვეებთან შედარებით მხოლოდ 10 %-ია.


ხუდონჰესის განლაგების არეალის მრავალწლიური კლიმატური მახასიათებლები

1956-1992 წწ–ის პერიოდისათვის გამოყენებულია სადგურ ხაიშის ტემპერატურისა და ნალექების მონაცემთა ბაზა, ხოლო 1993-2005 წწ–ის პერიოდი აღდგენილია ლენტეხის მეტეოსადგურის დაკვირვებათა მიხედვით. ნალექების მონაცემების აღდგენისას გამოყენებულ იქნა მესტიისა და ხაიშის საგუშაგოებისა და ლენტეხის მეტეოსადგურის მონაცემები. 


მეტეოროლოგიური ელემენტების (იხ. დანართი N) ანალიზის საფუძველზე დადგინდა, რომ 1956–2005 წლებში საშუალო წლიური ტემპერატურა ხუდონჰესის განლაგების რაიონში ოდნავ მომატებულია (+0.20C). დათბობა აღინიშნება ზაფხულსა და შემოდგომაზე (+0.50C). 
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ნახ. 6.10. 25-წლიანი საშუალო ტემპერატურის წლიური და სეზონური მნიშვნელობები (ხაიში, 0C)


აბსოლუტური მაქსიმუმის დათბობა ბოლო 25-წლიან პერიოდში დაფიქსირდა მხოლოდ ზაფხულში (+30C-ით) (იხ. დანართი N), რამაც განსაზღვრა ამ პარამეტრის წლიური დათბობაც, რადგან შემოდგომა-ზამთრის სეზონებზე მისი მნიშვნელობა შემცირებულია 
(-2.80C-ით) მთელი განხილული პერიოდის (1956-2005 წწ.) განმავლობაში. აღნიშნული პარამეტრი ხასიათდება დამავალი წრფივი ტრენდებით წლის ყველა სეზონზე, გარდა ზამთრისა. 
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ნახ. 6.11. 12-წლიანი პერიოდის ტემპერატურების აბსოლუტური მაქსიმუმისა და აბსოლუტური მინიმუმის წლიური და სეზონური მნიშვნელობები (ხაიში, 0C) 


აბსოლუტური მინიმუმი. აბსოლუტური მინიმუმის დათბობის ტენდენცია მეორე 25-წლიან პერიოდში განაპირობა ამ სიდიდის ზრდამ შემოდგომა-ზამთრის სეზონებზე (4.2 და 1.80C, შესაბამისად). მთელი პერიოდის განამვლობაში დათბობის ყველაზე საიმედო ტრენდი ამ პარამეტრისთვის შემოდგომაზე გამოვლინდა. 


საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა ორ პერიოდს შორის შემცირებულია ყველა სეზონზე და, საშუალოდ, წლის განმავლობაშიც (-0.60C), ყველაზე მეტად ეს ცვლილება შემოდგომაზეა გამოკვეთილი.
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ნახ. 6.13, 14. საშუალო მაქსიმალური და საშუალო მინიმალური ტემპერატურების წლიური და სეზონური მნიშვნელობები (25-წლიანი პერიოდებისათვის) (ხაიში, 0C)


ტემპერატურის საშუალო მინიმუმის საშუალო მნიშვნელობები თითქმის უცვლელია ორ 25-წლიან პერიოდში. 


ნალექების წლიური ჯამები ხუდონჰესის განლაგების რაიონში უკანასკნელი 50 წლის მანძილზე განიცდის ზრდას, რაც სხვაობის მეთოდითაც გამოვლინდა. ნალექების მაქსიმალური მატება (დაახლოებით, 22%-ით) გამოვლინდა გაზაფხულზე და ზაფხულში, ხოლო შემცირება (დაახლოებით, 12%-ით) – ზამთრის სეზონზე. 
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ნახ. 6.15, 16. ნალექების ჯამი და დღე-ღამეში მოსული ნალექების მაქსიმალური რაოდენობა წლისა და სეზონების მიხედვით (ხაიში, მმ)


დღე-ღამეში მოსული ნალექების მაქსიმალური მნიშვნელობის სეზონური გადაჭარბება მეორე 25-წლიან პერიოდში აღინიშნა ყველა სეზონზე, ზაფხულის გარდა 
(-14.6 მმ, -17%). ნალექების დღეღამური მაქსიმუმების საშუალო სიდიდეები იმავე ტენდენციას ინარჩუნებს. მთელი პერიოდისათვის აგებული წრფივი ტრენდის ტენდენცია დადებით ხასიათს ატარებს წლიურად და სეზონების მიხედვით, ზამთრის სეზონის გარდა. წრფივი ტრენდის მიმართულებების მეთოდით გამოვლენილი ცვლილება სხვაობის მეთოდით მიღებულ შედეგებს არ ეთანხმება, აქ კლება ზამთრის სეზონზეა, მატება კი – ზაფხულში. ეს ტრენდები მდგრადობით არ გამოირჩევა, ზამთრის წრფივი ტრენდი კი ყველაზე დაბალსაიმედოა.


ქარის რეჟიმი მდ. ენგურის აუზში დამოკიდებულია მდ. ენგურისა და მისი შენაკადების ხეობების მიმართულებაზე. ამ აუზისათვის ძირითადად, დამახასიათებელია მთა-ხეობათა ტიპის ქარები (დღეღამური ქარები გამოწვეული მთებისა და ხეობების დაბალი ნაწილების დღეღამური ტემპერატურების სხვაობის გავლენით). მდ. ენგურის აუზში მთა-ხეობათა ქარები ძირითადად წელიწადის თბილ დროშია გამოხატული (რადგან ამ დროს მაღალია ტემპერატურული გრადიენტები ხეობების ძირსა და მთათა ფერდობებზე). ხუდონჰესის ზემოქმედების არეალში და მიმდებარე ტერიტორიებზე მთა-ხეობათა ქარების საშუალო წლიური სიჩქარე 2 მ/წმ-ს არ აღემატება, მაქსიმალური სიჩქარე კი იშვიათად აღწევს 20 მ/წმ–ს. 


საერთოდ, მდ. ენგურის აუზის შუა და ზემო წელში ცივ პერიოდში ჭარბობს აღმოსავლეთის რუმბის ქარები. ქარის საშუალო სიჩქარე 1-2 მ/წმ-ის ფარგლებშია და არ ახასიათებს სეზონური ცვალებადობა. 

ხუდონჰესის განლაგების რაიონში ქარის სიჩქარის მონაცემების აღდგენა ლენტეხის მეტეოსადგურის მონაცემებით მეთოდურად გაუმართლებელია, რადგან ხაიშისა და ლენტეხის სადგურები სხვადასხვა ოროგრაფიული ხასიათის ხეობებში მდებარეობს (რომელთა საზღვრებში ქარის მიმართულებასა და სიდიდეს ლოკალური რეჟიმები აქვთ, ხოლო სხვა ახლომდებარე სადგურის ელექტრონულად დამუშავებული და შემოწმებული მონაცემები დღეისათვის არ მოიპოვება). ამიტომ გამოყენებულ იქნა ქარის 1992 წლამდე არსებული მონაცემების ანალიზი. 

ქარის საშუალო სიჩქარე 1961-1992 წლებისათვის შედარებულია 1946-1960 წწ–ის პერიოდის საშუალო მრავალწლიურ კლიმატურ მაჩვენებლებთან, რაც ყველა სეზონზე ქარის საშუალო სიჩქარის შემცირებას ადასტურებს (წლიური კლება შეადგენს 0.3 მ/წმ–ს). 
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ნახ. 6.17,18.
ქარის საშუალო სიჩქარე სეზონების მიხედვით და მაქსიმალური სიჩქარის ცვლილების ტენდენცია ზამთრის სეზონისთვის (ხაიში, მ/წმ)


ქარის მაქსიმალური სიჩქარე, 1956-1992 წწ–ის მონაცემებით, 20 მ/წმ-ს შეადგენს. შეიძლება ითქვას, რომ მაქსიმალური დაქროლისა და საშუალო მაქსიმალური ქარების სიჩქარეების ზრდის უმნიშვნელო ტენდენცია სახეზეა ყველა სეზონზე, ზამთრის გარდა.


		

		





ნახ. 6.19, 20. ფარდობითი ტენიანობის წლიური განაწილების მრავალწლიური მნიშვნელობები 1946-1966 წწ–ისა და 1971-1992 წწ–ის პერიოდებში (ხაიში, %)


ფარდობითი ტენიანობის მახასიათებელი ხუდონჰესის განლაგების არეალისათვის შედარებულ იქნა 1946-1966 წწ–ისა და 1972-1992 წწ–ის პერიოდების მონაცემების გათვალისწინებით, იმ მიზნით, რომ დაგვედგინა ფარდობითი ტენიანობის ცვლილებების ხასიათი ჯვარის წყალსაცავის შექმნის შემდეგ (1978). ტენიანობის პარამეტრი, როგორც ნახაზიდან ჩანს, ისედაც საკმაოდ მაღალია პირველ პერიოდში (70-80%), მაგრამ მეორე პერიოდში იგი, ნაწილობრივ, ყველა სეზონზე იმატებს, გაზაფხულის გარდა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ფარდობითი ტენიანობის მატება ნოემბერსა და დეკემბერში (≈90%). ფარდობითი ტენიანობის ზრდა ნოემბერსა და დეკემებრში არ შეიძლება იყოს გამოწვეული წყალსაცავის ზედაპირიდან აორთქლების გამო, რადგან ამ დროს წყალსაცავიდან აორთქლება, პრაქტიკულად, შეწყვეტილია. ფარდობითი ტენიანობის ზემოთ აღნიშნული ზრდის ფაქტი განპირობებული უნდა იყოს მდ. ენგურის აუზის კლიმატზე გარედან (ძირითადად, შავი ზღვის მხრიდან) შემოსული ნოტიო მასების გავლენით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, აორთქლების ზედაპირის შედარებით მცირე ზრდის შედეგად (ხუდონის წყალსაცავის შექმნით), შესაძლოა, ფარდობითმა სინოტივემ უმნიშვნელოდ მოიმატოს. ნისლიან დღეთა საშულო წლიური რაოდენობა ორ პერიოდში იყო: 1951-1971 წლებში – 6.8, ხოლო 1972-1992 წლებში - 9.1. 


ცხრილი 6.4. კლიმატური პარამეტრების ცვლილების წრფივი ტრენდის დახრის კუთხეები (უარყოფითი სიდიდეები ცვლილების უარყოფით ხასიათს აღწერენ)


		პარამეტრი

		საშ. ტემპერატურა, 0C

		საშ. მაქსიმალური ტემპერატურა, 0C

		ტემპერატურის აბს. მაქსიმუმი, 0C

		საშ. მინიმალური ტემპერატურა, 0C

		ტემპერატურის აბს. მინიმუმი, 0C

		ნალექების რაოდენობა (მმ)

		ნალექების დღეღამური მაქსიმალური რაოდენობა (მმ)



		ზამთარი

		-0.001

		-0.013

		0.007

		0.003

		-0.003

		-1.704

		-0.011



		გაზაფხული

		0.019

		-0.014

		-0.03

		0.014

		0.035

		2.162

		0.388



		ზაფხული

		0.025

		-0.001

		-0.012

		0.007

		0.003

		1.744

		0.18



		შემოდგომა

		0.018

		-0.041

		-0.028

		0.001

		0.04

		-0.225

		0.179



		წელი

		0.013

		-0.021

		-0.039

		0.002

		-0.017

		2.37

		0.276





ზამთარი, ბოლო 25 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით, წინა 25 წელთან შედარებით, ტემპერატურის ყველა საშუალო მახასიათებლის მიხედვით, უმნიშვნელოდ გრილია. აღსანიშნავია საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურის კლება. ტემპერატურის აბსოლუტური მაქსიმუმი იკლებს (2.80C), ხოლო მინიმუმი, ყველა სხვა დანარჩენ პარამეტრთან შედარებით, უფრო დიდი ალბათობით, თბება. ამ სეზონზე მცირდება ნალექის ჯამური რაოდენობა ≈13%.


გაზაფხულზე 1956–2005 წლების პერიოდში საშუალო ტემპერატურა მომატებულია (+0.20C). ბოლო 25-წლიან პერიოდში ადგილი ჰქონდა მინიმალური ტემპერატურის აბსოლუტური მნიშვნელობის აგრილებას (თითქმის -0.70C-ით). თვალსაჩინოა მაქსიმალური ტემპერატურის კლების ტენდენცია. ნალექების სეზონური ჯამი გაზრდილია (22%). 


ზაფხული 1956–2005 წლების პერიოდში, ტემპერატურის საშუალო მაჩვენებლით, დამთბარია (+0.50C). აწეულია მაქსიმალური ტემპერატურის აბსოლუტური მნიშვნელობაც. ნალექების სეზონური ჯამი ბოლო 25-წლიან პერიოდში იზრდება, დაახლოებით, 20%-ით. დღეღამური მაქსიმუმების საშუალო ოდენობა და უხვნალექიანი დღეების რაოდენობა იზრდება, რასაც ადასტურებს R10, R20, და R50 ნალექების ინდექსების ზრდაც. ამგვარად, ზაფხული ხდება უფრო თბილი და უხვნალექიანი, ექსტრემალურად მაღალი დღიური ნალექების გამოყოფით. 


შემოდგომაზედაც ტემპერატურის საშუალო მაჩვენებელი დათბობის ტენდენციას ადასტურებს (დათბობას აჩვენებს ტემპერატურის საშუალო სეზონური და აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურის ცვლილება ორ 25–წლიან პერიოდს შორის). ნალექების სეზონური ჯამები თითქმის უცვლელია (+3%), ე.ი. შემოდგომა საპროექტი არეალში ხდება უფრო თბილი, ნალექების იმავე სეზონური რაოდენობით, რომელიც გადანაწილდება უხვნალექიან დღეთა მომატებულ რაოდენობაზე.


ხუდონჰესის კომპლექსის განლაგების რაიონში კლიმატური პარამეტრების შესაძლო ცვლილება 2020-2050 წწ–ისა და 2070-2100 წწ–ის პერიოდებში


ხუდონჰესის კომპლექსის გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების შეფასების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია კლიმატის ცვლილების სამომავლო სცენარების შედგენა ჰესის განლაგების რაიონისათვის და ეკოსისტემაზე ამ ცვლილებების ზემოქმედების შეფასება, შესაძლო რისკების პრევენციისა და გრძელპერიოდიანი დაგეგმარებისათვის. სცენარში შეფასებულია კლიმატური პარამეტრების ცვლილება 2020-2050 და 2070-2100 წლების პერიოდებისათვის. კლიმატის ცვლილების მომავალი სცენარი შეფასდა რეგიონული PRECIS მოდელით (დანართი N), რომელმაც გამოიყენა ECHAM4 გლობალური მოდელი და მსოფლიოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების A2 სცენარი.


მოდელის დაკალიბრება მოხდა ხაიშის მეტეოსადგურის რეალური დაკვირვებების მონაცემებით. ნახაზზე წარმოდგენილია საშუალო ტემპერატურებისა და ნალექების ჯამების 30–წლიანი დაკვირვების საშუალო მნიშვნელობები თითოეული თვისათვის და იმავე პარამეტრების მნიშვნელობები, გამოთვლილი ECHAM4 და HadCM3
 მოდელებით, რის საფუძველზედაც შეირჩა ECHAM4, როგორც უფრო ზუსტი. 
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ნახ. 6.21,22. საშუალო ტემპერატურებისა და ნალექების ჯამების 30-წლიანი საშუალო მნიშვნელობები (ხაიში, 0C, მმ)


მოდელის შედეგების კალიბრაციის საუკეთესო მეთოდის შესარჩევად გამოყენებულია შემდეგი კრიტერიუმები: საშუალო მნიშვნელობა, საშუალო ცდომილება და მაქსიმალური ცდომილება, რომელთა ანალიზის მიხედვითაც გამოტანილ იქნა საბოლოო დასკვნა: ტემპერატურისათვის დაკალიბრების ყველაზე კარგი საშუალება სხვაობის მეთოდია. კორელაციური კავშირი მოდელის ორივე პროგნოზსა და დაკვირვებას შორის საკმაოდ მაღალია (≈0.9). ამ მეთოდით დაკალიბრებული მოდელის მნიშვნელობები ECHAM4 კარგ თანხვედრაშია დაკვირვებასთან. რაც შეეხება ფარდობის მეთოდს, ნალექებისათვის მისი საშუალებით მოხდა დაკალიბრება, რადგან მომავალში ზოგიერთი თვისათვის მოდელით პროგნიზირებული ნალექების ჯამი იმდენად მცირეა, რომ სხვაობის მეთოდის გამოყენება შეუძლებელი ხდება. ამდენად, მომავლის სცენარის აგებისას გამოყენებულ იქნა სხვაობითი მეთოდი ტემპერატურისათვის და ფარდობითი - ნალექებისათვის.


ქვემოთ განხილულია ხუდონჰესის განლაგების რაიონისათვის მოდელირებული (ECHAM4, A2) კლიმატური პარამეტრების ცვლილების სცენარები 2020-2050 და 2070-2100 წლებისათვის. 2020-2050 წლებისათვის კლიმატური სცენარის აგება განხილული კლიმატური პარამეტრების უახლოესი 30–წლიანი ცვლილების შეფასების საშუალებას იძლევა, ამასთან, ამ პერიოდისათვის ხელმისაწვდომია ყოველდღიური კლიმატური პარამეტრების სიმულირებული მნიშვნელობები, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელია ექსტრემალური კლიმატური ინდექსების გამოთვლა, რაც მომავლის კლიმატური პროცესების უკეთ შეფასების საშუალებას იძლევა.




ნახ. 6.23. ტემპერატურის საშუალო სეზონური და წლიური ფაქტობრივი მნიშვნელობები 1956-1980, 1981-2005 წწ–ის პერიოდებისათვის და სამომავლო სცენარებით მიღებული მნიშვნელობები ორი სხვადასხვა (2020-2050 და 2070-2100 წწ.) პერიოდისათვის (ხაიში, 0 C)


საშუალო ტემპერატურა: ნახაზიდან ჩანს, რომ ხუდონჰესის განლაგების არეალში საშუალო ტემპერატურის სეზონურ და წლიურ მნიშვნელობებს ყველგან ზრდის ხასიათი ექნება. დაკვირვების უკანასკნელ პერიოდში მცირე აგრილება ზამთარში მნიშვნელოვან დათბობაში გადადის 2020-2050 წლების პერიოდში, იგივე ხასიათი აქვს შემოდგომის საშუალო ტემპერატურის ცვლილებასაც, უმნიშვნელოდ იზრდება გაზაფხულ-ზაფხულის ტემპერატურაც. 2100 წლისათვის დათბობა ყველა სეზონზე მნიშვნელოვანია, ყველაზე ნაკლებად – გაზაფხულზე და ყველაზე მეტად – ზაფხულში (დანართი N, ცხრილი 2.1.).




ნახ. 6.24. საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურის სეზონური და წლიური ფაქტობრივი მნიშვნელობები 1956-1980, 1981-2005 წლების პერიოდებისათვის და სამომავლო სცენარებით მიღებული მნიშვნელობები ორი სხვადასხვა (2020-50 და 2070-2100 წლების) პერიოდისათვის (ხაიში, 0 C)


ტემპერატურის საშუალო მაქსიმუმი დაახლოებით იმეორებს საშუალო ტემპერატურის ცვლილების სახეს. 2020-2050 წლებში ეს პარამეტრი იზრდება ყველაზე მეტად შემოდგომაზე, ყველაზე ნაკლებად – გაზაფხულზე, რაც გრძელდება 2100 წლისთვისაც. ამ უკანასკნელში ტემპერატურის საშუალო მაქსიმუმის დათბობას ზამთრისა და ზაფხულის სეზონებზედაც მკვეთრი ხასიათი აქვს (დანართი N, ცხრილი 2.2). ზამთრის საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა, დაახლოებით, 90C-მდე იზრდება, ყინვიან დღეთა (ID0, FD0) რაოდენობის საგრძნობლად შემცირების ფონზე.




ნახ. 6.25. საშუალო მინიმალური ტემპერატურის სეზონური და წლიური ფაქტობრივი მნიშვნელობები 1956-1980, 1981-2005 წლების პერიოდებისათვის და სამომავლო სცენარებით მიღებული მნიშვნელობები ორი სხვადასხვა (2020-2050 და 2070-2100 წლების) პერიოდისათვის (ხაიში, 0 C)


საშუალო მინიმალური ტემპერატურაც იზრდება ყველა სეზონზე. ყველაზე ნაკლებად გაზაფხულის მინიმუმები თბება და ყველაზე მეტად – ზაფხულის საშუალო მინიმუმი ორივე სამომავლო პერიოდში. 2020-2050 წლებში ამ პარამეტრის ყველაზე თვალსაჩინო ზრდა შემოდგომაზე ხდება (3.60C), ხოლო საუკუნის ბოლოსათვის ნაზრდი, დაახლოებით, 2–დან 8 0C-მდე იცვლება სხვადასხვა სეზონზე, წლიური მასშტაბით კი 50 C-ით იმატებს. 



ნახ. 6.26.  ნალექების სეზონური და წლიური ჯამების ფაქტობრივი მნიშვნელობები 1956-1980, 1981-2005 წლების პერიოდებისათვის და სამომავლო სცენარებით მიღებული მნიშვნელობები ორი სხვადასხვა (2020-2050 და 2070-2100 წლების) პერიოდისათვის (ხაიში, მმ)


2020-2050 წლების ნალექების სეზონური მნიშვნელობები მცირედ განსხვავდება დაკვირვების ორ პერიოდში მოსული ნალექებისაგან (2-13% სხვადასხვა სეზონზე). ამ პერიოდის ნალექების ჯამი ზამთარსა და გაზაფხულზე დაახლოებით უტოლდება 1956-1980 წლების ნალექთა ჯამებს, ზაფხულსა და შემოდომაზე კი კლება და მატება ერთმანეთს აკომპენსირებს. შედეგად, წლიური ჯამი, დაახლოებით, 4%-ით მცირდება 1981-2005 წლებთან შედარებით. საუკუნის ბოლოსათვის იგი კიდევ 2%-ით მცირდება, თუმცა დაკვირვების პირველ პერიოდთან შედარებით იგი მხოლოდ 3%-ით მცირდება. ნალექების სეზონური ჯამები 2100 წლისათვის გაზაფხულსა და შემოდგომაზე მცირდება (15 და 29%-ით), ზამთარსა და ზაფხულში იზრდება (4 და 25%-ით), 2020-2050 წლებთან შედარებით შიდაწლიური ცვლილების ხასიათი საუკუნის ბოლომდე ნარჩუნდება. 

როგორც ნახაზიდან ჩანს, წლიური და სეზონური ნალექების ჯამი მცირედი მატების შემდეგ წინა პერიოდებში (გარდა ზამთრისა, როცა მცირედი კლება იყო) 2020-2050 წლების პერიოდისათვის ისევ კლებას იწყებს (გარდა ზამთრისა და ზაფხულისა) და პირველ პერიოდზე დაბლა ჩამოდის. ზამთარში დაფიქსირებული მცირედი კლება ისევ შებრუნდება და საუკუნის ბოლოსაკენ აღდგება იგივე, რაც იყო პირველ პერიოდში. მხოლოდ ზაფხული აჩვენებს ამ სეზონის ნალექების ჯამის მუდმივ მატებას საუკუნის ბოლომდე. 




ნახ. 6.27. დღე-ღამის განმავლობაში მოსული მაქსიმალური ნალექების სეზონური და წლიური ფაქტობრივი მნიშვნელობები 1956-1980, 1981-2005 წლების პერიოდებისათვის და A2 სცენარით გამოთვლილი მნიშვნელობები 2020-2050 წლების პერიოდისათვის (ხაიში, მმ) 


(ამ პარამეტრის გამოსათვლელად საჭიროა ნალექების დღიური მნიშვნელობები, რომლებიც გამოთვლილია მხოლოდ ამ პერიოდისათვის)


რაც შეეხება დღე-ღამეში მოსული ნალექების მაქსიმალურ მნიშვნელობას, იგი, დაკვირვების მთელი პერიოდის განმავლობაში და სცენარითაც, ზამთრის სეზონზე მოდის. ეს მაქსიმუმები იმატებდა (გარდა ზაფხულისა) მეორე პერიოდში, მაგრამ ისევ კლებაა მოსალოდნელი, თუმცა რაც იყო იქამდე პირველ პერიოდში, არ შემცირდება (იხ. დანართი N, ცხრილი 2.5). 




ნახ. 6.28. დღეღამური მაქსიმალური ნალექების საშუალო სეზონური და წლიური ფაქტობრივი მნიშვნელობები 1956-1980, 1981-2005 წლების პერიოდებისათვის A2 სცენარით მიღებული მნიშვნელობები 2020-2050 წლების პერიოდისათვის (ხაიში, მმ) (ამ პარამეტრის გამოსათვლელად საჭიროა ნალექების დღიური მნიშვნელობები, რომლებიც გამოთვლილია მხოლოდ ამ პერიოდისათვის) 


ნალექების დღეღამური მაქსიმუმის საშუალო მნიშვნელობების ზრდა ხდება ზამთარსა და ზაფხულზე, შემცირება კი - გაზაფხულსა და შემოდგომაზე. ზაფხულის სეზონზე ნალექების დღეღამური მაქსიმალური მნიშვნელობა მცირდება, საშუალო კი იზრდება. ამ პარამეტრის წლიური მნიშვნელობა მცირდება ისევე, როგორც მაქსიმალური რაოდენობა (იხ. დანართი N, ცხრილი 2.6). 





ნახ. 6.29. ქარის სიჩქარის საშუალო სეზონური და წლიური ფაქტობრივი მნიშვნელობები 1956-1980, 1981-2005 წლების პერიოდებისათვის და A2 სცენარით მიღებული მნიშვნელობები 2020-2050 წლების პერიოდისათვის (ხაიში, მ/წმ) 


ქარის საშუალო სიჩქარე, მომავლის სცენარის მიხედვით, მცირედ იცვლება მეორე პერიოდთან შედარებით, თუმცა ყველა სეზონზე და წლიურადაც ბევრად დაბალია, ვიდრე იყო I პერიოდში. ეს ცვლილება არ არის მნიშვნელოვანი სეზონურად, ყველაზე დიდი ნაზრდი არის ზაფხულის სეზონზე (0.5 მ/წმ). შედეგად, ქარის საშუალო სეზონური მნიშვნელობები დაახლოებით ტოლია ყველა სეზონზე. 

განხილული მასალის თანახმად, ხაიშში ზამთარი მომავალი 2020-2050 წლების პერიოდისათვის, საშუალოდ, 20C-ით უფრო თბილი იქნება. საშუალო მაქსიმალური და მინიმალური ტემპერატურები, სავარაუდოდ, გათბება (2-2.40C-ით, შესაბამისად). აღსანიშნავია, რომ ყინვიანი ღამეების რიცხვი (FD0) დაკვირვების პირველ 25-წლიან პერიოდთან შედარებით, დაახლოებით, 25%-ით შემცირდება, რაც ეთანხმება პირველ და მეორე პერიოდებს შორის არსებული კლების ტენდენციას. ყინვიანი დღეების რიცხვიც (ID0) 2020-2050 წლების პერიოდში მიმდინარესთან შედარებით, დაახლოებით, 3-ჯერ შემცირდება. ზამთრის ნალექების სეზონური ჯამები მოიმატებს 4%-ით, დაკვირვების მეორე პერიოდთან შედარებით, მაგრამ პირველი პერიოდის მნიშვნელობას არ გადააჭარბებს ამ საუკუნის ბოლომდე. დღეღამური მაქსიმალური ნალექები და მისი საშუალო მნიშვნელობა დაკვირვების მეორე პერიოდში იზრდება, ხოლო მომავალში იგი კვლავ პირველი პერიოდის მნიშვნელობებს დაუახლოვდება. ნალექის ინდექსები 20 და 50 მმ-ზე მეტ ნალექიან დღეთა რაოდენობა უკანასკნელ პერიოდში გამოვლენილ ტრენდს აგრძელებს, ხოლო 10 და 90 მმ-ზე მეტ ნალექიან დღეთა რაოდენობა უმნიშვნელოდ მცირდება. 2100 წლისათვის ზამთრის დათბობის ტენდენცია გრძელდება და ტემპერატურის სამივე მახასიათებელი, დაკვირვების შედეგად დაფიქსირებულთან შედარებით, დაახლოებით, 50C-ით იმატებს. ნალექების რაოდენობა ამ სეზონზე ზრდას განაგრძობს და წლიური რაოდენობის მესამედს შეადგენს. სავარაუდოდ, ამ ნალექების თოვლის სახით გამოყოფისა და, მით უმეტეს, მდგრადი საარის წარმოშობის ალბათობა ძალიან მცირეა. ამგვარად, ზამთრის პერიოდში მიმდინარე დათბობა გაგრძელდება საუკუნის ბოლომდე და გაიზრდება 20 და 50 მმ-ზე მეტ ნალექიან დღეთა რიცხვი.


გაზაფხულზე ტემპერატურის სამივე მაჩვენებელი ამ სეზონზე ყველაზე ნაკლებად (იზრდება 0.5-10C-ით) 2020-2050 წლებისათვის, საუკუნის ბოლოსათვის ეს ზრდა გრძელდება და, საშუალოდ, 1.5-2.50C-ს აღწევს. სხვა სეზონებთან შედარებით, ეს ნაზრდი 2100 წლისთვისაც მინიმალურია ტემპერატურის ყველა პარამეტრისათვის. ამასვე ადასტურებს ექსტრემალური ინდექსების ცვლილების ხასიათიც. კერძოდ, ცივ დღეთა რაოდენობა (FD0) მცირედ მოიკლებს (240 დღით), ისევე, როგორც მეორე 25-წლიან პერიოდში. ყინვიანი დღეების (ID0) რაოდენობაც აგრძელებს კლებას და შეადგენს მხოლოდ 6 დღეს. ცხელ დღეთა (SU25) რაოდენობა იმატებს, მაგრამ მხოლოდ მეორე პერიოდთან შედარებით (80 დღე მთელ განხილულ 2020-2050 წლების პერიოდში) და მაინც ნაკლებია 1956-1980 წლების პერიოდის რაოდენობაზე. ამ სეზონზე ტროპიკული ღამეების ორი შემთხვევა ჩნდება, რაც დაკვირვების დროს საერთოდ არ დაფიქსირებულა. 2020-2050 წლებისათვის ნალექების სეზონური ჯამი, ბოლო პერიოდის მატების საწინააღმდეგოდ კვლავ დაიკლებს თითქმის პირველი პერიოდის რაოდენობამდე. მცირდება დღე-ღამეში მოსული ნალექების მაქსიმალური რაოდენობაც, მაგრამ საშუალო მაქსიმალური რაოდენობა თითქმის უცვლელია მეორე პერიოდთან შედარებით. ექსტრემალური ინდექსების (R10, R20) მიხედვით, დღეთა რიცხვი 10 მმ-ზე და 20 მმ-ზე მეტი ნალექით უმნიშვნელოდ (7-8 დღ.) მცირდება, დღეები ექსტრემალური ნალექებით (50 მმ, 90 მმ) უცვლელია. საუკუნის ბოლოსათვის სეზონური ჯამი კიდევ მცირდება 14%-ით. ამდენად, გაზაფხული ოდნავ უფრო დათბება, მაგრამ ძალიან ნელი ტემპით, და ნალექების ჯამური რაოდენობა შემცირდება, მაგრამ ექსტრემალური ნალექების რისკი კვლავ მაღალი დარჩება.


ზაფხულის საშუალო სეზონური ტემპერატურა 2020-50 წლებისათვის 0.40C-ით იზრდება, სწორედ იმდენად, რამდენადაც იზრდება დაკვირვების ორ პერიოდს შორის, საშუალო მაქსიმალური და მინიმალური ტემპერატურები კი – დაახლოებით, 10C-ით. ზაფხულში ცხელი დღეების (SU25) რაოდენობა, უკანასკნელ პერიოდთან შედარებით, იზრდება 160 დღით 30-წლიანი პერიოდის განმავლობაში. მოსალოდნელია ტროპიკული ღამეების რაოდენობის მცირე ზრდა, რაც დაკვირვების უკანასკნელ პერიოდში მიმდინარე კლების საწინააღმდეგოა. ნალექების სეზონური ჯამი მცირედ (2%) იმატებს. ასევე მცირედ (7 მმ-ით) იზრდება დღე-ღამეში მოსული ნალექების მაქსიმალური და საშუალო მნიშვნელობებიც. ნალექების ექსტრემალური ინდექსების ცვლილება ზაფხულში აჩვენებს, რომ ზაფხულის ნალექიან დღეებში მომატებულია 10 და 50 მმ-ზე მეტ ნალექიან დღეთა რიცხვი, 20 მმ-ზე მეტ ნალექიან დღეთა რიცხვი კი დაიკლებს. 2100 წლისათვის ზაფხულის ტემპერატურის სამივე პარამეტრი საგრძნობლად თბება – დაახლოებით, 5.5 0C-ით. ნალექების სეზონური ჯამი კი ჩვენ მიერ განხილული ყველა პერიოდისთვისაც ზრდას განაგრძობს და, დაკვირვების პირველ პერიოდთან შედარებით, 25%-ით გაიზრდება. ამგვარად, ზაფხულის სეზონი განაგრძობს დათბობას სერიოზული ექსტრემალური მაჩვენებლებით და ამ პერიოდში მყინვარების დნობასთან ერთიანი ზედაპირული ჩამონადენი მდინარე ენგურში წყალუხვობას იწვევს, რაც, ნალექების პროგნოზირებული ზრდის გათვალისწინებით, კიდევ უფრო გაზრდის ჩამონადენის რაოდენობას. 

2020-2050 წლებისათვის საშუალო, საშუალო მაქსიმალური და მინიმალური ტემპერატურები შემოდგომაზე ყველაზე მეტად იმატებს (3.5-50C) პირველ პერიოდთან შედარებით. ეს ტენდენცია ემთხვევა მიმდინარე ცვლილებას. შემოდგომა ხაიშში ისედაც უფრო თბილია, ვიდრე გაზაფხული, სცენარებით კი, ეს ტენდენცია უფრო თვალსაჩინო ხდება. ცივი დღეების რაოდენობა (FD0) ყინვიანი ღამეებით და ყინვიან დღეთა რაოდენობა (ID0) შემოდგომაზე, საერთოდ, ნულის ტოლი ხდება. ცხელი დღეების რაოდენობა კიდევ იმატებს (84 დღით) და მათი წლიური რაოდენობის 40% შემოდგომაზე მოდის. ნალექების სეზონური ჯამი დაკვირვების მეორე პერიოდის მატების შემდეგ კვლავ მცირდება, ისევე, როგორც დღე-ღამეში მოსული ნალექების საშუალო და მაქსიმალური რაოდენობა. ნალექების ექსტრემალური ინდექსები R20 და R50 4 დღით იკლებს, R10 კი ასევე მცირედ იმატებს. ყველა ამ მონაცემით, შემოდგომა გახდება უფრო თბილი. 21-ე საუკუნის ბოლოსათვის დათბობის ტენდენცია შემოდგომაზე უფრო მძაფრდება, ტემპერატურული პარამეტრების ნაზრდი, საშუალოდ, 70C-ს შეადგენს. ამავე პერიოდში ხდება ნალექების სეზონური ჯამის მნიშვნელოვანი შემცირებაც (29%-ით), რაც მდ. ენგურის ჩამონადენს შემოდგომაზე მნიშვნელოვნად შეამცირებს.


ექსტრემალური ინდექსები: ნალექების ჯამისა და მაქსიმალური და მინიმალური ტემპერატურების ყოველდღიური მონაცემებით, გამოთვლილ იქნა ექსტრემალური კლიმატური ინდექსები 2020-2050 წლების პერიოდისათვის. ინდექსების აღწერა და მათი გამოთვლის მეთოდოლოგია იდენტურია ფაქტობრივი მონაცემებით ჩატარებული ექსტრემალური ინდექსების გამოთვლისა (იხ. დანართი N). ცხრილში 6.5. მოცემულია ექსტრემალური ინდექსების საშუალო 30-წლიური მნიშვნელობების ცვლილება საბაზისო (1960-1990 წწ.) და საპროგნოზო (2020-2050 წწ.) პერიოდებს შორის. 


ცხრილი 6.5. ექსტრემალური კლიმატური ინდექსების ცვლილება (ტრენდი აგებულია დაკვირვების მთელი პერიოდისათვის), სხვაობა აღებულია ორ 30-წლიან პერიოდს შორის (1960-1990 და 2020-2050 წლების) 


		ექსტრემალური ინდექსი

		ტრენდის კოეფიციენტი

		ცვლილება

		ექსტრემალური ინდექსი

		ტრენდის კოეფიციენტი

		ცვლილება



		tr20 (დღ. რ.)


		0.032

		8

		rx1day (მმ)

		-0.072

		-18



		su25 (დღ. რ.)

		0.137

		230

		rx5day (მმ)

		-0.187

		-6



		fd0 (დღ. რ.)

		-0.379

		-683

		sdii (მმ/დღე)

		-0.32

		-40



		id0 (დღ. რ.)

		-0.008

		-242

		r10mm (დღ. რ.)

		0.003

		42



		gsl (პ.ხ.)


		0.287

		48

		r20mm (დღ. რ.)

		-0.007

		-53



		wsdi (პ.ხ.)

		0.322

		460

		R25mm (დღ. რ.)

		0.023

		25



		csdi (პ.ხ.)

		-0.054

		-37

		cdd (პ.ხ.)

		-0.143

		-51



		dtr (0C)

		-0.011

		5

		cwd (პ.ხ.)

		0.1

		11





ყინვიან ღამეთა (fd0) რიცხვი შემცირდება ზამთარსა და გაზაფხულზე თითქმის ერთნაირად (200 და 240 დღით), ხოლო შემოდგომაზე მათი რიცხვი ნულს გაუტოლდება. ყინვიან დღეთა (ID0) რიცხვი ზამთარში სამჯერ და გაზაფხულზე 6-ჯერ შემცირდება. მოსალოდნელია ზაფხულსა და შემოდგომაზე ტროპიკული ღამეებისა (tr20) და ცხელი დღეების (su25) მცირედი გაზრდა. ინდექსების ასეთი ცვლილება საშუალო ტემპერატურებით გამოვლენილ დათბობის ტრენდებს ადასტურებს.


ექსტრემალური მოვლენები


ღვარცოფი და მეწყერსაშიში პროცესები: ნალექების ინდექსები გვიჩვენებენ, რომ ნალექის დღეღამური მაქსიმალური რაოდენობა (rx1day) ისევე, როგორც 5 დღის განმავლობაში მოსული ნალექის მაქსიმალური რაოდენობა (rx5day), მცირდება. იმ დღეთა რიცხვი წელიწადში, როცა ნალექების დღიური ჯამი მეტია 10 და 25 მმ-ზე, იზრდება ისევე, როგორც უწყვეტად ნალექიანი პერიოდები (CWD), ხოლო 20 მმ-ზე მეტ ნალექიან დღეთა რიცხვი იკლებს. ექსტრემალური ინდექსის (SDII) შემცირება აჩვენებს, რომ მცირდება ინტენსივობა (ნალექების წლიური ჯამის შეფარდება ნალექიან დღეთა რიცხვთან წლის განმავლობაში), რაც განპირობებული უნდა იყოს, ძირითადად, ნალექიან დღეთა წლიური რიცხვის ზრდით. ანუ, საშუალოდ, ერთ დღეზე მოსული ნალექების რაოდენობა შემცირებულია. მომავალი 2020-2050 წლების პერიოდისთვის ღვარცოფსაშიში დღეების რაოდენობა 50 მმ-ზე მეტი ნალექით მნიშვნელოვნად გაზრდილია, დაკვირვების მეორე პერიოდთან შედარებით (იხ. დანართი N). 


ცხრილი 6.6. ღვარცოფისა და მეწყერსაშიში ნალექების რაოდენობის ცვლილება


		ღვარცოფ და მეწყერსაშიში პროცესები

		დღეღამურად მოსული ნალექების ჯამი > 50 მმ-ზე

		დღეღამურად მოსული ნალექების ჯამი > 90 მმ-ზე

		ნალექების წლიური ჯამის 200 და მეტი მმ-ით შემთხვევები



		შემთხვევათა რიცხვის ცვლილება სცენარსა და დაკვირვების პირველ პერიოდს შორის

		+10

		0

		2





ცხრილი 6.6. და დანართი N-ის ცხრილი 2.14 აჩვენებს, რომ ღვარცოფის რისკი ხაიშის რაიონში იზრდება, ხოლო მეწყერსაშიში პროცესების ცვილილების საშიშროება ამ რაიონში არ არსებობს. 

ზემოთ თქმულის საფუძველზე შეიძლება გაკეთდეს დასკვნა, რომ საერთო დათბობის ფონზე ამ რაიონში ყველაზე მეტად დათბება შემოდგომა, თითქმის აღარაა მოსალოდნელი ყინვიანი დღეები და ღამეები, მაგრამ გაიზრდება ღვარცოფების წარმოქმნის ალბათობა, რამდენადაც ეს ტერიტორია ღვარცოფსაშიშ ტერიტორიას განეკუთვნება.


6.1.7. კლიმატის მოსალოდნელი ცვლილების გავლენა მდ. ენგურის ხარჯზე

იმისათვის, რომ გამოკვლეულ იქნეს, თუ რამდენად საკმარისი იქნება მდ. ენგურის არსებული და მომავალი ჰიდროპოტენციალი წყალსაცავის მთლიანი მოცულობის შესავსებად და დაგეგმილი ენერგეტიკული სიმძლავრის შესანარჩუნებლად, აუცილებელია, შეფასდეს მდინარე ენგურის ხარჯის სავარაუდო ცვლილება მომავალში (საუკუნის ბოლოს) კლიმატის მიმდინარე ცვლილების ფონზე. იხ. რუკა #12.

ამ მიზნით მოხდა მდინარე ენგურის აუზის მოდელირება ჰიდროლოგიური მოდელით WEAP (Water Evalution and planning Studies). მოდელის აღწერა და მეთოდოლოგია, რომელიც საფუძვლად უდევს მდინარის წყალშემკრების მოდელირებას, მის მიერ გენერირებული ჩამონადენის გაანგარიშებასა და მოდელის დაკალიბრებას არსებული დაკვირვების მონაცემებით, მოცემულია გაერო-ს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მეორე შეტყობინების 2007 წლის „მიღებული შედეგების“ კრებულში.

საუკუნის ბოლოსათვის მდინარის ჩამონადენის პროგნოზირებისათვის მოხდა ჰიდროლოგიურ მოდელში რეგიონული კლიმატური მოდელით პროგნოზირებული მომავლის კლიმატური პარამეტრების (ნალექები, ტემპერატურა, ფარდობითი ტენიანობა, ქარის საშუალო სიჩქარე) შეტანა და მდინარის წლიური ჩამონადენისა და მისი შიდაწლიური განაწილების ცვლილების შეფასება. 


მდ. ენგურის მყინვარული კვების წილი განსაკუთრებით მაღალია მდ. ლახამულაში - 35%, მულხრაზე – 53%, უფრო ქვევით მყინვარული ჩამონადენის წილი მცირდება და ხაიშთან 20%-ს შეადგენს.


თოვლის დნობის წილი აუზის სიმაღლის მიხედვით მნიშვნელოვნად არ მერყეობს. იგი დაახლოებით ერთნაირია ენგურის სათავესა (27.4%) და შესართავთან (25.9%). ზ.დ. 2,500 მ-ს ზემოთ თოვლის საფარი ჩნდება ოქტომბრიდან და დევს აპრილის ბოლომდე, ხოლო 700 მ სიმაღლეზე - დეკემბრის ბოლოდან მარტის შუა რიცხვებამდე. თოვლის საფრის დაფიქსირებული საშუალო სიმაღლე ჭოლაშში (1,720 მ) 69 სმ-ია, მესტიაში (1,479 მ) – 65 სმ, ხაიშში (730 მ) – 42 სმ.


წვიმის წყლით კვება ყველაზე უმნიშვნელო როლს ასრულებს მდინარის ჩამონადენის ფორმირებაში. რამდენადაც ენგურის აუზის თითქმის ნახევარი ზ. დ. 2,000 მ-ზე მაღლა მდებარეობს, სათავიდან ლახამულამდე და მდ. მულხრის შენაკადამდე წვიმის წყლით კვების წილი 15-16%-ია, დინების ქვემო წელშიც კი ის მხოლოდ 22%-ია.


მდინარის ჩამონადენის ფორმირებაში ასევე მნიშვნელოვანია გრუნტის წყლების როლი. გრუნტის წყლების პროცენტული წილი წლიურ ჩამონადენში ლახამულისა და დიზის კვეთებში 24%-ს, ხოლო ხაიშთან 35%-ს შეადგენს. საერთოდ, უნდა აღინიშნოს, რომ თბილ პერიოდში, როდესაც ადგილი აქვს თოვლისა და მყინვარების ინტენსიურ დნობას, ჩამოედინება წლიური ჩამონადენის 80-82%, ხოლო წლის ცივ პერიოდში – მხოლოდ 7-8%.


წყალშემკრების მოდელირება


წყალშემკრების მოდელირების პროცესში მდ. ენგურის აუზი სამ ნაწილად იქნა გაყოფილი, წყალშემკრების სქემა წარმოდგენილია ნახაზზე 6.30.




ნახ. 6.30. მდ. ენგურის წყალშემკრების სქემატური წარმოდგენა WEAP მოდელში


1. პირველი ზონა მოიცავს მდ. ენგურის აუზის ტერიტორიას სათავიდან ზ.დ. 2,000 მ–ს სიმაღლემდე, რომელიც ხასიათდება რთული ოროგრაფიითა და სხვადასხვაგვარი ნიადაგური მახასიათებლებით. მდინარის წყალშემკრების ამ ზონის კლიმატურად დასახასიათებლად გამოყენებულ იქნა მეტეოროლოგიური დაკვირვების საგუშაგო მურყმელის (ზ.დ.2,100 მ) მონაცემები (1965 წლამდე), ხოლო მოდელის მიერ გაანგარიშებული ჩამონადენის დასაკალიბრებლად – ჰიდროლოგიური საგუშაგო იფარის მონაცემები. 


ძირითადი სიძნელე მდინარის ამ მონაკვეთზე ჩამონადენის მოდელირებისას არის მყინვარის დნობის შედეგად ფორმირებული ჩამონადენის პროგნოზირება, რამდენადაც ეს პროცესი არ არის გათვალისწინებული არც კლიმატურ და არც ჰიდროლოგიურ მოდელში. ამ სიძნელის დასაძლევად გამოყენებულ იქნა ვ. ცომაიას მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები კავკასიონის ყინულის საფრისაგან გათავისუფლების პროგნოზირების შესახებ. ამ კვლევის თანახმად, მყინვარული მონაცემების გრძელპერიოდიანი (1850-1965) რიგების ანალიზისას ემპირიულად დადგენილია, რომ კავკასიონის ქედის გამყინვარება ყოველწლიურად კარგავს 7.47 კმ2 ფართობს. ტემპერატურის 40C-ით მატებისა და ნალექების 20%-იანი კლების პირობებში საუკუნის ბოლოსათვის მყინვარების ფართობი შემცირდება 432.5 კმ2-ით, ანუ დაკარგავს ფართობის 2/3-ს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ პატარა ფართობის გაფანტულად მდებარე მყინვარები უფრო იოლად დნება, როგორიცაა ენგურის აუზში მდებარე მყინვარების ძირითადი ნაწილი, მაშინ ამ მყინვარების სავარაუდო მაქსიმალური ფართობი 95 კმ2 იქნება, რაც 1,965.6 მლნ. მ3 წყლის ეკვივალენტურია. საშუალოწყლიან წელს ხაიშში წლიური მყინვარული ჩამონადენი 196.6 მლნ. მ3-ს შეადგენს. ამდენად, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ საუკუნის ბოლოსათვის მდ. ენგურს კვლავ ექნება მყინვარული საზრდოობის საკმარისი რესურსი. მდინარის ჩამონადენის პროგნოზირებისას გათვალისწინებულ იქნა მხოლოდ კლიმატური პარამეტრების (ნალექები და ტემპერატურა) ცვალებადობით გამოწვეული ცვლილებები, რაც არ ითვალისწინებს მყინვარული მასის დნობის პროცესს (მაგ., დნობის სიჩქარეს).

ცხრილი 6.7. მდ. ენგურის აუზში საშუალო თვიური ხარჯებისა და თვიური პროცენტული წილის წლიური განაწილება

		მდინარე-პუნქტი

		ფართობი

S


(კმ2)

		საშუალო სიმაღლე


h (მ)

		ერთეული

		თვე



		

		

		

		

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII



		ენგური-ლახამულა

		1,370

		2,520

		m3

		11.9

		10.3

		14.2

		38.5

		88.2

		120

		158

		138

		83

		43.5

		26.8

		15.7



		

		

		

		%

		1.6

		1.3

		1.9

		5.1

		11.9

		15.7

		21.4

		18.7

		10.9

		5.9

		3.5

		2.1



		ენგური-დიზი

		1,620

		2,490

		m3

		13.7

		12.2

		15.7

		49.6

		110

		146

		200

		169

		924

		50.2

		31.5

		18.1



		

		

		

		%

		1.5

		1.2

		1.8

		5.4

		12

		15.8

		22.4

		18.9

		10

		5.6

		3.4

		2



		ენგური-ხაიში

		2,780

		2,320

		m3

		21.9

		20.5

		32.2

		98.6

		208

		240

		268

		219

		124

		81.9

		53

		35.7



		

		

		

		%

		1.6

		1.4

		2.3

		6.9

		15

		16.7

		19.4

		15.8

		8.7

		5.9

		3.7

		2.6





2. მეორე ზონა მოიცავს მდ. ენგურის აუზის ფართობს ზ. დ. 1,200-2,000 მ–ის სიმაღლეზე. კლიმატური მონაცემები აღებულ იქნა მესტიის მეტეოროლოგიური სადგურიდან, ჰიდროლოგიური – დიზიდან.


3. მესამე ზონა მოიცავს ზ.დ. 500 მ – 1,200 მ–ის სიმაღლეზე მდებარე ტერიტორიას, რომლის მონაცემები აღებულ იქნა ხაიშის ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურიდან.


მდინარის ზედაპირული ჩამონადენი და გრუნტის წყლები დაკავშირებულია ერთმანეთთან. ჩამონადენი ხვდება გრუნტის წყლებში, ან გრუნტის წყალი კვებავს მდინარეს იმისდა მიხედვით, თუ როგორია მისი დონე. გრუნტის წყლის დონეს კი თავისთავად განაპირობებს მოსული ნალექებისა და მყინვარული დნობის შედეგად მიღებული წყალი. მდ. ენგურის აუზში რწყვის საჭიროება არ არსებობს, ამდენად, რწყვისათვის საჭირო წყალაღებებისა და რწყვის შედეგად მოხვედრილი წყლის მდინარის ჩამონადენსა და გრუნტის წყლებში დაბრუნების მოდელირება არ არის საჭირო. 


ცხრილში 6.5. მოყვანილია მდინარის აუზის სამივე ზონაში წყლის ხარჯის წლიური აბსოლუტური და პროცენტული განაწილება, საიდანაც ჩანს, რომ ხარჯის მაქსიმალური რაოდენობა ივლისზე მოდის და განაწილების ეს ხასიათი სამივე ვერტიკალურ ზონაში შენარჩუნებულია და მისი განმსაზღვრელი ფაქტორი ტემპერატურული რეჟიმია. სურათებზე 6.69-1-6.70. მოცემულია წყლის ხარჯის დამოკიდებულება ტემპერატურასა და ნალექებზე. 




სურ. 6.69. წყლის ხარჯი, ტემპერატურა და ნალექები მურკმელში (იფარში).




სურ. 6.70. წყლის ხარჯი, ტემპერატურა და ნალექები ხაიშში.

მდ. ენგურის აუზის ზედა ნაწილში ჩამონადენის ტემპერატურაზე დამოკიდებულების ხასიათი თვალსაჩინოა, ხაიშში ეს დამოკიდებულება კვლავ არსებობს, მაგრამ, სხვა პროცესების ზედდებით იგი ნაკლებ თვალსაჩინოა.

მოდელის დაკალიბრება

მდ. ენგურის წყალშემკრების მოდელირებისათვის არჩეულ იქნა ნიადაგის ტენიანობის მეთოდი, რომელშიც წყალშემკრების ფართობი ხასიათდება ისეთი კლიმატური და ნიადაგური მახასიათებლებით, როგორიცაა: ნალექების ჯამი, საშუალო ტემპერატურა, ფარდობითი ტენიანობა, ქარის საშუალო სიჩქარე, ნიადაგის ზედა (ქვედა) ფენის ზღვრული წყალტევადობა, ფენის სრული წყალტევადობა, ზედაპირული ჩამონადენის ფორმირების უპირატესი მიმართულება, დნობისა და ყინულადქცევის კრიტიკული ტემპერატურები და სხვ. გარდა ხსენებული პარამეტრებისა, მოდელში შესულ სიდიდეთა შორისაა დაფიქსირებული თოვლის საფრის საშუალო თვიური სიმაღლე და მდინარის ჩამონადენი. ამ ორ უკანასკნელ სიდიდეს მოდელი თვითონაც ითვლის და დაკვირვების მონაცემები გამოიყენება დასაკალიბრებლად, რადგან ზემოთ ჩამოთვლილ მოდელში გათვალისწინებულ პარამეტრთაგან ყოველი მათგანის გაზომვა ან გაანგარიშება შეუძლებელია და მათი შერჩევა სწორედ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს. პარამეტრების შერჩევით მიღებული შედეგების კალიბრირების ვარგისიანობის კრიტერიუმად აღებულ იქნა 0.5-ზე მეტი ჰიდროლოგიური ეფექტიანობა E, რომელიც განისაზღვრება ფორმულით: 


E=1 -  

დაკალიბრებისათვის გამოყენებულ იქნა 1963-1971 წლების კლიმატური და ჰიდროლოგიური მონაცემები წყალშემკრების სამივე ზონისათვის, ზემოთ აღნიშნული სადგურებისა და საგუშაგოების დაკვირვებაზე დაყრდნობით. 


მოდელში გამოყენებულ იქნა შემდეგი პარამეტრები: 


· ნიადაგის სრული წყალტევადობა – 193 მმ;


· ნიადაგის ღრმა ფენის სრული წყალტევადობა – 360 მმ;


· სასოფლო-სამეურნეო კულტურის ინდექსი – Kc -2.5.


ზედაპირული ჩამონადენის რეზისტენტობის ფაქტორი (RRF) დამოკიდებულია ნიადაგის ტიპზე და შეიძლება იცვლებოდეს 0.1-10 ფარგლებში. ჩვენს შემთხვევაში იგი იცვლება თვეების მიხედვით.
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· ფესვთა სისტემის გამტარუნარიანობა – 30, იგი განსაზღვრავს პროპორციას ნიადაგის ღრმა ფენაში ჩაჟონილ და ნიადაგის ზედაფენისქვეშა ნაკადებს შორის;


· ნიადაგის ღრმა ფენის გამტარუნარიანობა – 20, განსაზღვრავს გრუნტის წყლის დინებას;


· ჩამონადენის უპირატესი მიმართულება – 0.3, რომელიც განსაზღვრავს პროპორციას ნიადაგის ზედაპირულ და ნიადაგის ზედაფენისქვეშა ნაკადებს შორის;


· საწყისი Z1- ფესვთა სისტემის სრული წყალტევადობის პროცენტული ნაწილი, ფარდობითი წყალტევადობა – 42;


· საწყისი Z2- ნიადაგის ღრმა ფენის სრული წყალტევადობის პროცენტული ნაწილი, ფარდობითი წყალტევადობა –58.


1963-1971 წლების პერიოდში განსაზღვრული პარამეტრებით დაკალიბრებული მოდელით გამოთვლილ იქნა ჩამონადენის მნიშვნელობები 1972-1980 წლებისათვის და კვლავ შემოწმდა ჰიდროლოგიური ეფექტიანობა. სამივე ზონისათვის იგი 0.58-0.61 ფარგლებში მერყეობდა. დაკვირვების მთელ პერიოდში (1963-1980) ჩამონადენის ჰიდროლოგიური ეფექტიანობა, დაახლოებით, 0.6-ის ტოლია. სურათზე 5.1.7-3. მოყვანილია ჩამონადენის სიმულირებული და დაფიქისრებული მონაცემები სამივე ზონაში. ამდენად, მოდელის გამოყენება საპროგნოზოდ მიზანშეწონილია.



სურ. 6.71. მდ. ენგურის ჩამონადენის სიმულირებული და დაკვირვების მონაცემები


მიღებული შედეგები


წყალშემკრების ყველაზე მაღალ ზონაში (სათავიდან ზ.დ. 2,000 მ–ის სიმაღლემდე), კლიმატის ცვლილების სცენარით, 2100 წლისათვის ნალექების წლიური ჯამი 2%-ით იკლებს, ხოლო საშუალო წლიური ტემპერატურა, დაახლოებით, 4.30C-ით იზრდება, სიმულირებული მდინარის ჩამონადენი, საბაზისო (1963-1980 წწ.) პერიოდთან შედარებით, საშუალოდ, წლიურად 5.5%-ით იმატებს, რაც 187 მლნ. მ3-ია. 5.1.7.–4. სურათზე წარმოდგენილია 2070-2100 წლებისათვის სიმულირებული ტემპერატურის, ნალექისა და მდინარის ჩამონადენის საშუალო თვიური მნიშვნელობები წყალშემკრების I ზონიდან (სოფ. მურყმელი).


2070-2100 წლებისათვის მესტიის მუნიციპალიტეტისათვის პროგნოზირებული კლიმატური მონაცემები შემდეგია: საშუალო წლიური ტემპერატურის ნაზრდი 5.40C-ია, ხოლო ნალექების წლიური ჯამი შემცირებულია 7%-ით, მდინარის წლიური ჩამონადენი უშუალოდ წყალშემკრების ამ ფართობზე 8.4%-ით იკლებს, მაგრამ, I ზონიდან (მურყმელი და ზემოთ) გაზრდილი ჩამონადენის გათვალისწინებით, იგი დიზის საგუშაგოსთან დაახლოებით იმავე რაოდენობის ჩამონადენს აჩვენებს, როგორც დაკვირვების პერიოდში.



სურ.6.72.
მდინარის პროგნოზირებული ჩამონადენი, ტემპერატურა და ნალექები მურყმელში (იფარში) 2070-2100 წლების პერიოდისათვის

ხუდონჰესის ზემოქმედების არეალისათვის კლიმატური პარამეტრების ცვლილების სცენარით, რომელიც განხილულია 5.1.7 თავში, მდინარის ამ მონაკვეთზე საშუალო წლიური ტემპერატურა 50C-ით იზრდება, ხოლო ნალექების ჯამი 3-4 %-ით მცირდება. ჯამური წლიური ჩამონადენი 5% -ით იკლებს და 3,240,682,965 მ3-ია.


წყალსაცავის ზედაპირიდან აორთქლების საანგარიშოდ გამოყენებულ იქნა ჰარგრივს-სამანის ფორმულა, რომელიც 1975 წელს შეიქმნა და 1985 წელს მასში შეტანილ იქნა ცვლილებები.

ET0=0.023*(Tmax-Tmin)*(Tmean+17.8)*Ra 

სადაც, 


· ET0 –აორთქლებაა (მმ/დღეში)

· Tmax; Tmin; Tmean – ტემპერატურის მაქსიმალური, მინიმალური და საშუალო დღიური მონაცემებია (0C)

· RA –მზის ექსტრატერესტრიული რადიაცია, რომელიც მზის მუდმივასა და წელიწადის დროის ფუნქციაა.


ხაიშისათვის პროგნოზირებული ტემპერატურული მონაცემებით გამოთვლილი ჯამური წლიური აორთქლება 1,114.454 მმ-ია, წყალსაცავის 5.25 კმ2 ზედაპირიდან (პროექტის თანახმად) 5,572,272 მ3-ია წელიწადში. შედეგად, წყალსაცავის სრულ მოცულობამდე შესავსებად (364.5 მლნ. მ3) ენგურიდან შესაძლებელი იქნება 3,235,110,693 მ3 წყლის მიწოდება, რაც მოთხოვნას კვლავ მნიშვნელოვნად გადააჭარბებს. 

6.1.8. ჰიდროლოგია

6.1.8.1. მდინარე ენგურის (საპროექტო კაშხლის უბნიდან ზემო წელის) და მისი შენაკადების ჰიდროლოგიური დახასიათება

ხუდონჰესის კომპლექსის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში წარმოდგენილი ჰიდროლოგიური ნაწილი შედგენილია ადგილზე ჩატარებული რეკოგნისცირების დროს მოპოვებული მასალისა და ლიტერატურული წყაროების დამუშავების, აგრეთვე საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემების, 1:25,000 მასშტაბის ტოპოგრაფიული რუკების გამოყენების საფუძველზე. იხ. რუკა # 9 და რუკა #10. მიუხედავად იმისა, რომ ჰიდროლოგიური დაკვირვებები მდინარეებზე საქართველოში შეწყდა 90-იანი წლებიდან, არსებული მონაცემები საკმარისად მიიჩნევა შეფასებისათვის. 

ცნობილია, რომ ყოფილი სსრ კავშირის არსებობის პერიოდში დაწყებული იყო ხუდონის წყალსაცავის კაშხლის მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები. აღნიშნულის შედეგად ასაშენებელი კაშხლის კვეთში გადაიკეტა მდ. ენგურის კალაპოტი სამშენებლო ზღუდარით და მისი მთლიანი ნაკადი ამჟამად გაედინება იმ დროს მოწყობილ წყალგამყვან გვირაბში (იხ. სურ. 6.73.).




სურ.6.73. ასაშენებელი კაშხლის კვეთი და წყალგამყვანი გვირაბი 

ასაშენებელი კაშხლის კვეთში მარცხენა ფერდობი დაბეტონებულია, მარჯვენა ფერდობი კი გაშიშვლებულია. ასაშენებელი კაშხლის ზედა ბიეფში, მდინარის მარჯვენა ნაპირზე დაგროვებულია მშენებლობის პროცესში წარმოქმნილი ნაშალი მასალა, რომელიც აუცილებლად მოხვდება წყალსაცავის შეტბორვის ზონაში (იხ. სურ. 6.74.). მდინარის ყოფილი ბუნებრივი კალაპოტი გადაკეტილია 10-12 მეტრის სიმაღლის ზღუდარით, რის გამოც ასაშენებელი კაშხლის კვეთში მდინარის კალაპოტი ამჟამად მშრალია (იხ. სურ. 6.75.).




სურ. 6.74. კაშხლის ზედა ბიეფში, მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოების პროცესში დაგროვილი ნაშალი მასალა




სურ. 6.75. მდ. ენგურის ბუნებრივი კალაპოტი ამჟამად ასაშენებელი კაშხლის კვეთში

ნორმალური შეტბორვის დონეზე წყალსაცავის შევსებისას მის აკვატორიაში ვარდება 29 წყალსადინარი, მათ შორის: 7 მდინარე (ლეხარა, ხაიშურა, კასლეთი, ნენსკრა, ლახამი, ორმელეთი), 9 უსახელო ღელე და 13 მშრალი ხევი. აღნიშნული შენაკადებიდან ქვა-წყლიანი ღვარცოფული მოვლენებით ხასიათდება მხოლოდ მდ. ენგურის მარცხენა შენაკადი ხაიშურა, რომელიც ღვარცოფით გამოტანილი მყარი მასალის დიდ რაოდენობას ტოვებს სოფ. ქვედა წვირმინდის სამხრეთით, დაახლოებით, 500 მეტრში არსებული კანიონის ზემოთ, სადაც გათვალისწინებულია მშენებლობისთვის საჭირო ინერტული მასალის მოსაპოვებელი კარიერის მოწყობა (იხ. სურ. 6.76.). სხვა დიდ მდინარეებს ღვარცოფული მოვლენები არ ახასიათებთ.




სურ. 6.76. წყალსაცავის შეტბორვის ზონის დასასრული მდ. ხაიშურის კალაპოტში

ცალკეულ მშრალ ხევებს გამოტანილი აქვთ მყარი ნაშალი მასალის გარკვეული მოცულობა, რაც სამანქანო გზებსა და მდინარეების ნაპირებთან ქმნიან გამოზიდვის მძლავრ კონუსებს. ასეთი ხევები მდებარეობს მდ. ხაიშურის მარცხენა ნაპირზე სოფ. ხაიშის სამხრეთით, დაახლოებით, 0.3 კმ-ში და მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირზე კაშხლის კვეთის ზემოთ, დაახლოებით, 1 კმ-ში (იხ. სურ. 6.77, 78.).




სურ. 6.77. მდ. ხაიშურის მარცხენა ნაპირზე არსებული მშრალი ხევის გამოზიდვის კონუსი სოფლის სამანქანო გზასთან




სურ. 6.78. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე არსებული მშრალი ხევის გამოზიდვის კონუსი ხაიში-ზუგდიდის სამანქანო გზასთან

წყალსაცავის აკვატორიაში ჩამდინარე მდინარეები მაღალი ქანობებითა და უხვწყლიანობით ხასიათდებიან. ნაკადის მაღალი სიჩქარეებიდან გამომდინარე, ყველა მდინარის კალაპოტი აგებულია მსხვილფრაქციული ალუვიონითა და დიდი ზომის ლოდებით, მდ. ენგურის კალაპოტი კი – კლდის დიდი ზომის ნამსხვრევებითა და დიდი ზომის ლოდებით (იხ. სურათები 6.79, 80, 81, 82.).




სურ. 6.79.
 წყალსაცავის შეტბორვის ზონის დასასრული მდ. ნენსკრის კალაპოტში



სურ. 6.80. 
წყალსაცავის შეტბორვის ზონის დასასრული მდ. ლახამის კალაპოტში




სურ. 6.81. 
მდ. ენგურის ხეობა ჭუბერის ხიდიდან ზემოთ



სურ. 6.82. 
მდ. ენგურის კალაპოტი ასაშენებელი კაშხლის კვეთში მოწყობილი ზღუდარიდან ზემოთ

მდ. ენგური სათავეს იღებს კავკასიონის ქედზე არსებული მთების – შხარისა (5,058 მ) და ნამყუანის (4,278 მ) – მყინვარებიდან გამომავალი ორი ნაკადულის შეერთებით ზ.დ. 2,520 მ–ის სიმაღლეზე, ერთვის შავ ზღვას სოფ. ანაკლიასთან. მისი სიგრძე 213 კმ-ია, საერთო ვარდნა – 2,520 მ, საშუალო ქანობი – 11.8 ‰, წყალშემკრები აუზის ფართობი – 4,060 კმ2, აუზის საშუალო სიმაღლე – 1,840 მ. მდ. ენგურს მრავალი შენაკადი ერთვის, მათ შორის მნიშვნელოვანია: ადიში-ჭალა (სიგრძე 15 კმ), მულხურა (27 კმ), დოლრა (20 კმ), ნაკრა (22 კმ), ნენსკრა (46 კმ), თხეიში (18 კმ), ლარაკვაკვა (17 კმ), მაგანა (24 კმ), რუხი (21 კმ), ჯუმი (61 კმ) და სხვ. 

მდ. ენგურის აუზს ახასიათებს ასიმეტრიული ფორმა. აუზის მარჯვენა მხარე მოიცავს 2,316.9 კმ2 ფართობს, ხოლო მარცხენა მხარე - 1,743.1 კმ2-ს. აუზის 74.5% მაღალმთიანია, ხოლო 25.5% განფენილია წინა მთებსა და დაბლობზე. აუზის მაღალმთიან ზონაში გვხვდება 174 მყინვარი, საერთო ფართობით – 333 კმ2. 


მდ. ენგურის აუზის ზედა ზონა, სათავიდან მდ. ნენსკრის შესართავამდე, წარმოადგენს მთიან ქვაბულს, რომელიც სვანეთის ქვაბულის სახელით არის ცნობილი. აუზის ამ ზონას ჩრდილოეთიდან და ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან ესაზღვრება კავკასიონის ქედის ყველაზე მაღალი მონაკვეთი, რომლის საშუალო სიმაღლეებია 3,000-დან 3,500 მეტრამდე. აქვეა კავკასიონის ქედის ცნობილი მწვერვალები: შხარა (5,058 მ), თეთნულდი (4,851 მ), უშბა (4,696 მ), აილამა (4,544 მ) და სხვ. 


მდ. ენგურის ხეობა სათავიდან სოფ. იელამდე ვარცლისმაგვარია, ქვემოთ სოფ. ხაიშამდე კი V-ს ფორმას იღებს. სოფელ ხაიშიდან სოფ. ჯვარამდე ხეობა ვიწროა. 


მდ. ენგურის ხეობის ფსკერის სიგანე 10-30-მეტრიდან 100-200 მეტრამდე ცვალებადობს. ფერდობებზე ალაგ-ალაგ გვხვდება ტერასები, რომელთა სიგანე 100-200 მეტრი, სიგრძე კი 100-400 მეტრის ფარგლებში ცვალებადობს. ხეობის ფერდობები ხშირ შემთხვევაში ციცაბოა. 

მდინარის ნაკადი ხასიათდება მთის მდინარისათვის დამახასიათებელი მაღალი სიჩქარეებით. ნაკადის სიგანე, მინიმუმ, 4-8 მ-ს და, მაქსიმუმ, 15-40 მ-ს შეადგენს, სიღრმე 1.5-3.5 მ-ს, სიჩქარე კი 1.8 მ/წმ-დან - 5.5 მ/წმ-მდე იცვლება. კალაპოტის ფსკერი არასწორია, ჩახერგილია კლდის ნამსხვრევებითა და დიდი ზომის ლოდებით. მდინარის ნაპირები, ძირითადად, კლდოვანი, ჩამონგრეული და ძალიან ციცაბოა.


მდ. ენგურის წლიური ჩამონადენის ფორმირებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია თოვლის, წვიმისა და მყინვარების წყალს. მდინარის წყლიანობის რეჟიმი ხასიათდება წყალდიდობით წლის თბილ პერიოდში და არამდგრადი წყალმცირობით – ცივ პერიოდში. თოვლისა და მყინვარების დნობით გამოწვეულ წყალდიდობას ხშირად ემთხვევა წვიმებით გამოწვეული წყალმოვარდნები. წვიმებით გამოწვეული წყალმოვარდნები ხშირია წყალმცირობის პერიოდშიც: წლის თბილ პერიოდში, როდესაც ადგილი აქვს თოვლისა და მყინვარების ინტენსიურ დნობას, შეადგენს წლიური ჩამონადენის 80-82%-ს, წლის ცივ პერიოდში კი - მხოლოდ 7-8%-ს. ყინულოვანი მოვლენები მდინარეზე თოშის სახით ფიქსირდება მხოლოდ იანვარში.


კავკასიონის მთავარი წყალგამყოფი ქედის სვანეთის მონაკვეთზე ჩატარებული გლაციოლოგიური და პალეოგლაციოლოგიური გამოკვლევების
 შედეგები ცალსახად ადასტურებს მდ. ენგურის აუზის მყინვარების (ლეხზირი, წანერი, ჭალაათი, ადიში, ხალდე და სხვ.) უკანდახევის პროცესს (ჩრდილო ნახევარსფეროების სხვა მთიანი მხარეების მსგავსად). მყინვარების უკან დახევის პროცესი XIX ს-ის 80-90-იანი წლებიდან დაიწყო და ეს პროცესი განპირობებული იყო ამავე პერიოდიდან გამოვლენილი კლიმატის დათბობით. თუმცა XX საუკუნეში ზემო სვანეთის მყინვარების უკან დახევის პროცესის საერთო ფონზე (ისევე, როგორც კავკასიონის მთავარი წყალგამყოფი ქედის დანარჩენ ნაწილზე) შეინიშნებოდა მყინვარების მოკლეპერიოდიანი წინ წაწევის ფაქტები (განსაკუთრებით, XX ს-ის 50-70-იან წლებში). აღნიშნულის მიუხედავად, XIX ს-ის 80-90-იანი წლებიდან დღემდე ზემო სვანეთის მყინვარების საერთო ფართობი საგრძნობლად შემცირდა (ზოგიერთი მყინვარის სიგრძემ 1-1.5 კმ-ით მოიკლო). მყინვარების უკან დახევის კლიმატურ მიზეზთან ერთად მკვლევრები მიუთითებენ ატმოსფეროს მიწისპირა ფენების, ტექნოგენური წარმოშობის მტვრით სულ უფრო და უფრო მზარდი დამტვერიანების ფაქტზე. აღნიშნულის შედეგად მყინვარების ზედაპირი და მათი მკვებავი ფირნის ველები ჭუჭყიანდება მუქი ფერის სამრეწველო მტვრით, რაც იწვევს მათ ზედაპირზე რადიაციული ბალანსის მომატებას. შესაბამისად იზრდება მყინვარების აბლიაციის (დნობის) ტემპი, რაც, საბოლოო ჯამში, მათ უკან დახევას უწყობს ხელს. 


მდ. ენგურის აუზის მდინარეთა საზრდოობაში (რასაც ამ აუზში აშენებული და ასაშენებელი ჰესებისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს) მყინვარების ნადნობი წყალი მხოლოდ ზაფხულის ჩამონადენში მონაწილეობს (ძირითადად, ივლის-აგვისტოში). ამ პერიოდისათვის მდ. ენგურის ჩამონადენში მყინვარული წყლის წილი 25-30% მერყეობს. წლის დანარჩენ დროს მდ. ენგურის წლიურ ჩამონადენში, დაახლოებით, 60% თოვლის ნადნობ წყალზე მოდის, დანარჩენი კი - წვიმისა და გრუნტის წყლებზე. 


მდ. ენგური გამოყენებულია ენერგეტიკული დანიშნულებით. მასზე ბეტონის 271.5 მ სიმაღლის თაღოვანი კაშხლით შექმნილია ენგურის წყალსაცავი, რომლის მთლიანი მოცულობა 1,100 მლნ. მ3, სასარგებლო კი 680 მლნ. მ3-ია. წყალსაცავიდან წყალი მიეწოდება ენგურჰესსა და მდ. ერისწყლის აუზში არსებულ ოთხ ვარდნილჰესს, რომელთა ჯამური საპროექტო სიმძლავრე 1,640 მეგავატია, ხოლო საშუალო მრავალწლიური გამომუშავება – 5,460 მლნ. კვტ. საათი. ენგურის წყალსაცავმა მთლიანად დაარეგულირა მდინარის ჩამონადენი ქვედა უბანზე.


მდ. ენგურის საშუალო წლიური ხარჯები


მდ. ენგურის საშუალო წლიური ხარჯების საანგარიშო სიდიდეების დასადგენად ხუდონის კაშხლის კვეთში გამოყენებულ იქნა ხაიშის ჰიდროლოგიური საგუშაგოს მრავალწლიური დაკვირვების მონაცემები, რომლებიც მოიცავენ წყვეტილ პერიოდს 1938-დან 1990 წლამდე. ეს მონაცემები ოფიციალურად გამოქვეყნებულია მხოლოდ 1986 წლის ჩათვლით. 1944, 1953 და 1955 წლების გამოტოვებული საშუალო წლიური ხარჯები აღდგენილ იქნა მდ. ენგურის ჰიდროლოგიური საგუშაგოს ჯვარის მონაცემების მიხედვით, ხოლო 1941, 1946, 1948 და 1956 წლების საშუალო წლიური ხარჯების აღდგენა ვერ მოხერხდა სხვა საგუშაგოებზე ამ პერიოდში დაკვირვების არარსებობის გამო.


ამრიგად, ხაიშის ჰიდროლოგიური საგუშაგოს კვეთში მიღებულია მდ. ენგურის 45-წლიანი (1938-40, 1942-45, 1947, 1949-55, 1957-1986 წწ.) დაკვირვების მონაცემები, რომელთა მიხედვითაც, აღნიშნულ პერიოდში საშუალო წლიური ხარჯები ამ კვეთში მერყეობს 59.2 მ3/წმ-დან (1943 წ.) 158 მ3/წმ-მდე (1979 წ.). საშულო წლიური ხარჯების 45– წლიანი დაკვირვების მონაცემების ვარიაციული რიგის სტატისტიკური დამუშავების შედეგად (მომენტების მეთოდის გამოყენებით) მიღებულია განაწილების მრუდის შემდეგი პარამეტრები:


· საშუალო წლიური ხარჯების საშუალო მრავალწლიური სიდიდე 

=


0


Q


114 მ3/წმ;

· ვარიაციის კოეფიციენტი 

=


v


C


0.20;


· ასიმეტრიის კოეფიციენტი 

=


×


=


v


s


C


C


2


0.40.


დადგენილია ვარიაციული რიგის რეპრეზენტატიულობის შესაფასებელი პარამეტრები:


· საშუალო წლიური ხარჯების საშუალო მრავალწლიური სიდიდის შეფარდებითი საშუალო კვადრატული ცდომილება 

=


0


Q


e


3.0 %;


· ვარიაციის კოეფიციენტის შეფარდებითი საშუალო კვადრატული ცდომილება 

=


v


C


e


10.7%. 


მიღებული პარამეტრები დამაკმაყოფილებელია, რადგან, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნების შესაბამისად, 

%


5


0


£


Q


e


-ზე და 

%


15


£


v


C


e


-ზე.


განაწილების მრუდის მიღებული პარამეტრებისა და სამპარამეტრიანი გამა–განაწილების ორდინატების მეშვეობით დადგენილი მდ. ენგურის საშუალო წლიური ხარჯების სხვადასხვა უზრუნველყოფის სიდიდეები ჰიდროლოგიური საგუშაგო ხაიშის კვეთში მოცემულია ცხრილში 6.8.


ცხრილი 6.8. მდ. ენგურის სხვადასხვა უზრუნველყოფის საშუალო წლიური ხარჯები (მ3/წმ)


		კვეთი

		F


კმ2

		QQ0


მ3/წმ

		Cv

		Cs

		უზრუნველყოფა P%



		

		

		

		

		

		10

		25

		50

		75

		80

		90

		95



		ჰიდროლოგიური საგუშაგო ხაიში

		2,780

		114

		0.20

		0.40

		176

		140

		108

		80.7

		74.8

		60.6

		51.1





ვინაიდან ხაიშის ჰიდროლოგიური საგუშაგოს კვეთი, პრაქტიკულად, ემთხვევა საპროექტო კაშხლის კვეთს, 6.,6. ცხრილში მოყვანილი საშუალო წლიური ხარჯების სიდიდეები მიღებულია საანგარიშო სიდიდეებად საპროექტო კვეთისათვის.


ხაიშის ჰიდროლოგიური საგუშაგოს კვეთში 50%-იანი საშუალო წლიური ხარჯის შიდაწლიური განაწილება თვეების მიხედვით და ჩამონადენის ყოველთვიური მოცულობები, მოცემულია ცხრილში 6.9.


ცხრილი 6.9. 
მდ. ენგურის 50%-იანი უზრუნველყოფის საშუალო წლიური ხარჯის შიდაწლიური განაწილება თვეების მიხედვით ჰიდროლოგიური საგუშაგოს ხაიშის, ანუ საპროექტო, კვეთში


		თვეები

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		წელი



		QQ მ3/წმ ხარჯი

		27.2

		24.9

		33.9

		100

		190

		244

		250

		182

		97.3

		64.8

		47.3

		34.6

		108



		W მლნ. მ3


ჩამონადენი 

		72.8

		60.2

		90.8

		259.2

		508.9

		632.4

		669.6

		487.5

		252.2

		173.6

		122.6

		92.7

		3,421.5





როგორც 6.9. ცხრილიდან ჩანს, საშუალოწყლიან წელიწადში (50%-იანი უზრუნველყოფით) მდ. ენგურის წლიური ჩამონადენი შეადგენს 3,421,500,000 მ3-ს, რაც სრულიად საკმარისია ხუდონის წყალსაცავის მთლიანი მოცულობის შესავსებად.


სანიტარიული ხარჯის ფუნქციას შეასრულებს წყალსაცავიდან გაშვებული წყლის ჭარბი რაოდენობა, კაშხლიდან საგენერატორო შენობამდე არსებული შენაკადები და საგენერატორო შენობიდან გაშვებული ჰესის მიერ გამონამუშევარი წყალი.


მდ. ენგურის წყლის მაქსიმალური ხარჯები


მაქსიმალური ხარჯების საანგარიშო სიდიდეების დასადგენად ხუდონის კაშხლის კვეთში გამოყენებულია ხაიშის ჰიდროლოგიური საგუშაგოს მრავალწლიური დაკვირვების მონაცემები, რომლებიც მოიცავენ წყვეტილ პერიოდს 1938-დან 1990 წლამდე.


 ხაიშის საგუშაგოს კვეთში, 43-წლიანი (1938-40, 1942-43, 1945, 1947, 1949-52, 1954, 1956-1986 წწ.) დაკვირვების მონაცემების მიხედვით, მდ. ენგურის წყლის მაქსიმალური ხარჯები მერყეობდა 250 მ3/წმ-დან (1945 წ.) 1,190 მ3/წმ-მდე (1982 წ.). მაქსიმალური ხარჯების 43-წლიანი დაკვირვების მონაცემების ვარიაციული რიგის სტატისტიკური დამუშავების შედეგად,მომენტების მეთოდის გამოყენებით, მიღებულია განაწილების მრუდის შემდეგი პარამეტრები:


· მაქსიმალური ხარჯების საშუალო მრავალწლიური სიდიდე 

=


0


Q


556 მ3/წმ;


· ვარიაციის კოეფიციენტი 

=


v


C


0.41;


· ასიმეტრიის კოეფიციენტი 

=


×


=


v


s


C


C


4


1.64.


დადგენილია ვარიაციული რიგის რეპრეზენტაციულობის შესაფასებელი პარამეტრები:


· მაქსიმალური ხარჯების საშუალო მრავალწლიური სიდიდის შეფარდებითი საშუალო კვადრატული ცდომილება 

=


0


Q


e


6.3%;


· ვარიაციის კოეფიციენტის შეფარდებითი საშუალო კვადრატული ცდომილება 

=


v


C


e


11.6%. 


მიღებული პარამეტრები დამაკმაყოფილებელია, რადგან სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნების შესაბამისად, 

%


5


0


£


Q


e


-ზე და 

%


15


£


v


C


e


-ზე.


განაწილების მრუდის მიღებული პარამეტრებისა და სამპარამეტრიანი გამა–განაწილების ორდინატების მეშვეობით დადგენილია მდ. ენგურის მაქსიმალური ხარჯების სხვადასხვა უზრუნველყოფის სიდიდეები ხაიშის ჰიდროლოგიური საგუშაგოს კვეთში. მაქსიმალური ხარჯების სხვადასხვა უზრუნველყოფის სიდიდეები მოცემულია 6.10. ცხრილში. 


ცხრილი 6.10.
მდ. ენგურის სხვადასხვა უზრუნველყოფის წყლის მაქსიმალური ხარჯები მ3/წმ-ში


		კვეთი

		F


კმ2

		QQ0


მ3/წმ

		Cv



		Cs

		უზრუნველყოფა P%



		

		

		

		

		

		0.01

		0.1

		0.5

		1

		2

		5

		10



		ჰ/ს ხაიში

		2,780

		556

		0.41

		1.64

		2,550

		1,880

		1,480

		1,325

		1,205

		985

		850





ვინაიდან ხაიშის კვეთი, პრაქტიკულად, ემთხვევა საპროექტო კვეთს, ამიტომ 6.10. ცხრილში მოყვანილი წყლის მაქსიმალური ხარჯების სიდიდეები მიღებულია საანგარიშო სიდიდეებად საპროექტო კვეთისთვის.

როგორც 6.10. ცხრილიდან ჩანს, 0.01%-იანი უზრუნველყოფის (10,000-წლიანი განმეორებადობის) წყლის მაქსიმალური ხარჯი, პრაქტიკულად, ემთხვევა კაშხლის პროექტში მოცემულ მაქსიმალურ ხარჯს, რაც ტოლია 2,500 მ3/წმ-ისა, და აკმაყოფილებს კაშხლების უსაფრთხოების შესახებ მსოფლიო ბანკის მოთხოვნებს.


მდ. ენგურის წყლის მინიმალური ხარჯები


მდ. ენგურის წყლის მინიმალური ხარჯების საანგარიშო სიდიდეების დასადგენად ხუდონის კაშხლის კვეთში გამოყენებულია ხაიშის ჰიდროლოგიური საგუშაგოს მრავალწლიური დაკვირვების მონაცემები. აღნიშნული მონაცემები მოიცავენ წყვეტილ პერიოდს 1938-დან 1990 წლამდე .


ჰ/ს ხაიშის კვეთში მდ. ენგურის 43-წლიანი (1938-43, 1945, 1947-52, 1954, 1957-1986 წწ.) დაკვირვების მონაცემების მიხედვით, წყლის აბსოლუტური მინიმალური ხარჯები მერყეობდა 8.50 მ3/წმ-დან (1951 წ.) 32.0 მ3/წმ-მდე (1957 წ.). აბსოლუტური მინიმალური ხარჯების 43-წლიანი დაკვირვების მონაცემების ვარიაციული რიგის სტატისტიკური დამუშავების შედეგად, მომენტების მეთოდის გამოყენებით, მიღებულია განაწილების მრუდის შემდეგი პარამეტრები:

· მინიმალური ხარჯების საშუალო მრავალწლიური სიდიდე 

=


0


Q


20.7 მ3/წმ;

· ვარიაციის კოეფიციენტი 

=


v


C


0.30;


· ასიმეტრიის კოეფიციენტი 

=


×


=


v


s


C


C


2


0.60.


დადგენილია ვარიაციული რიგის რეპრეზენტატიულობის შესაფასებელი პარამეტრები:


· მინიმალური ხარჯების საშუალო მრავალწლიური სიდიდის შეფარდებითი საშუალო კვადრატული ცდომილება 

=


0


Q


e


4.6 %;


· ვარიაციის კოეფიციენტის შეფარდებითი საშუალო კვადრატული ცდომილება 

=


v


C


e


11.2 %.


მიღებული პარამეტრები დამაკმაყოფილებელია, რადგან, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნების შესაბამისად,

%


5


0


£


Q


e


-ზე და 

%


15


£


v


C


e


-ზე.


განაწილების მრუდის მიღებული პარამეტრებისა და სამპარამეტრიანი გამა-განაწილების ორდინატების მეშვეობით დადგენილია მდ. ენგურის მინიმალური ხარჯების სხვადასხვა უზრუნველყოფის სიდიდეები ჰიდროლოგიური საგუშაგოს ხაიშის კვეთში. მინიმალური ხარჯების სხვადასხვა უზრუნველყოფის სიდიდეები მოცემულია 6.11. ცხრილში. 


ცხრილი 6.11. მდ. ენგურის სხვადასხვა უზრუნველყოფის აბსოლუტური მინიმალური ხარჯები მ3/წმ-ში


		კვეთი

		F


კმ2

		QQ0

მ3/წმ

		Cv

		Cs

		უზრუნველყოფა P%



		

		

		

		

		

		75

		80

		90

		95

		97

		99



		ჰ/ს ხაიში

		2,780

		20,7

		0,30

		0,60

		16.2

		15.4

		13.2

		11.7

		10.7

		9.02





ვინაიდან ჰიდროლოგიური საგუშაგოს ხაიშის კვეთი, პრაქტიკულად, ემთხვევა საპროექტო კვეთს, ამიტომ 6.11. ცხრილში მოყვანილი მინიმალური ხარჯების სიდიდეები მიღებულია საანგარიშო სიდიდეებად საპროექტო კვეთისთვის.


6.1.8.2. მდ. ენგურის მყარი ნატანი

მდინარე ენგურის მყარი ნატანის შეფასება და ჰუდონჰესის შევსების პერსპექტიული დინამიკა შეფასებუ 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.


ადრეულ მონაცემებზე დაფუძნებული ანგარიში


მდ. ენგურის მყარი ჩამონადენის საანგარიშო სიდიდეების დასადგენად ხუდონის კაშხლის კვეთში გამოყენებულია ჰიდროლოგიური საგუშაგო ხაიშის დაკვირვების მონაცემები, რომლებიც მოიცავენ პერიოდს 1966-დან 1990 წლამდე.

ხაიშის კვეთში მდ. ენგურის 21-წლიანი (1966-1986 წწ.) დაკვირვების მონაცემების მიხედვით, მყარი ხარჯის სიდიდეები მერყეობდნენ 1.6 კგ/წმ-დან (1969 წ.) 97 კგ/წმ-მდე (1978 წ.). მყარი ხარჯების 21-წლიანი დაკვირვების მონაცემების ვარიაციული რიგის სტატისტიკური დამუშავების შედეგად, მომენტების მეთოდით, მიღებულია განაწილების მრუდის შემდეგი პარამეტრები:


· მყარი ხარჯის საშუალო მრავალწლიური სიდიდე 

=


0


R


39.0 კგ/წმ;


· ვარიაციის კოეფიციენტი 

=


v


C


0.65.

ვინაიდან ვარიაციის კოეფიციენტის სიდიდე აღემატება 0.50-ს, განაწილების მრუდის პარამეტრები დადგენილია ასევე გრაფოანალიზური მეთოდით, რომლის დროს ასიმეტრიის კოეფიციენტის სიდიდე განისაზღვრება, როგორც დამრეცობის კოეფიციენტის 

S


-ის ფუნქცია. მისი სიდიდე გამოიანგარიშება გამოსახულებით:
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მყარი ხარჯის საშუალო მრავალწლიური სიდიდე კი გამოსახულებით:
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საშუალო კვადრატული გადახრა გამოიანგარიშება შემდეგი სახის დამოკიდებულებით:
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სადაც 


· 

%


5


R


, 

%


50


R


 და 

%


95


R


 - მყარი ხარჯის 5, 50 და 95 %-იანი უზრუნველყოფის სიდიდეებია, დადგენილი უზრუნველყოფის ემპირიული მრუდიდან;


· 

%


5


F


, 

%


50


F


 და 

%


95


F


 - უზრუნველყოფის ბინომიალური მრუდის 5, 50 და 95% -იანი ნორმირებული ორდინატებია.


გრაფო-ანალიზური მეთოდით ჩატარებულმა ანგარიშებმა გამოავლინეს განაწილების მრუდის შემდეგი პარამეტრები:


· მყარი ხარჯის საშუალო მრავალწლიური სიდიდე 

=


I


R


0


40.3 კგ/წმ;

· ვარიაციის კოეფიციენტი 

=


v


C


0.67;


· ასიმეტრიის კოეფიციენტი 

=


s


C


0.70;


· საშუალო კვადრატული გადახრა 

=


d


27.2.


გრაფოანალიზური მეთოდით მიღებული პარამეტრებისა და განაწილების ბინომიალური მრუდის ნორმირებული ორდინატების მეშვეობით დადგენილია მდ. ენგურის მყარი ხარჯის სხვადასხვა უზრუნველყოფის სიდიდეები ხაიშის კვეთში.


ფსკერული ნატანის ჩამონადენის განსაზღვრის მეთოდები მეტად სუსტად არის დამუშავებული. ამის მთავარი მიზეზია ამჟამად არსებული საზომი ხელსაწყოების არასრულყოფილება და ნატანის მოძრაობის შესწავლის სირთულე. ამიტომ მდ. ენგურის ფსკერული ნატანის რაოდენობა აღებულია გ. ხმალაძის მიერ ჩატარებული გამოკვლევების გათვალისწინებით, რომლის თანახმად, მდ. ენგურის ფსკერული ნატანის ხარჯი ჯვარის საგუშაგოს კვეთში, შეტივნარებული მყარი ხარჯის 10%-ის ტოლია. ჩვენ შემთხვევაში, ხაიშის კვეთში მდ. ენგურის შედარებით მაღალი ქანობებისა და სიჩქარეების გათვალისწინებით, ფსკერული ნატანის ხარჯი შეტივნარებული მყარი ნატანის 15%-ის ტოლი. 


მდ. ენგურის სხვადასხვა უზრუნველყოფის შეტივნარებული მყარი ნატანის (მყარი ხარჯის), ფსკერული ნატანისა და მათი შესაბამისი მოცულობების სიდიდეები ხაიშის კვეთში მოცემულია 6.12. ცხრილში.


ცხრილი 6.12. მდ. ენგური ჰ/ს ხაიში, მყარი ხარჯის სხვადასხვა უზრუნველყოფის სიდიდეები


		უზრუნველყოფა P%

		0.01

		0.1

		1

		3

		5

		10

		20

		50



		შეტივნარებული მყარი ხარჯი 

R


კგ/წმ-ში

		184

		152

		117

		100

		90

		77

		62

		37



		შეტივნარებული მყარი ხარჯის ჩამონადენი 

W


ათასი ტონა

		5,810

		4,800

		3,700

		3,150

		2,840

		2,430

		1,960

		1,170



		ფსკერული ნატანის ხარჯი 

I


R


 კგ/წმ-ში

		28

		23

		18

		15

		14

		12

		9.5

		5.6



		ფსკერული ნატანის ჩამონადენი 

I


W


 ათასი ტონა

		883

		725

		570

		470

		440

		380

		300

		177



		

I


R


R


+


S


 კგ/წმ-ში

		212

		175

		135

		115

		104

		89

		72

		43



		

I


W


W


+


S


 ათასი ტონა

		6,690

		5,520

		4,260

		3,630

		3,280

		2,810

		2,270

		1,350





ენგურის (ჯვარის) წყალსაცავის მაგალითის მიხედვით, წყალსაცავის ნორმალური შეტბორვის დონეზე მშრალი ხევებიდან ჩამოშვავებული და ნაპირების აბრაზიის შედეგად წარმოქმნილი მყარი მასალის რაოდენობა მნიშვნელოვან მოცულობას ვერ მიაღწევს, რადგან შეტბორვის დონის მაღლა მდინარის ფერდობები დაფარულია ტყით, რაც ხელს უწყობს ნაპირების მდგრადობას. ამასთან, ხუდონის წყალსაცავის აკვატორიას არ ერთვის არც ერთი მნიშვნელოვანი ღვარცოფული შენაკადი, რომელიც სერიოზულ ზეგავლენას მოახდენს წყალსაცავის მყარი ნატანით შევსებაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეტივნარებული და ფსკერული ნატანის თუნდაც 10,000-წლიანი განმეორებადობის (0.01%) ხარჯის მუდმივად გავლის პირობებში, წყალსაცავის მკვდარი მოცულობის შევსებას, რაც 140 მლნ. მ3-ის ტოლია, დასჭირდება, დაახლოებით, 20 წელი, 2-წლიანი განმეორებადობის (50%) ხარჯის მუდმივად გავლის პირობებში კი – დაახლოებით, 95 წელი.


აორთქლება წყალსაცავის ზედაპირიდან 


მდ. ენგურის აუზში წყლის ზედაპირიდან აორთქლებაზე დაკვირვებები არ არსებობს. ამიტომ წყლის ზედაპირიდან აორთქლების მაჩვენებლები აღებულია ვ. გვახარიას მონოგრაფიიდან ,,მთიანი ქვეყნების წყალსატევებიდან აორთქლების გეოგრაფიული მოდელირება, თბილისი, 1986 წ." 


აღნიშნულ ნაშრომში მოცემულია აორთქლების მაჩვენებლები წყლის ზედაპირიდან სოფ. ხაიშისთვის, რომელიც ზ.დ. 730 მ სიმაღლეზე მდებარეობს, რაც დაახლოებით ემთხვევა საპროექტო წყალსაცავის ნორმალური შეტბორვის დონეს (702 მ). აქედან გამომდინარე, წყლის ზედაპირიდან აორთქლების შესახებ გამოქვეყნებული სიდიდეები, შესაძლებელია, მიღებულ იქნეს საპროექტო წყალსაცავისთვის საანგარიშო სიდიდეებად.


ხაიშისთვის გაანგარიშებული წყლის ზედაპირიდან აორთქლების მაჩვენებლები, თვეების მიხედვით, მოცემულია 6.13. ცხრილში.


ცხრილი 6.13. წყლის ზედაპირიდან აორთქლების ყოველთვიური სიდიდეები და წლიური ჯამი მმ-ში


		პუნქტი

		H მ

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		წელი



		ხაიში

		730

		_

		_

		55

		92

		130

		145

		174

		183

		115

		86

		50

		_

		1,030





აღსანიშნავია, რომ წლის ცივ პერიოდში (XII-II) აორთქლებას წყლის ზედაპირიდან არ აქვს ადგილი.


ცხრილი 6.14. ჰიდროლოგიურ წელწლიურებში გამოქვეყნებული მდ. ენგურზე (ჰ/ს ხაიში F=2,780 კმ2) დაკვირვების მონაცემები, საშუალო თვიური და წლიური ხარჯები (მ3/წმ)

		წელი

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII

		წელი



		1937

		_

		_

		_

		_

		_

		_

		_

		184

		_

		84.9

		54.8

		50.2

		_



		1938

		37.4

		26.8

		28.8

		120

		200

		235

		248

		159

		104

		42.0

		38.4

		21.9

		105



		1939

		13.0

		16.2

		20.0

		109

		164

		150

		194

		158

		99.9

		139

		75.1

		43.2

		98.4



		1940

		35.1

		26.5

		26.0

		134

		130

		197

		221

		172

		60.4

		58.8

		71.0

		48.2

		98.3



		1941

		32.0

		32.6

		46.1

		111

		199

		272

		251

		159

		1096

		59.6

		_

		_

		_



		1942

		23.0

		21.4

		23.5

		68.9

		174

		192

		225

		145

		72.9

		30.1

		35.1

		25.2

		86.3



		1943

		15.9

		14.1

		14.4

		38.6

		87.6

		121

		138

		126

		57.6

		41.0

		34.0

		22.2

		59.2



		1945

		25.7

		19.1

		17.7

		47.4

		105

		143

		162

		118

		83.4

		56.3

		40.1

		31.7

		70.8



		1946

		26.2

		21.2

		22.9

		_

		_

		_

		_

		_

		_

		_

		_

		_

		_



		1947

		25.0

		25.6

		60.7

		97.6

		151

		208

		222

		138

		140

		85.4

		83.7

		56.3

		108



		1949

		18.8

		13.8

		21.5

		46.5

		190

		248

		225

		182

		87.7

		48.7

		25.1

		14.3

		93.4



		1950

		11.4

		10.5

		21.3

		156

		186

		172

		223

		185

		103

		75.8

		67.0

		28.6

		103



		1951

		14.3

		10.7

		25.8

		58.6

		118

		236

		244

		218

		115

		58.2

		46.1

		31.6

		98.0



		1952

		13.9

		14.0

		17.7

		136

		225

		267

		347

		237

		134

		51.4

		43.7

		38.1

		127



		1954

		37.2

		30.6

		43.8

		113

		283

		359

		324

		223

		132

		81.4

		43.5

		33.4

		142



		1956

		27.5

		27.8

		24.8

		127

		235

		498

		_

		_

		_

		_

		_

		_

		_



		1957

		57.8

		37.9

		64.5

		169

		238

		286

		236

		211

		139

		64.1

		47.8

		44.5

		129



		1958

		40.7

		38.4

		58.1

		138

		332

		351

		253

		212

		90.8

		39.1

		32.5

		28.3

		134



		1959

		37.2

		32.1

		37.6

		129

		256

		257

		312

		227

		132

		97.5

		83.3

		53.3

		138



		1960

		31.4

		38.8

		38.5

		127

		261

		311

		293

		196

		99.9

		49.1

		27.4

		22.0

		124



		1961

		21.7

		19.2

		27.7

		123

		238

		218

		201

		125

		44.8

		33.4

		24.7

		43.5

		93.3



		1962

		28.9

		24.0

		48.3

		91.0

		165

		188

		227

		149

		83.3

		56.3

		41.1

		41.0

		95.2



		1963

		43.8

		40.3

		41.4

		120

		208

		235

		321

		243

		140

		74.7

		49.5

		33.5

		130



		1964

		28.8

		27.2

		38.3

		83.7

		185

		316

		249

		162

		130

		69.7

		40.1

		31.8

		113



		1965

		23.6

		22.5

		39.5

		96.5

		229

		278

		271

		212

		105

		52.1

		41.9

		35.2

		117



		1966

		37.3

		32.6

		37.6

		94.5

		195

		274

		343

		250

		111

		49.8

		31.5

		25.5

		123



		1967

		19.2

		16.2

		19.5

		63.5

		198

		205

		25

		252

		93.0

		54.2

		34.6

		34.2

		104



		1968

		28.2

		21.6

		30.0

		120

		245

		189

		215

		147

		80.0

		78.6

		40.1

		28.4

		102



		1969

		21.8

		20.1

		23.7

		61.2

		174

		203

		163

		162

		77.9

		42.2

		27.3

		25.4

		83.5



		1970

		20.3

		20.6

		35.2

		164

		228

		274

		316

		165

		103

		81.1

		70.8

		59.8

		128



		1971

		31.8

		25.2

		48.0

		103

		218

		227

		260

		173

		128

		53.3

		45.2

		42.0

		113



		1972

		36.8

		34.1

		34.4

		95.7

		195

		284

		301

		198

		102

		190

		73.4

		41.8

		132



		1973

		35.3

		35.0

		36.1

		67.9

		147

		202

		240

		196

		64.3

		48.1

		43.8

		37.6

		96.1



		1974

		28.2

		26.0

		44.8

		49.1

		180

		270

		253

		146

		70.0

		55.9

		46.1

		32.2

		100



		1975

		27.8

		26.5

		37.4

		153

		160

		262

		295

		144

		77.2

		54.5

		36.7

		26.5

		108



		1976

		22.1

		22.8

		27.4

		97.1

		198

		228

		252

		214

		84.1

		68.0

		45.9

		35.2

		108



		1977

		26.9

		26.8

		38.3

		84.2

		181

		270

		224

		220

		111

		91.4

		50.0

		41.1

		114



		1978

		31.7

		35.4

		50.1

		71.5

		207

		301

		467

		320

		127

		88.3

		53.8

		33.2

		149



		1979

		33.2

		42.8

		51.2

		145

		338

		354

		320

		264

		134

		60.9

		104

		51.5

		158



		1980

		19.3

		19.7

		33.5

		107

		232

		223

		232

		127

		91.6

		65.0

		50.0

		34.2

		103



		1981

		29.7

		23.1

		61.0

		135

		282

		499

		504

		427

		261

		106

		45.7

		123

		110



		1982

		23.9

		19.8

		20.5

		148

		314

		378

		410

		222

		125

		49.0

		35.6

		27.3

		148



		1983

		27.1

		27.0

		37.3

		119

		250

		263

		381

		328

		179

		117

		107

		57.8

		158



		1984

		30.9

		28.0

		45.5

		121

		212

		319

		412

		243

		127

		54.5

		31.8

		24.6

		137



		1985

		22.8

		25.3

		29.0

		124

		280

		307

		250

		205

		108

		67.3

		43.8

		33.9

		125



		1986

		26.1

		27.1

		35.7

		112

		147

		314

		359

		225

		130

		42.3

		32.3

		23.1

		123





ხუდონჰესის წყალსაცავის დალამვის პროგნოზი ენგურჰესის წყალსაცავში ჩატარებული ინსტრუმენტული გაზომვების შედეგების გათვალისწინებით

სამთო წყალსაცავების დალამვისას გადამწყვეტ ფაქტორს მდინარის მყარი ჩამონადენი, კერძოდ კი ტივტივა ნატანი წარმოადგენს, ამიტომ ტივტივა ნატანის ჩამონადენის მახასიათებლის განსაზღვრას არსებითი მნიშვნელობა აქვს.


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 ს.დიზისა – მდ.ნენსკრას შესართავს ზემოთ, არცერთ მათგანზე გაზომილი ტივტივა ნატანის ჩამონადენი ვერ ჩაითვლება სარწმუნო საწყს მონაცემად ხუდონჰესის წყალსაცავის დალამვის პროგნოზირებისათვის, რადგან ისინი სრულად ვერ ითვალისწინებენ წყალსაცავში ჩადინებული მდინარეების მყარ ჩამონადენს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ხუდონჰესის წყალსაცავის 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 ჩამონადენის საშუალო 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 წლამდე ენგურჰესის წყალსაცავის ზონაში არც მდინარის ჰიდროლოგიური რეჟიმი და არც გეოდინამიკური პროცესების მიმდინარეობა მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა, მაშინ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ენგურჰესის წყალსაცავში აკუმულურებული ნატანის სრული მოცულობის 79%-ს შეადგენს ტივტივა ნატანი – 63,2% მლნ.მ3, ხოლო 21%-ს დენუდაციური პროცესების პროდუქტები – 16,8 მლნ.მ3-ის ოდენობით.


ენგურჰესის წყალსაცავში 1978-2004 წლებში შემოტანილი ნატანის რაოდენობის განსაზღვრის მიზნით კომპანია “ STYCKY”-ის მიერ ჩატარდა გაანგარიშებები [8], რომელთა შედეგები შესულია ხუდონჰესის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების პროექტში. ამ მასალების მიხედვით ენგურჰესში ყოველწლიურად შემოიტანება 2 მლნ.მ3 ნატანი ე.ი. 26 წელიწადში (1978-2004წწ.) შემოტანილი იქნებოდა 52 მლნ.მ3. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით 2010 წლისათვის ენგურჰესის წყალსაცავში დაგროვილი იქნებოდა 64 მლნ მ3 მყარი მასალა.

2001-2004 წლებში კომპანია “EDF”-ის მიერ ენგურჰესის წყალსაცავში დალამული ნატანის ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის მიზნით, ჩატარებულმა ინსტრუმენტულმა გაზომვებმა [9] და 2012 წელს ასოციაცია „ჰიდროსფერო“-ს მიერ იგივე მიზნით ჩატარებულმა დაკვირვებამ [10] აჩვენა, რომ წყალსაცავის დალამვის საშუალო წლიური ტემპი შეადგენს 1.8 მლნ მ3-ს, რაც კარგად ეთანადება “STYCKY”--ის [8] და იორდანიშვილის [6] კვლევებს.


უნდა აღინიშნოს რომ “EDF”-ის [8] და ასოციაცია „ჰიდროსფერო“-ს [9] ნატურული დაკვირვებები ჩატარდა კაშხლის მისაყრდენი სიღრმული ფარის აღდგენის შემდეგ და ასახავს იმ გარემოებას, რომ აღნიშნული საკეტების ფუნქციონირების პირობებში ნატანის ნაწილი გაედინება ქვედა ბიეფში.


ცხრილში 6.15 მოყვანილია [6], [8], [9] და [10] კვლევების ზოგიერთი მონაცემი ენგურჰესის წყალსაცავში დალექილი მყარი ნატანის შესახებ.


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 [6]-ში მოცემული სიდიდეებით, რომლებიც გარკვეული მარაგითაა აღებული.

ცხრილი 6.15. წყალსაცავის დალამვის პროგნოზული შეფასება სხვადასხვა გამოკვლევების საფუძვლებზე

		გამოკვლევა

		წყალსაცავში დალამული მყარი ნატანის მოცულობა, მლნ.მ3

		გამოკვლევებით მოცული პერიოდი, წელი

		წყალსაცავის დალამვის საშუალოწლიური ინტენსივობა, მლნ.მ3/წელი



		იორდანიშვილი

		80,0

		32

		2,5



		“STYCKY”

		52,0

		26

		2,0



		“EDF”

		46,8

		26

		1,8



		ასოციაცია „ჰიდროსფერო“

		61,2

		34

		1,8





2012-2013 წლებში “გარემოს დაცვის ეკოცენტრის” [11],[12],[13] მიერ ხუდონჰესის კაშხლის კვეთში ჩატარდა მდ.ენგურის წყლის სიმღვრივის ინსტრუმენტულ გაზომვათა სერია, რომლის მიხედვით სიმღვრივის სიდიდე წყალმცირობის პერიოდისათვის შეადგენს 115 გრ/მ3, ხოლო წყალდიდობის პერიოდისათვის – 1220 გრ/მ3, რაც სახელმწიფო წყლის კადასტრში მოცემული წყლის სიმღვრივეების მაქსიმალურ და მინიმალურ მნიშვნელობათა დიაპაზონში თავსდება.


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.


სუსპენზიური ნაკადი არ წარმოიქმნება.

ფსკერული ნატანის მსხვილმარცვლოვანი ნაწილის მოცულობა, რომელიც ყოველწლიურად დარჩება წყალსაცავში იქნება: 0.412 მლნ.მ3


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, ექვემდებარება მდ.ენგურის ხეობაში განლაგებული ხუდონჰესის წყალსაცავის ნაწილი მოცულობით 282,4 მლნ.მ3, რაც სრული მოცულობის 77%-ია. მდინარე ენგურის ტივტივა ნატანით ხუდონჰესის წყალსაცავის დალამვის სავარაუდო ვადა შეადგენს 207 წელიწადს. ამასთან, "მკვდარი" მოცულობა (141,0 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.


6.1.8.3. მდ. ენგურის წყლის დაბინძურების ხარისხის შეფასება 

მდ. ენგურის წყლის დაბინძურების ხარისხის შესაფასებლად მდინარის მიმართულებით განხილულ იქნა დაკვირვების 8 კვეთი, სადაც 1980-1989 წლებში ჰიდრომეტეოროლოგიის სამმართველოს მიერ ტარდებოდა რეგულარული მონიტორინგი. შერჩეული 8 კომპონენტიდან (ნიტრიტის აზოტი, ნიტრატის აზოტი, ამონიუმის აზოტი, ფენოლები, ნავთობპროდუქტები, რკინა, სპილენძი, ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები) ამონიუმის იონისა და ფენოლების კონცენტრაციები თითქმის ყველა კვეთში აღემატება შესაბამის ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს (ზდკ).

2011 წლის 21-24 ოქტომბერს მდ. ენგურის ხეობაში ჩატარდა წყლის ქიმიური ანალიზი და განისაზღვრა 24 კომპონენტი. განსაზღვრული ინგრედიენტებიდან, ძირითადად, ყველა ელემენტის მნიშვნელობა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციაზე ნაკლებია. გამონაკლისია №5 ხაიშურა-ხაიში და №7 ნენსკრა-ხაიშის ზემოთ მდ. ენგურის შესართავთან აღებული სინჯები, სადაც რკინის შემცველობა, შესაბამისად, 1.75-ჯერ და 1.2-ჯერ აღემატება ზდკ-ს. 2011 წლის 21-24 ოქტომბერს მდ. ენგურის ხეობაში ჩატარებული წყლის ქიმიური ანალიზის შედეგები იხ. დანართში E.


6.1.9. ნიადაგსაფარი

ხუდონჰესის ზემოქმედების არეალი და ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის გზის შერჩეული ალტერნატივა შედის დასავლეთ საქართველოს ნიადაგური ოლქის მდ. ენგურის აუზში მდებარე მდინარეების ნენსკრისა და ხაიშურის ხეობების მთა-ტყე-მდელოს, ყომრალი, ყვითელ-ყომრალი და ალუვიური ნიადაგების ქვერაიონში. ამ ქვერაიონში ნიადაგწარმომქმნელი ქანები წარმოდგენილია მეოთხეული პერიოდის ალუვიური, დელუვიური და პროლუვიური ნაფენებით (თიხები, ღორღი, კენჭები, კაჭარი) და მათ ქვეშ განვითარებული იურული ასაკის ტუფოგენური ქანებით (ტუფობრექჩიები, ტუფები, პროფირიტები და სხვ.). იხ. რუკა #13.

ხუდონჰესის ზემოქმედების არეალში გავრცელებულია შემდეგი ნიადაგები: 

· მთა-ტყე-მდელოს; 


· ყომრალი მჟავე; 

· ყვითელ-ყომრალი; და

· ალუვიური. 


კაშხალი მდებარეობს მდინარე ენგურზე. 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. 

მთა-ტყე-მდელოს ნიადაგები ძირითადად გვხვდება მდელოსა და მეჩხერი ტყეების ქვეშ არსებულ ტერიტორიაზე, სადაც ამ ნიადაგებს ხშირად ტყის ნიადაგისკენ გარდამავალი სახე აქვს - დიფერენცირებული პროფილითა და გამოკვეთილი ჰორიზონტებით. ეს ნიადაგი საშუალოხირხატიანია, ეროზიისა და მეწყრული პროცესების მიმართ კი – არამდგარდი (იხ. სურ. 6.83, 84). 



სურ. 6.83. მთა-ტყე-მდელოს ნიადაგი



სურ.6.84. ნიადაგის ეროზია


მთა-ტყის ზონაში ტყის საფრის ქვეშ განვითარებულია სხვადასხვა შედგენილობის ყომრალი და ყვითელ-ყომრალი ნიადაგები. წიწვიანი ტყეების ქვეშ უპირატესად გავრცელებულია გაეწრებული ყომრალი ნიადაგები (სურ. 6.85.). ფოთლოვანი ტყეების ზონაში კი - ყვითელ-ყომრალი ნიადაგები (სურ. 6.86.). ამასთან ერთად, მთათა კალთებზე წარმოდგენილია ამ ნიადაგების სხვადასხვა სისქის, მექანიკური და ქიმიური შედგენილობის სახესხვაობა. 


ზოგადად, ყომრალი ნიადაგები გამოირჩევა თიხნარი მექანიკური შედგენილობით, ხირხატიანობითა და კარგად გამოსახული ჰუმუსის მაღალი შემცველობის ჰორიზონტით. 

წიწვიანი ტყის ზონაში, შედარებით მკაცრი კლიმატის პირობებში, გავრცელებულია ღია ფერის გაეწრებული ყომრალი ნიადაგები, რომლებსაც ნაკლები სისქე, მეტი ხირხატიანობა, ფუძეებით მეტი არამაძღრობა და უფრო მეტი მჟავე თვისებები და მეტი ხსნადობა ახასიათებთ. გაეწრებული ყომრალი ნიადაგების ქვედა ფენებში რკინისა და ალუმინის ჟანგების გადანაცვლების გამო ნიადაგის ზედა ფენებში სილიციუმის ორჟანგის მეტი რაოდენობაა.




სურ.6.85. გაეწრებული ყომრალი ნიადაგები




სურ. 6.86. ყვითელ-ყომრალი ნიადაგები

ხუდონჰესის ზემოქმედების არეალში ალუვიური ტიპის ნიადაგების გავრცელება შეზღუდულია. ისინი ძირითადად გვხდება მდინარეთა (მდ.ენგური, მდ.ნენსკრა) ჭალებში და ჭალის ზედა პირველ ტერასებზე. ალუვიური ნიადაგები მსუბუქი თიხნარი და ქვიშნარი მექანიკური შედგენილობით ხასიათდება. ისინი ჰუმუსის შემცველობით ღარიბ ნიადაგებს განეკუთვნებიან (იხ.სურ. 6.87, 88.).




სურ.6.87. ალუვიური ნიადაგები, მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირი, სოფ. ხაიში




სურ.6.88. ალუვიური ნიადაგები, მდ. ნენსკრის მარცხენა ჭალა


ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზის ახალი საპროექტო მონაკვეთი 


ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საპროექტო გზის ალტრნატივა 1-ის პირველი 0-5 კმ მიუყვება მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფს, რომელიც გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული. აღნიშნულ მონაკვეთში ნიადაგის საფარი ყომრალი ტიპისაა, მცირე და საშუალო სისქის, თიხნარი მექანიკური შდგენილობის. ტერიტორიაზე აქტიური ეროზიული პროცესები არ ფიქსირდება. მონაკვეთის რელიეფი სუსტადაა დანაწევრებული (იხილეთ სურ. N 1,2,3,4) და მიწის საექსკავაციო სამუშაოების შედეგად აქტიური ეროზიული პროცესები არ არის მოსალოდნელი. მე-6 კილომეტრიდან მდინარე ნენსკრას გადაკვეთამდე არსებული მონაკვეთის რელიეფი ძირითადად საშუალო დახრილი ფორმებითაა წარმოდგენილი. ხოლო სადაც რელიეფის ფორმა ძლიერ დახრილია და კლდოვანია გზა გაივლის გვირაბებში, სოფ. ხაიშის მოპირდაპირედ და სოფელ ტობარსა და ჯორკვალს შორის. სოფელ ჯორკვალთან, სადაც რელიეფის რბილი ფორმებია, ალტერნატივა -1 უერთდება ზუგდიდი-ჯვარი -მესტიის არსებულ გზას. დღეის მდგომარეობით აქტიური ეროზიული და მეწყრული უბნები არ ფიქსირდება. ტერიტორია დაფარულია ფოთლოვანი და ალაგ წიწვიანი ტყით.



სურ. 6.89. მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული.



სურ. 6.90. მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული.



სურ. 6.91. მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული.



სურ. 6.92. მდინარე ენგურის მარჯვენა სუსტად და საშუალოდ დახრილი რელიეფი, რომელიც გამეჩხერებული ფოთლოვანი დ ალაგ წიწვიანი ტყითაა დაფარული.

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის გზის შერჩეული ალტერნატივა ძირითადად მიუყვება მდინარე ენგურის მარჯვენა მხარეს. შერჩეული გზის მარშრუტი გადის სხვადასხვა რელიეფის ფორმებზე. რელიეფის შედარებით რბილ ფორმებზე გადის საწყისი სამკილომეტრიანი მონაკვეთი, ხოლო გზის დანარჩენი მონაკვეთი, რომელიც ძირითადად, ტყითაა დაფარული, გადის საშუალოდ და ძლიერ დახრილი რელიეფის პირობებში. გზის გარკვეული მონაკვეთი კვეთს ხევებსა და ხრამებს, სადაც გათვალისწინებულია ხიდებისა და გვირაბების მშენებლობა. 


შერჩეული ალტერნატიული გზის გაყოლებით ძირითადად განვითარებულია ყომრალი ტიპის მცირე და საშუალო სისქის, მცირეჰუმუსიანი და ხირხატიანი ნიადაგები. ტყის მასივებში უფრო მეტია ნიადაგის ჰუმუსიანი ფენის სისქე, ძირითადად ჩამოცვენილი ფოთლებისა და ნახევრად გაუხრწნელი (ნეშომპალა) ბიომასის ხარჯზე.


ალტერნატიული გზის მშენებლობისას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს როგორც ნიადაგის ნაყოფიერი (ჰუმუსიანი) ფენის, ექსკავირებული ნარჩენი მიწისა და ლოდების რეგულირების საკითხი. 


ჭუბერი-მესტიის (მდ. ნენსკრას მარცხენა და მარჯვენა) საავტომობილო გზა -ალტერნატივა 2


ჭუბერი-მესტიის საავტომობილო გზა ალტერნატივა 2 მიუყვება მდინარე ნენსკრას მარცხენა (სამხრეთ/დასავლეთის ექსპოზ.) და მარჯვენა (ჩრდილო/აღმოსავლეთის ექსპოზ.) ფოთლოვანი და ალაგ წიწვოვანი ტყით დაფარულ საშუალოდ და ალაგ ძლიერ დახრილ რელიეფსის ფორმებს. მთელ რიგ მონაკვეთებში სადაც ტყის საფარი დეგრადირებულია ფიქსირდება ეროზიული პროცესების განვითარების კერები (იხილეთ სურ. N 5, 6, 7, 8). მარშრუტის გასწვრივ და მიმდებარედ გავრცელებოლია ყომრალი ტიპის, მცირე სისქის, მცირე და საშუალო ჰუმუსიანი, თიხნარი მექანიკური შედგენილობის ნიადაგი. ნიადაგთწარმომქნელ ქანს შეადგენს ვულკანოგენურ ქანები და მათზე გადაფარებული ტუფო-ბრექჩიები და ქვარგვალები, რომლებიც ადვილად ემორჩილებიან ეროზიული პროცესების განვითარებას.


მიწის საექსკავაციო სამუშაოების შედეგად მოსალოდნელია ნიადაგის მნიშვნელოვანი დანაკარგი, ეროზიული პროცესების გააქტიურება, რაც მოითხოვს ჩამოჭრილი ფერდობების სტაბილიზაციის, ეროზიის და მეწყრული პროცესების შემარბილებელი ღონისძიებების (წრალშემკრები და წყალგამყვანი ბერმების, გაბიონების) მოწყობას.




სურ. 6.93. მდ. ნენსკრას ნაპირების ეროზიული პროცესების განვითარების კერები



სურ. 6.94 მდ. ნენსკრას ნაპირების ეროზიული პროცესების განვითარების კერები



სურ. 6.95. მდ. ნენსკრას ნაპირების ეროზიული პროცესების განვითარების კერები



სურ. 6.96. მდ. ნენსკრას ნაპირების ეროზიული პროცესების განვითარების კერები

ჭუბერი-მესტიის საავტომობილო გზის განხილული ალტერნატივებიდან, რელიეფის პირობებიდან, ნიადაგის დანაკარგის, ეროზიული და მეწყრული პროცესების და საერთოდ გარემოზე ზემოქმედების დაბალი ხარისხიდან გამომდინარე განხილული ალტერნატივებიდან უფრო ოპტიმალურია-ჭუბერი-მესტიის (მდ. ნენსკრას მარჯვენა) საავტომობილო გზა -ალტერნატივა 1(რუკაზე სტაფილოსფერი).


ვედი-კაშხალის (გვირაბით) მისასვლელი გზა - ალტერნატივა 1

ვედი-კაშხალის მისასვლელი გზა ალტერნატივა 1 იწყება სოფელ ვედში, მდინარე ხაიშურას მარჯვენა მხრიდან. გზის მთლიანი მონაკვეთი გადის საშუალოდ და ძლიერ დახრილ რელიეფის ფორმებზე, რომლებიც ტყითაა დაფარული. ნიადაგი ტყის ყომრალი, მცირე სისქის, მცირე ჰუმუსიანი (10 სმ) მძიმე თიხნარი მექანიკური შედგენილობისაა. აღნიშნული რელიეფის სირთულიდან გამომდინარე გზის გარკვეული ნაწილი გაივლის გვირაბში, ხოლო დანარჩენი ნაწილი გაივლის შედარებით რელიეფის რბილ ფორმებზე. გზის გაყვანისას ზემოქმედება ნიადაგის საფარზე იქნება დაბალი. აქტიური ეროზიული პროცესები და მეწყრული მოვლენები არ ფიქსირდება და არც არის მათი გამოვლენის საშიშროება.

6.1.10. მცენარეული საფარი და ტყის თანამედროვე მდგომარეობა 


6.1.10.1. ჰუდონის ჰესის საპროექტო ტერიტორიის დეტალური ბოტანიკური დახასიათება


საპროექტო არეალის ბუნებრივი გარემო დიდი ხანია განიცდის სულ უფრო და უფრო მზარდ ანთროპოგენურ ზეგავლენას. შედეგად, ამ არეალის მცენარეული საფარი ძლიერ მოდიფიცირებულია და გავრცელების უდიდეს ნაწილზე მეორად ხასიათს ატარებს. ზოგადად, ხუდონჰესის ზემოქმედების არეალში მცენარეული საფრის სტრუქტურა და შემადგენლობა ანთროპოგენური ფაქტორის ზემოქმედების შედეგად საკმაოდ ტრანსფორმირებულია. ნატყევარ ადგილებზე გაშენებულია სოფლები და მათი საკარმიდამო ნაკვეთები (ხეხილის ბაღები, ბოსტნები), აგრეთვე სახერხები. ხელუხლებელი მცენარეული საფარი შემორჩენილია ძნელად მისადგომ ადგილებში- ტყე-კლდის კომპლექსებში, შვეულ ფერდობებზე და სხვ.



სურ. 6.97. ხუდონჰესის მშენებლობის ძველი კვალი


საპროექტო ტერიტორია მიეკუთვნება ზემო სვანეთს, რომელიც ცენტრალური კავკასიონის სამხრეთ კალთებზე მდებარეობს და მდ. ენგურის შუა და ზემო წელის აუზი უკავია. ზემო სვანეთის ჩრდილოეთი და ჩრდილო-აღმოსავლეთი საზღვარი კავკასიონის მთავარ წყალგამყოფს გასდევს, აღმოსავლეთი-მდინარეების ენგურისა და ცხენისწყლის წყალგამყოფ ქედს ყორულდაშს, რომელიც კავკასიონიდან-მთა ნამყვამთან (4280მ ზღ.დ.) იწყება და სვანეთის ქედს ებმის მთა დადიშთან (3535მ). სამხრეთი საზღვარი სვანეთის ქედის თხემს გასდევს მთა ლეშნილამდე (ლეშნური) (3900მ), შემდეგ კი- მდ. ხელედულასა და კასლეთის წყალგამყოფს. ეს უკანასკნელი მთა უჩახარხიდან სამეგრელოს ქედში გადადის. სამეგრელოს ქედი მთა ქვაბამდე ზემო სვანეთის სამხრეთი საზღვარია; სამხრეთ-დასავლეთიდან მას მდ. ენგურის მარცხენა შემდინარე მდ. ბორჯალი და მარჯვენა შენაკად განდიშის-ღელესა და ლარაკვავას წყალგამყოფი ბოყუნსთა ემიჯნება; დასავლეთი საზღვარი კი სვანეთ-აფხაზეთის ქედის თხემს გასდევს. ეს ქედი კავკასიონს მთა გვანდრასთან გამოეყოფა.


მდინარეთა მთავარი არტერიაა ენგური, რომელიც ზემო სვანეთის ფარგლებში ჰიფსომეტრულად 450-2614მ მიედინება. ენგურის აუზის მორფოლოგიურ განვითარებაში დიდი როლი ითამაშა ძველმა და თანამედროვე გამყინვარებამ, რომელთა მოქმედების კვალი კარგადაა გამოხატული მდინარეთა ხეობებში, მთათა კალთებზე. ზემო სვანეთში მკვეთრადაა გამოსახული I. მაღალკლდოვანი თხემების რელიეფი, რომელიც კავკასიონის მთავარ წყალგამყოფს ემთხვევა; II. მთა-ხეობათა გლაციოგენური რელიეფი, წარმოდგენილი მთავარ წყალგამყოფზე და მის განშტოებებზე; იგი ეროზიულ-დენუდაციური და ნაოჭა ხასიათისაა; III. მთამაღალი კლდოვანი რელიეფი ვულკანურ ქანებზე და IV. ტერასებიან-მეწყერიანი რელიეფი პლეისტოცენის გამყინვარების კვალით.


რელიეფის მრავალფეროვნება, ისტორიულ-კლიმატური ფაქტორები განაპირობებს ტყე-მდელოს მცენარეულობის მრავალფეროვნებას და მათ ვერტიკალურ სარტყლებად განაწილებას. სვანეთი კოლხეთის ჰავის გავლენის ქვეშაა მოქცეული და ბუნებრივია მისი მცენარეულობის ვერტიკალურ სარტყლებად დანაწილებაც ძირითადად კოლხური ტიპისაა (Гроссгейм, Сосновский, 1928; Долуханов, Сахокиа, Харадзе, 1942; კეცხოველი, 1960; Колаковский, 1961). ცალკეულ ოროგრაფიულ ერთეულზე და ცალკეულ წყალშემკრებ მდინარეთა აუზებში წარმოდგენილია მცენარეულობის ვერტიკალური სარტყლიანობის კოლხური ტიპის სხვადასხვა ვარიანტი, რომლის განვითარება განპირობებულია საერთო კლიმატური მიზეზებით, ოროგრაფიითა და ოროგრაფიული ერთეულების და ხეობების ისტორიული წარსულით.


როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სვანეთის მცენარეულობა მიეკუთვნება ვერტიკალური სარტყლიანობის კოლხურ ტიპს. აქ, მთამაღალი რელიეფი განაპირობებს ნივალური, სუბნივალური, ალპური, სუბალპური, მთის ტყეთა სარტყელთა განვითარებას. 

ამრიგად, სვანეთის ტერიტორიის დიდი ნაწილისთვის დამახასიათებელია მცენარეულობის ვერტიკალური სარტყლიანობის კოლხური ტიპი. მის ამა თუ იმ ოროგრაფიულ ერთეულში გამოსახულია ვერტიკალური სარტყლიანობის კოლხური ტიპის ესა თუ ის ვარიანტი. ვარიანტები განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან როგორც მცენარეულობის თავისებურებებით, ასევე ფორმაციებით, რომლებიც სარტყელს ქმნიან. კოლხური ტიპის სარტყლიანობაში სვანეთის ტერიტორიაზე შემდეგი სარტყლებია წარმოდგენილი.


400-დან 2300მ-მდე ზღვის დონიდან წარმოდგენილია ტყის სხვადასხვა სარტყელი. დაბლა ჭარბობს შერეულფოთლოვანი და ფართოფოთლოვანი ტყეების სხვადასხვა ვარიანტი, წარმოდგენილი ზაფხულ-მწვანე ან მარადმწვანე ბუჩქნარი ქვეტყით. 800-900-მ-დან ჩნდება მუქწიწვიანი (სოჭნარ-ნაძვნარი, ნაძვნარ-სოჭნარი, ნაძვნარი, სოჭნარი) ტყის სარტყელი, რომელიც 2300მ-მდე ვრცელდება. ამ სარტყლის ფარგლებში, როგორც მეორადი, ვითარდება მუხნარები, ფიჭვნარები, ვერხვნარები. ზოგ ხეობაში მუქწიწვიანი ტყის სარტყელი ამოვარდნილია და ისევე, როგორც რაჭის ზოგიერთ ხეობაში, შეცვლილია ფოთლოვან-წიფლნარი ტყით, რაც განპირობებულია ედაფური, კლიმატური და ისტორიული ფაქტორებით. მუქწიწვიანი ტყის სარტყელი ზემო სვანეთის ფიტოლანდშაფტის ძირითადი შემქმნელია.


ტყე-მაღალბალახეულობის, მდელოსა და ნაწილობრივ ბუჩქნართა ანუ სუბალპური სარტყელი იკავებს სიმაღლეებს ზღვის დონიდან 1850-2350, 2000-2600მ.


ალპური სარტყელი განვითარებულია ზღ. დ. 2350-2500მ-დან 2900-3150მ-მდე. იგი ორი საფეხურითაა წარმოდგენილი. ალპური სარტყლის ქვედა საფეხური მარცვლოვან-ნაირბალახოვანი ან ნაირბალახოვანი მენარეულობითაა წარმოდგენილი, ზედა-ძირითადად ალპური ხალებით და ბუჩქნარებით. ეს ბუჩქნარებია დეკიანი, კეწერიანი, მოცვიანი.


სუბნივალური სარტყელი ზღ. დ. 2900-3150, 3100-3300 მ სიმაღლეზეა განვითარებული. იგი ხასიათდება ნაზვავების, ღორღიანებისა და ქვათაყრილების შეუკრავი ცენოზებით. უფრო ზემოთ ნივალური სარყელია.


სვანეთი მიეკუთვნება კოლხეთის პროვინციას და სვანეთ-რაჭის ბოტანიკურ-გეოგრაფიული ოკრუგის ფარგლებშია გაერთიანებული. ფიტოხორიონების უფრო მცირე ერთეულები რაიონებისა და ქვერაიონების დონეზე ზემო სვანეთისათვის ტყის მცენარეულობის საფუძველზე ვ. სორინის (Ссорин, 1951) მიერ არის დადგენილი.


ქვემოთ მოცემულია ნენსკრა-ნაკრას წყალშემკრები აუზების ბოტანიკურ-გეოგრაფიული რაიონის ფლორისა და მცენარეულობის დეტალური დახასიათება, სადაც მდებარეობს დაგეგმილი საპროექტო ტერიტორია. აღნიშნული რაიონი ზემო სვანეთის დასავლეთ ნაწილში მდებარეობს. ჩრდილოეთიდან რაიონი მთავარი წყალგამყოფის მონაკვეთით შემოისაზღვრება; დასავლეთი საზღვარი ემთხვევა სვანეთის ადმინისტრაციულ საზღვარს; აღმოსავლეთი საზღვარი გასდევს ნაკრა-დოლრას წყალგამყოფს-ცალგიმილის ქედს; სამხრეთი საზღვარი მდინარე ენგურის მარჯვენა სანაპიროს მისდევს.


როგორც აღნიშნული იყო ზემო სვანეთის ერთ-ერთ მთავარ არტერიას მდ. ენგური წარმოადგენს. იგი სათავეს იღებს ნამყვამის ანუ ენგურ უხვანის ყინვარიდან და სოფ. ხაიშთან ზღვის დონიდან 550მ სიმაღლეზე მიედინება. რაიონის ფარგლებში ენგურის ხეობა კლდეკარისებურია და იგი კლდოვანი ნაპრალია მთავარი და სვანეთის კონტრფორსებსა და აფხაზეთ-სვანეთსა და სამეგრელოს ქედებს შორის. ენგურის ხეობა ამ ბოტანიკურ-გეოგრაფიული რაიონის ფარგლებში პალეოზოური მეტამორფული ქანების წყებაში (დიზის წყებაში), შუაიურულ პორფირიტულ სერიასა (ხაიშთან) და ცარცულ კირქვებში (ლარაკვაკვასთან და ჯვარს ზემოთ) მიედინება.


სვანეთ-აფხაზეთის ქედი კავკასიონს მთა ღვანდრასთან გამოეყოფა. სვანეთ-აფხაზეთის ქედის აღმოსავლეთი განშტოებებია: მდ. დალარისა და ცხანდირის წყალგამყოფი; ფანავის ქედი, რომელიც მდ. ლაღამისა და დარჩის (ორმელეთის) წყალგამყოფია; ლიხნილის ქედი, რომელიც მდ. დარჩისა და ლარაკვაკვას წყალგამყოფია. იგი იწყება ბაშკაფსარის მთით და ხაიშამდე აღწევს ბოყუნსთა-ლარაკვაკვასა და განდიშ-ღელეს შორის. ამავე ბოტანიკურ-გეოგრაფიულ რაიონში თვალსაჩინო ოროგრაფიულ ერთეულს წარმოადგენს შტაულერის ქედი, რომელიც კავკასიონს გამოეყოფა და ნენსკრასა და ნაკრას წყალგამყოფია (მარუაშვილი, 1970).


მდ. ენგურის მარჯვენა შემდინარეთა შორის დიდი შენაკადებია მდინარე ნაკრა და ნენსკრა. ეს უკანასკნელი სათავეს იღებს კავკასიონის სამხრეთი ფერდობიდან. ზემო წელში ის კარსტული ფიქლებითაა წარმოდგენილი, ქვედა ნაწილში თიხა-ფიქლებით და კარბონატული წყებით. ამ ნაწილში იგი კვეთს „დეისისა“ და „ლიასის“ თიხა-ფიქლებს, ქვიშა-ქვებს და ვულკანურ ქანებს.


ნენსკრა, თეთნაშერას შესართავამდე შედარებით ვიწრო ხეობაში მიედინება. მისი მარჯვენა შენაკადებია – დალარი, ცხანდირი, ოკრილა, ხარალი, თეთნაშერა, დევრა, ლაღამო, დარჩიე; მარცხენა – მანჩხაპური, ტიტა, მარღი, გვაშხარა.


მდ. ნაკრა ყინვარიდან მოედინება და 918-1000მ სიმაღლეზე ზღვის დონიდან ერთვის მდ. ენგურს. ნაკრას ხეობა ღრმადაა ჩაჭრილი კრისტალურ ქანებში, თიხა-ფიქლებსა და კარბონატულ და პალეოზოურ მეტამორფიზებულ წყებაში. მდ. ნაკრა სოფ. ნაკამდე ვიწრო ხეობაში მიედინება. იგი შემოსაზღვრულია შტაულერის, ცალგიმილისა და მთავარი ქედებით. ტროგული ფორმა მკაფიოდაა გამოხატული მდინარის სათავეში (უკლება, 1952; მარუაშვილი, 1970).


აღნიშნული რაიონის, ისევე როგორც ზემო სვანეთის დასავლური ნაწილის, მდინარეთა ხეობების ფსკერზე, ტყის სარტყელში, ნალექების წლიური რაოდენობა 1200-1350 მმ შეადგენს. საშუალო წლიური ტემპერატურა 10-140; უცივესი თვის საშუალო ტემპერატურა 0,60; უთბილესი თვისა - 20,90. ტყის სარტყლის ზემოთ ნალექების რაოდენობა მატულობს. 


დეტალური ბოტანიკური კვლევები საპროექტო ტერიტორიაზე ჩატარდა საველე მარშრუტული მეთოდით. გამოვლინდა დაგეგმილი პროექტის მშენებლობით და ექსპლუატაციით გამოწვეული მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება საპროექტო დერეფანში და მის მიმდებარე ტერიტორიების ბოტანიკურ რეცეპტორებზე. დადგინდა პროექტის ზემოქმედების ზონაში გავრცელებული სხვადასხვა კონსერვაციული ღირებულების მქონე მცენარეთა თანასაზოგადოებები და სახეობები (წითელი ნუსხის, ენდემური, იშვიათი), გაკეთდა საპროექტო დერეფანში განვითარებული ფიტოცენოზების დეტალური აღწერები. კვლევების ჩატარების შემდეგ მოხდა ბოტანიკური თვალსაზრისით სენსიტიური ადგილების იდენტიფიცირება და მათი დეტალური დახასიათება.


ტყიანი სარტყლის ზედა საზღვარი საშუალოდ 2000-2300მ სიმაღლეზე მდებარეობს. რაიონის, ისე როგორც ზემო სვანეთის უმეტესი ტერიტორიიათვის, ფიტოლანდშაფტის ძირითადი შემქმნელია მუქწიწვიანი ტყეები. ამით განსაკუთრებით ეს მხარე ემსგავსება მთიანი აფხაზეთის, მაგ. კოდორის ხეობის ტყეებს. განსაკუთრებით კარგადაა წარმოდგენილი მარადმწვანე ქვეტყე წყავის, შქერისა და ჭყორის სიჭარბით. წყავის მასიური გავრცელება აღინიშნება ლარაკვაკვასა და ორმელეთის ხეობებში, დაბალ ზონებში ჭარბობს შერეულფოთლოვანი ტყეების სხვადასხვა ვარიანტი. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ქართული მუხის ტყეები მდინარე ენგურის გასწვრივ, ნენსკრას შესართავთან, მდ. ნაკრას ხეობის ფსკერზე სოფ. ნაკის შემოგარენში. რაიონის თავისებურება ტყის სარტყლის ქვედა ნაწილში გამოიხატება კოლხური მარადმწვანე ქვეტყის კარგი განვითარებით. ეს შეინიშნება ორმელეთ-ლარაკვაკვას ზოლში.


მდ. ლარაკვაკვასა და ენგურის შესართავთან, ამ უკანასკნელის მარჯვენა სანაპიროზე, ჩეკადერის მთის კირქვიანი გაშიშვლებაა, რომელიც სამეგრელოს ქედის ჩრდილოეთ განშტოებას წარმოადგენს. აქ წარმოდგენილია კოლხეთის კირქვიანების ფლოროცენოტური კომპლექსის ნაშთი, რაც უნიკალურია სვანეთისათვის. აქვეა დასავლეთ-ამიერკავკასიისათვის დამახასიათებელი ფიჭვნარ-მუხნარი ცენოზები სესლერიას მონაწილეობით. ქვეტყეში ჭარბობს კოლხური დენდროფლორის წარმომადგენლები: კოლხური სურო, ეკალღიჭი, თაგვისარა, კენიგის შინდანწლა; მეორად ეკოტოპებზე მრავლადაა მაყვალი. აქ აღინიშნება ეკალღიჭის მასიური გავრცელება. კალციფილური კლდე-ღორღიანების ეკოტოპებზე, დასავლეთ ამიერკავკასიის კირქვიანებისათვის სპეციფიური კომპონენტებიდან უნდა აღვნიშნოთ ზემოთ დასახელებული Sesleria anatolica. აფხაზეთ-სამეგრელოს ენდემი – Kemulariella colchica, რომელიც ტენიან კლდეებზე იზრდება; აფხაზეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის კირქვიანების ენდემი Asperula kemulariae; დასავლეთ ამიერკავკასიის კირქვიანების ენდემი Epimedium colchicum, რომელიც მუხნარის კომპონენტია. ასეთივე კომპლექსი მუხნარი ეპიმედიუმით-აღნიშნულია ენგურის მარჯვენა ნაპირზე ხაიშსა და დიზს შორის. კოლხური კალციფილური სახეობებიდან უნდა აღინიშნოს აგრეთვე Leptopus colchicus, რომელიც ღორღიან ეკოტოპებზე იზრდება. ეს სახეობა ჭუბერშიც არის აღნიშნული. ჰემიქსეროფილური ხმელთაშუაზღვეთის ფოთოლმცვენია ბუჩქნარებიდან აღსანიშნავია თუთუბოსა და თრიმლის ცენოზები. სოფ. დიზთან, დაახლოებით 950 მ სიმაღლეზე ზღვის დონიდან, ხეობის ფსკერზე მარჯვენა სანაპიროზე თიხიან ფიქლებზე და ღორღებიან ეკოტოპზე აღინიშნება იშვიათი, აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვეთის სახეობის Alyssoides graeca (=Vesicaria graeca)-ს გავრცელება. გვარი Alyssoides ახალია საქართველოს ფლორისათვის. აღნიშნული სახეობა საერთოდ იშვიათია კავკასიისათვის და იგი მხოლოდ თებერდა-ზელენჩუკის ხეობებისათვის იყო ცნობილი. ნენსკრა-ნაკრას ბოტანიკურ-გეოგრაფიულ რაიონში, ისე როგორც სხვა რაიონებში, ენგურისა და მის შენაკადთა ხეობების ფსკერისათვის დამახასიათებელია Valeriana alliariifolia და Saturea spicigera. 


რაიონის ფარგლებში ალაგ-ალაგ ფოთლოვანი ტყე წიფლნარ-რცხილნარი წაბლის შერევით 1500-1600მ-მდე აღწევს. ასეა მაგალითად სოფ. ნაკის მიდამოებში მდინარის მარჯვენა სანაპიროს ფერდობებზე, რომელიც მუქწიწვიანი ტყის სარტყელშია განვითარებული. ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით კარგადაა განვითარებული 1700-1800 მ სიმაღლეზე ზღვის დონიდან. აღნიშნული სიმაღლე ოპტიმალურად უნდა ჩაითვალოს სოჭნარ-ნაძვნარებისათვის (დოლუხანოვი, სახოკია, ხარაძე, 1946). 2000მ ზემოთ ზღვის დონიდან მუქწიწვიანი ტყის სარტყელი იცვლება სუბალპური სარტყლით. მუქწიწვიან ტყეთა სარტყელში აღინიშნება Vaccinium arctostaphylos-ის მასიური გავრცელება; ცხვანდირსა და დალარს შორის-წიფლნარი ტყეების განვითარება. მუქწიწვიანი ტყეების გაჩეხვის ადგილებში ფართოდ ვრცელდება სახალხო მეურნეობისათვის მნიშვნელოვანი მცენარე Senecio pojarkovae.


აღსანიშნავია ნენსკრა-ნაკრას რაიონის კიდევ ზოგიერთი ფიტოლანდშაფტური და ფლორისტული თავისებურება. სუბალპურ სარტყელში აფხაზეთ-სვანეთისა და ცალგმილის ქედებზე განვითარებულია პატარ-პატარა ჰიპნუმიან ისლიანი და სფაგნუმიანი ყინვარული წარმოშობის ჭაობები. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ბაშკაფსკარას ქედის ჭაობი (მდ. ორმელეთის სათავეებში ნენსკრას მარჯვენა მხარე), შავლურას ჭაობი (დევრას სათავეები) სფაგნუმის განვითარებით, სადაც განვითარებულია იშვიათი გავრცელების პალეარქტიკული სახეობა Scheuchzeria palustris. არანაკლებ საინტერესოა დომბალარას სფაგნუმიანი ჭაობი სოჭნარ-მოცვიანი ტყის ველობზე (ქიმერიძე, 1964; 1974).


სვანეთის მთიანეთში, განსაკუთრებით ზემო სვანეთში, საკმაოდ ფართოდაა გავრცელებული ტორფიან-ჭაობიანები; თუმცა ისინი ცოტად თუ ბევრად დიდ ფართობზე მეტად იშვიათადაა განვითარებული. საქართველოს ამ მთიან მხარეში გვხვდება თითქმის ყველა ტიპის ჭაობიანები, მაგრამ დომინირებული მდგომარეობა მეზო-ოლიგოტროფულ ჭაობებს მიეკუთვნება. მათი უმრავლესობა თავმოყრილია ნაძვნარ-სოჭნარების ზედა საზღვართან, ზღვის დონიდან 1800-2000მ-ს ფარგლებში. ამ ჭაობიანებში ინტენსიურად მიმდინარეობს ტორფდაგროვების პროცესი. ზოგიერთი მათგანის მომიჯნავე ტერიტორიაზე ტორფიან-ჭაობიანიდან იჟონება იმდენი წყალი, რომ იწვევს ხმელეთის დაჭაობებას. ხმელეთის დაჭაობების ასეთი პროცესი სვანეთის მთიანეთში, და საერთოდ საქართველოში, მეტისმეტად შეზღუდულია, რაც პირობადებულია რელიეფის სიმკაცრით.


სუბალპური ლანდშაფტების თავისებურებებიდან, უნდა აღვნიშნოთ, ფლორისტულად მდიდარი კოლხური სუბალპური მაღალბალახეულობის განვითარება ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში. მისი აწერის კლასიკური ადგილია ნენსკრას აუზი. ამ ხეობებში აღინიშნება იშვიათი კოლხური და კავკასიური სახეობების და Cirsium albovianum, Angelica tatianae, Lilium keselringianum სხვ. გავრცელება. იშვიათი ულტრაორეოფიტებიდან ნენსკრა-ნაკრას ბოტანიკურ-გეოგრაფიული რაიონისათვის დამახასიათებელია დასავლეთ კავკასიონის სახეობა Jurinea pumila-ს მონაწილეობა სუბნივალური სარტყლის გრანიტოვან კლდეთა ფლოროცენოტურ კომპლექსში დალარის სათავეებში და კავკასია-წინააზიის სახეობა Coluteocarpus vesicaria-ს მონაწილეობა შტაულერის ქედის კირარის მონაკვეთზე კლდეთა ფლოროცენოტურ კომპლექსში.


ენგურის აუზის დასავლეთ ნაწილის ტყეები ნაკრის ხეობამდე წარმოდგენილია კოლხეთისთვის დამახასიათებელი ბიოგეოცენოზების ტიპებით, რომლებიც ძალიან ახლოს დგანან აფხაზურებთან. აქ მაქსიმალურ განვითარებას აღწევს წიფელი, რომელსაც მნიშვნელოვანი რაოდენობით ერევა წაბლი. აქვეა შერეული ხასიათის ფოთლოვანი ტყე, რომლის წარმოქმნაში ერთდროულად მონაწილეობს 4-5 ედიფიკატორი. წმინდა მუხნარები აქ იშვიათადაა და ტყე მეტწილად შერეული ხასიათისაა.


სვანეთის მთების ბიოგეოცენოტურ საფარში მეტნაკლებად ზონალურად განლაგებულ ტყის ფორმაციებსა და ტანბრეცილ ტყეებთან ერთად, მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ მცენარეულობის ინტრაზონალური ტიპების სხვადასხვა ვარიანტები. ასეთებია, კერძოდ, საკმაოდ მრავალფეროვანი კლდე ტყის კომპლექსები, თოვლის ზვავების გზაზე, ქვიან გამოტანის კონუსებზე და ა. შ. განვითარებული მცენარეულობა. განსაკუთრებულ მდგომარეობას იკავებენ აგრეთვე მურყნარები, რომლებიც გავრცელებულია მდინარეთა კალაპოტების გასწვრივ დაბალ პროლუვიალურ ტერასებზე.


წიფლნარ-სოჭნარი ტყეები დამახასიათებელია ზემო სვანეთის დასავლეთ და სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილებისთვის (ნენსკრას, ორმელეთის, ნაკრას, ხუმფრერის, თხეიშის, ლარაკვაკვას და სხვ. აუზები).


მუქწიწვიან ტყეებზე ძლიერია ანთროპოგენული პრესის ზეგავლენა, რის გამოც მათი ბუნებრივი სტრუქტურა დღეს ძლიერად არის დარღვეული. მუქწიწვიანი ტყეების ბუნებრივი (ადამიანისაგან ხელშეუხებელი) მონაკვეთები დღეს უკვე თითქმის აღარ შემორჩნენ. გამონაკლისს შეადგენს ზოგიერთ ძნელად მისაღწევი ხეობის სიღრმეებში ასეთი ტყეების ფრაგმენტები, და აგრეთვე დაბალი წარმადობის ტყეები ძალიან შვეულ და კლდოვან ფერდობებზე.


სოჭნარებში, განსაკუთრებით წიფლნარ-სოჭნარ ტყეებში სვანეთის დასავლეთ ნაწილის ტენიან რაიონებში მარადმწვანე ქვეტყის შემადგენლობაში ხშირად ვითარდება შქერი, ან ზოგან ჭყორი. წყავი სოჭნარებში გვხვდება უპირატესად კარბონატული ქანებით შედგენილ მთებში, და აგრეთვე მთების სამხრეთ ფერდობებზე. კოლხური ქვეტყის ფოთოლმცვენია წარმომადგენლები (Rhododendron luteum, Vaccinium arctostaphylos, Viburnum orientale) ხშირად ვითარდებიან სოჭნარებში და განსაკუთრებით წიფლნარ-სოჭნარ ტყეებში. იელი, ძალიან დამახასიათებელია ნაძვნარებისთვისაც, წარმოქმნის ქვეტყეს უპირატესად განშტოებების ზურგზე, სადაც მას ხელს უწყობს როგორც კარგი განათებულობა, ასევე ხშირი ქარქცევები, რომლებიც ამცირებენ ხეთა დგომის შეკრულობას. იელსა და კავკასიურ მოცვს კოლხური ქვეტყის სხვა სახეობებზე უკეთ გადააქვთ კლიმატის სიმშრალე. 


მშრალი ადგილსამყოფელოს სოჭნარები წარმოდგენილია ძირითადად სოჭნარი, წიფლნარ-სოჭნარი და ნაძვნარ-წიფლნარ-სოჭნარი ტყის წივანიანი ტიპების ჯგუფით.


ბალახოვან საფარში გარდა წივანისა (Festuca drymeja) და ზოგიერთი სხვა ჩვეულებრივი ტყის სახეობებისა (Asperula odorata, Sanicula europaea, Viola silvestris, Oxalis acetosella) დამახასიათებელია Vicia crocea-ს მონაწილეობა. ადგილებში, სადაც ტყის მჭიდროდ შეკრული კალთის გამო ამოვარდნილია წივანა, Vicia crocea ხშირად არის კარგი ნიშანი ტყის წივანიანი ტიპის ჯგუფისა.

საშუალო ტენიანობის ადგილსამყოფელოს სოჭნარები წარმოდგენილია უმეტეს წილად მცირე ზომის ბალახოვანი ტიპების ჯგუფით, Asperula odorata-ს, Sanicula europaea-ს Oxalis acetosella-ს და ზოგიერთი სხვა მცენარის დომინირებით, რომელთა შემადგენლობა რამდენადმე იცვლება სხვადასხვა ეკოტოპის პირობებში.


ტენიანი ადგილსამყოფელოების წიფლნარ-სოჭნარი ან უფრო იშვიათად მონოდომინანტური სოჭნარი ტყეები წარმოდგენილია სვანეთში უმეტესწილად ფართოფოთლოვანბალახოვანი ტიპების ჯგუფით. ამ ტიპების ბალახოვან-ბუჩქოვანი სინუზიის დამახასიათებელი წარმომადგენლებია Rubus hirtus, Rubus platyphyllus, Viburnum orientale და Trachystemon orientale, რომლებიც ვითარდებიან სხვადასხვა შეთანაწყობით. ზოგჯერ საფარი მონოდომინანტურია, მაგრამ უფრო ხშირად ოლიგოდომინანტურია. მაყვალი ამა თუ იმ რაოდენობით მონაწილეობს თითქმის ყველა შემთხვევაში.


გვიმრიანი წიფლნარ-სოჭნარი ტყეების სხვადასხვა ვარიანტები ვითარდება ტენიან ედაფოტოპებზე. ისინი წარმოდგენილია ხშირად ტყის შედარებით მაღალბონიტეტური ტიპებით გვიმრების (Driopteris filix mas, Dr. pseudomas, Athyrium filix femina და სხვ.) საფარით ან Matteuccia struthiopteris-ისა და Petasites albus-ის საფარით. ხშირად ადგილი აქვს სოჭის წიფლით და სხვა ფართოფოთლოვანი ხეებით (Ulmus elliptica, Acer platanoides, A. pseudoplatanus და სხვ.) შეცვლის ტენდენციას.


სვანეთში მხოლოდ იმ ნაძვნარებმა შეინარჩუნეს თავისი ბუნებრივი სტრუქტურა, რომლებიც იზრდებიან მთათა ძალიან დამრეც ფერდობებზე. მთლიანობაში მათ აგრეთვე შეინარჩუნეს კოლხეთის ტიპიური კლდოვანი მუხის ტყეების ანაბეჭდი. ნორმალურ ედაფურ პირობებში (ანუ არა კლდოვან, არამედ წყნარ რელიეფზე) სვანეთში ადრე დომინანტური ტიპი ნაძვნარებისა უნდა ყოფილიყო მჟაველას მონაწილეობით, ზოგან მეტნაკლებად განვითარებული ხავსის საფარით, კავკასიის ნაძვნარების ისეთი ტიპიური ხავსის სახეობებით, როგორებიცაა Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus, Dicranum scoparium და სხვა. აქვე უნდა ყოფილიყო ნაძვნარები უფრო განვითარებული ბალახოვანი საფარით, მათ შორის მათთვის ტიპიური შემდეგი სახეობების მონაწილეობით-Festuca drymeja, Goodiera repens, Sanicula europea, Dryopteris carthusiana, Gymnocarpium dryopteris და სხვა.


ტყის სარტყლის ქვედა ნაწილის ბიოგეოცენოტურ საფარში წიფლნარები ეთანაწყობიან ფართოფოთლოვან ტყეებს, რომელთაც აქვთ თავისებური შემადგენლობა (მუხნარი, მუხნარ-რცხილნარი, რცხილნარ-წაბლნარი, წიფლნარ-რცხილნარ- წაბლნარი და სხვ.). ამ შემთხვევაში ისინი იკავებენ ძირითადად უფრო დაჩრდილულ და ნაკლებად მშრალ ფერდობებს. მათ შორის ფერდობებს შეზნექილი რელიეფით, და აგრეთვე ფერდობებს უკეთ განვითარებული, ნაკლებად ხირხატიანი მთის ტყის წაბლა ნიადაგებით. იქ, სადაც მთების ტყის სარტყლის შუა ნაწილში ვითარდებიან აგრეთვე მუქწიწვიანი ტყეები, წიფლნარების მონაწილეობა მცირდება. 


წიფლნარების ტიპოლოგიური შემადგენლობა სვანეთში მდიდარი და მრავალფეროვანია. ფართოდ არის გავრცელებული წიფლნარი კავკასიური მოცვის (Vaccinium arctostaphylos) ქვეტყით. 


იელიანი წიფლნარები ეტანებიან შედარებით მშრალ ედაფოტოპებს და სჭირდებათ განათების შედარებით კარგი პირობები. ამიტომ ისინი უმეტესწილად ვითარდებიან მთის განშტოებების კარგად განვითარებულ თხემებზე, ან (უფრო იშვიათად) სამხრეთ რუმბების ფერდობების რელიეფის ამოზნექილ ელემენტებზე. იელიანი წიფლნარების, ტყის სარტყლის ქვედა ნაწილში, იშვიათი შეხვედრილობა აიხსნება იმით, რომ იქ ისინი უმეტეს შემთხვევებში ჩაინაცვლებიან მუხნარი, რცხილნარი, რცხილნარ-წაბლნარი და წაბლნარი ტყეების იელიანი ტიპებით.


ძახველიანი წიფლნარები (Viburnum orientale - ს ქვეტყით) გავრცელებულია შედარებით ტენიან ადგილსამყოფელოებში. ამ მიმართებით ისინი ძალიან ახლოს არიან მაყვლიან-ანჩხლიან წიფლნარების ჯგუფთან, რომლებთან ერთადაც წარმოქმნიან ალაგ-ალაგ სტრუქტურითა და შემადგენლობით შუალედურ მცენარეულ ტიპებს. 


შედარებით მშრალი ადგილსამყოფელოების წიფლნარი ტყეები კოლხური ქვეტყის გარეშე წარმოდგენილია სვანეთში ძირითადად წივანიანი ტიპების (Festuca drymeja - სთან ერთად) ჯგუფით. იქ, სადაც განვითარებულია მუქწივანიანი ტყეები, ისინი 1000 მეტრის ზემოთ იშვიათად გვხვდებიან. საერთოდაც, ეს ტიპი სვანეთში (ისევე როგორც კოლხეთის დანარჩენ ტყის მასივში) შედარებით იშვიათაად გვხვდება. მასში წივანას გარდა ბალახოვან საფარს ქმნის Asperula odorata, Vicia crocea, Solidago virgaurea.


წიფლნარი ტყეების ტიპები ქვეტყის გარეშე ტენიან ედაფოტოპებზე სვანეთში ჩვეულებრივია, რადგან კოლხური ქვეტყე, თუკი არ ჩავთვლით Viburnum orientale-ს, ამ პირობებში, როგორც წესი, არ იზრდება. ამას მიეკუთვნებიან ანჩხლიანი წიფლნარების (Trachystemon orientale-თი) ჯგუფების ტიპები, რომლებიც წიფლნარი ტყეებისთვის უფრო დამახასიათებელია, ვიდრე მუქწიწვიანებისთვის. აქ ტყის განახლება სუსტია, რადგან ტყის ფანჯრებში აქტიურად იზრდება მაყვალი (Rubus histus, R. platyphyllus, R. caucasicus), რომელიც ძალიან დამახასიათებელია წიფლნარი ტყეების ამ ჯგუფის ტიპებისთვის. აქ შედიან აგრეთვე წიფლნარი ტყის შემდეგი ტიპები: მაყვლიანი, მაყვლიან-ძახველიანი, ძახველიან-ანჩხლიანი, პახიფრაგმიან-მაყვლიანი. ყველა ისინი განვითარებულნი არიან უპირატესად ტყის სარტყლის შუა და ნაწილობრივ ზედა საფეხურებზე 800-დან 1800მ-მდე.


ტენიანი ადგილსამყოფელოს წიფლნარი ტყეები გავრცელებულია ტყის სარტყლის მთელ სიგანეზე, თუმცა უფრო ჩვეულებრივია მის ზედა ნაწილში (1400-1900მ ზღ. დ.). იგი წარმოდგენილია გვიმრიანი ტიპების სხვადასხვა ჯგუფებით, რომელთაგანაც უფრო დამახასიათებელია და ჩვეულებრივია ტიპები ხშირი გვიმრის იარუსით, სადაც ბატონობს Athyrium filix femina. უფრო დაბალ ჰიფსომეტრულ დონეზე Matteuccia struthiopteris-იანი წიფლნარები.


ხარისჩლიქიანი წიფლნარები (Fagetum azarosum). წიფელს ერევა რცხილა, ცაცხვი (Tilia begoniifolia), ლეკა (Acer platanoides), მთის ბოკვი (Acer pseudoplatanus), წაბლი, სოჭი, იშვიათად- სხვა სახეობები. ქვეტყეში ზოგან იზრდება დიდგულას ერთეული ბუჩქები, იშვიათად Ilex colchica, ან სხვა მცენარე. ბალახოვანი საფარი კარგად არის განვითარებული. მასში დიდ მონაწილეობას იღებს ხარისჩლიქა (Asarum ibericum). იგი ხშირად დომინირებს და იკავებს 30-70%-ს. ხოლო იშვიათად 80%-საც კი ბალახების საერთო პროექციული დაფარულობისა. მის გარდა და ისეთი ჩვეულებრივი ტყის ბალახოვნებისა, როგორებიცაა Asperula odorata და Dryopteris filix-mas, უმეტესად კონსტანტურებია: Paris incompleta, Hedera colchica, Symphytum grandiflorum, Galeobdolon luteum, Aristolochia iberica, Circaea lutetiana, Polygonatum polyanthemum, Viola alba, Athyrium filix-femina, Polystichum aculeatum.

ასოციაცია ვითარდება ძირითადად მთის ხეობების ამაღლებულ ტერასებზე და მთიან მიმდებარე დამრეც ფერდობებზე ნიადაგებით, რომლებიც გამდიდრებულია დელუვიალური, ჰუმუსის მდიდარი მასალით. ხშირად გვხვდება შეთანაწყობაში Fagetum struthiopteridosum-ის მონაკვეთთან, რომლებიც იჭერენ რელიეფის შედარებით შეზნექილი მონაკვეთების უფრო ტენიან ეკოტოპებს.


ანჩხლიანი წიფლნარი (Fagetum trachystemosum). ზოგან წიფელს ერევა მცირე რაოდენობით სოჭი, რცხილა, წაბლი, ლეკა (Acer platanoides), მთის ბოკვი (Acer pseudoplatanus), თელა, ცაცხვი და სხვა ჯიშები. ქვეტყე წარმოდგენილია ალაგ-ალაგ, ძალიან იშვიათია, არასპეციფიური; აქა-იქ იზრდება თხილის და დიდგულას ერთეული ეგზემპლარები, აგრეთვე კოლხური ძირის ნახევრად გართხმული მცენარეები, მათგან ყველაზე ხშირად Viburnum orientale.


ბალახების და მაყვლის იარუსი კარგად არის განვითარებული. დაფარულობის ყველაზე დიდი პროცენტი მოდის Trachystemon orientale-ზე (ხშირად 90%-ზე მეტი). მისი მონაწილეობა მცირდება მაშინ, როცა იზრდება მაყვლისა. სხვა მაღალკონსტანტური სახეობები ცოტაა. ესენია უპირველეს ყოვლისა- Polygonatum polyanthemum, Paris incompleta, Athyrium filix-femina, ნაწილობრივ Dryopteris filix-mas. უფრო იშვიათია - Hedera colchica, Euphorbia macroceras, Viola reichenbachiana, Asperula odorata, Dryopteris pseudomas, Matteuccia struthiopteris, Polystichum braunii, Tamus communis, Actaea spicata, Circaea lutetiana, Vicia crocea.


გვიმრიანი წიფლნარი (Fageta filicosa). ეს წიფლნარი იკავებს ტენიან მოტენიანო ეკოტოპებს და მასში კარგად არის განვითარებული დიდი გვიმრების იარუსი. ესენია - Dryopteris filix-mas, Dryopteris pseudomas, Athyrium filix-femina და Matteuccia struthiopteris. სხვა დიდი ზომის გვიმრები იზრდებიან ან გაფანტულად, ან ერევიან გვიმროვანი სინუზიის ძირითად ედიფიკატორებს. ესენია - Dryopteris austriaca, Dryopteris expansa, Dryopteris alexeenkoana, Dryopteris liliana, გვარ Polystichum-ის სახეობები.

შქერიანი წიფლნარი (Fagetum rhododendrosum). ხშირად ერევა სხვა ფართოფოთლოვანი მცენარეები-ცაცხვი, ნეკერჩლები, წაბლი, რცხილა. შქერის (Rhododendron ponticum) ქვეტყე ხშირია, მძლავრი. იშვიათად იზრდება ანჩხლა, მაყვალი, კოლხური სურო. ეს წიფლნარები იკავებენ ჩრდილოეთი რუმბების ფერდობებს, ხშირად საშუალო დახრილობისა (15-300).

წყავიანი წიფლნარები (Fageta lauricerassosa). ეს წიფლნარები გარეგნული იერსახით და ზოგიერთი სინეკოლოგიური თვისებებით მსგავსია შქერიანი წიფლნარებისა. აქ ქვეტყეს ქმნის წყავი (Laurocerasus officinalis).

იელიანი წიფლნარი (Fagetum azaleosum). განვითარებულია საშუალო და მცირე დახრილობის ამობურცულ ფერდობებზე, უფრო ხშირად სამხრეთი ექსპოზიციებისა. ზოგჯერ მცირედ ერევა რცხილა, ქორაფი (Acer laetum), ქართული მუხა (Quercus iberica). ტყის უფრო ხშირ მონაკვეთზე იელის (Rhododendron luteum) ქვეტყე ძლიერად მცირდება ან ზოგან სრულად ქრება და ასეთ ადგილებში ზოგჯერ რჩებიან კავკასიური მოცვის (Vaccinium arctostaphylos) ცალკეული ბუჩქები. ბალახოვანი საფარი კარგად განვითარებული ქვეტყისას თითქმის სრულად ამოვარდნილია, საშუალოდ განვითარებულში-შედგება ერთეული მცენარეებისაგან და მცირე ჯგუფებისაგან, რომლებიც იზრდებიან იელის ბუჩქებს შორის ღია ადგილებში. ყველაზე ხშირად გვხვდება-Festuca drymeja, Rubus sp., Vicia crocea, Trachystemon orientale.

მუქწიწვიანი ტყე განვითარებული ქვეტყის გარეშე-ხავსიანი ნაძვნარი (Piceeta orientale maculato-muscosa). ქვეტყე, როგორც წესი, არ არის, ან ძალიან მეჩხერია (Lonicera caucasica, Euonymus leucophloea და სხვ.). ბალახოვანი საფარი შედარებით მწირია. დამახასიათებელია და კონსტანტურია Goodiera repens, მაღალკონსტანტურია Festuca drymeja, Campanula cordifolia, Hieracium cardiophyllum, Mycelis muralis, Oxalis acetosella. გარდა თითქმის ყველგან გავრცელებული Dryopteris filix-mas-ისა და Rubus spp.-სი, მეტნაკლებად კონსტანტურებია აგრეთვე Solidago virgaurea, Lathyrus laxiflorus, Lathyrus vernus, Vicia crocea, Viola alba, Luzula forsteri, Veronica officinalis. ხავსის საფარი კარგად არის განვითარებული და წარმოდგენილია შემდეგი სახეობებით-Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus, Dicranum scoparium, Eurhynchium striatum, Ptilium crista-castrensis, Brachythecium velutinum. მღიერები მცირედ არიან წარმოდგენილი. მათგან აღსანიშნავია-Peltigera canina f. ulorhiza, P. canina f. spanginosa, P. polydactila, P. horizontalis, Cladonia chloropaea, C. fimbrosa, C. furcata.


მუქწიწვიანი ტყეების ასოციაციის წივანიან (Festuca drymeja) სერიაში შედის Abieta festucosa, Fageta-Abieta festucosa, Piceeto-Abieta festucosa, Piceeta festucosa). წივანიანი სერიის კოლხური ფაცია ხასიათდება სოჭნარი ტყეების მკვეთრი სიჭარბით (წმინდა ან შერევით ხან ნაძვის, ხანაც წიფლის). გარდა ამისა აქ ზოგჯერ შემოდიან კოლხური ქვეტყის წარმომადგენლები-Ilex colchica, Vaccinium arctostaphylos, Rhododendron luteum, ხოლო ხანდახან Hedera colchica-ც კი. ბალახოვან საფარში ბატონობს Festuca drymeja. მის გარდა მაღალკონსტანტურებია- Dryopteris filix-mas, Rubus spp., Oxalis acetosella, Viola reichenbachiana, Sanicula europaea. მაგრამ მათი ცენოტური როლი და ფლორისტული მნიშვნელობა ძალიან მცირეა. უფრო დამახასიათებელია მხოლოდ Vicia crocea. უფრო მშრალ ვარიანტებში ჩვეულებრივია აგრეთვე Lathyrus laxiflorus. მეტნაკლებად ჩვეულებრივია-Dentaria bulbifera, Neottia nidus-avis, Cardamine pectinata. 


უფრო მშრალ ვარიანტებში მონაწილეობს ფიჭვი. აქ ბალახოვან საფარშია-Poa nemoralis, Brachypodium sylvaticum, Lathyrus laxiflorus, Achillea bisserata და სხვ.


მაყვლიან-გვიმრიანი წიფლნარ-სოჭნარი ტყე (Fageto-Abietum rubuso-filicosum). ქვეტყეში ზოგან, განსაკუთრებით ფანჯრებში, იზრდება Sambucus nigra, იშვიათად-კოლხურიქვეტყის ერთეული წარმომადგენლები (Ilex, Laurocerasus და სხვ.). ბალახოვან-მაყვლოვანი საფარი საკმაოდ ხშირია. აქ ჭარბობს Dryopteris filix-mas, ნაწილობრივ Athyrium filix-femina და გვარ Rubus-ის სექცია Glandulosi-ს სახეობები (R. hirtus, R. platyphyllus და სხვ.). ზოგან აგრეთვე იზრდება სხვა გვიმრები (Dryopteris pseudomas, Dryopteris austriaca, Polystichum setiferum და სხვ.). ბალახოვნებიდან უფრო ჩვეულებრივია-Euphorbia macroceras, Actaea spicata, Circaea lutetiana, Impatiens noli-tangere, Pachyphragma macrophyllum, Trachystemon orientale, Paris incompleta, Dentaria bulbifera, Polygonatum polyanthemum, Carex sylvatica, ხოლო ქვიან ადგილებში აგრეთვე Polystichum setiferum, Geranium robertianum და სხვ. ხავსის საფარში ზოგან იზრდება გვარ Mnium-ის სახეობები.

ტყის მცირე გამეჩხერებისას ძლიერად იზრდებიან გვიმრები და მაყვალი. უფრო ძლიერი გამეჩხერებისას - ძირითადად მაყვლის სახეობები.


სვანეთის მუხნარი ტყე ხასიათდება ფლორისტული მრავალფეროვნებით, ტიპოლოგიური სირთულით, ენდემური და რელიქტური სახეობების მონაწილეობით, მნიშვნელოვანი ნიადაგდაცვითი როლით და ძლიერი დარღვევით. ეს უკანასკნელი აიხსნება მუხნარი ტყის სიახლოვით დასახლებულ პუნქტებთან და მუხის საუკეთესო სამასალე თვისებებით. სვანეთში ქართული მუხა დამოუკიდებელ სარტყელს არ ქმნის და გვხვდება წაბლის, წიფლის და წიწვიანი ტყეების სარტყელში. იგი გავრცელებულია მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირის სამხრეთი და გარდამავალი ექსპოზიციის, ძლიერი დაქანების ფერდობებზე. სვანეთის ქართული მუხის ფორმაციაში უპირველესი როლი ენიჭება კავკასიურ სახეობებს. შემდეგ ევროპულ და პალეარქტიკულ სახეობებს. უფრო სუსტია ხმელთაშუაზრვეთურ და ჰოლარქტიკული სახეობების გავლენა. ამრიგად, სვანეთის ქართული მუხის ფორმაციაში სჭარბობს კავკასიური წარმოშობის მესამეული რელიქტური სახეობები და ევროპის ფართოფოთლოვანი ტყის ნემორალური ელემენტები.


ქართული მუხის ფორმაციაში მონაწილე სახეობები მათი ფიტოცენოტური როლის მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება: ედიფიკატორი-მუხა და ფიჭვი, სოედიფიკატორი- წაბლი, რცხილა, სოჭი, წიფელი. ხევნარში მონაწილე დანარჩენი სახეობები მხოლოდ ასექტატორის როლს თამაშობენ. დომინანტი ქვეტყიდან-იელი, თხილი, თრიმლი, მაღალმთის მოცვი, სუბდომინანტი ქვეტყიდან-ფრანგულა, ძახველი. ქვეტყეში მოქცეული დანარჩენი ბუჩქები მხოლოდ თანამგზავრი სახეობებია. ბალახოვან სინუზიაში დომინანტია: Brachypodium pinnatum, Epimedium colchicum, Pteridium aquillinum. სუბდომინანტი ბალახოვან სინუზიაში: Poa nemoralis, Psoralea acaulis, Festuca montana, Vicia crocea, Brachypodium silvaticum, Lathyrus roseus, Laser trilobium, Arachne pontica, Convallaria transcaucasica. დანარჩენი სახეობები არ სცილდება თანამგზავრი (მრავალი და ერთეული) სახეობების კლასს.


ფორმაციის კონსტანტობის ანალიზი შემდეგ სურათს იძლევა: ფორმაცია ღარიბია კონსტანტური სახეობებით. სახეობათა თითქმის 80% ეკუთვნის კონსტანტობის I კლასს და მხოლოდ სახეობათა 20%-II-IV კლასებს. V კლასს ეკუთვნის მუხა და რცხილა. მხოლოდ 19 სახეობაა კონსტანტობის III-IV კლასში. მათგაან 10 სახეობა საერთოა ზემო და ქვემო სვანეთისათვის: Rhododendron luteum, Corylus avellana, Fragaria vesca, Pteridium aquifollinum, Campanula rapunculoides, Brachypodium slvaticum, Vicia crocea, viola alba, Clinopodium vulgare, festucaa montana. 5 სახეობა მხოლოდ ზემო სვანეთისათვის: Tamus communis, Lathyrus roseus, Viola silvestris, Poa nemoralis, Primula woronowii.


დანარჩენი სახეობები მოქცეულია კონსტანტობის I და II კლასებში.


ამგვარად, ქართული მუხის ფორმაცია სვანეთში ღარიბია კონსტანტური სახეობებით, რაც აიხსნება შემდეგი გარემოებით: 1) ქართული მუხა სვანეთში მისთვის დამოუკიდებელ ვერტიკალურ სარტყელს არ ქმნის და ცალკეული მასივების სახით ჩართულია ტყის სხვადასხვა ფორმაციებში; 2) ქართული მუხის სინათლისმოყვარული ბუნებით, რაც საბურველის ქვეშ მეტად ჭრელი შემადგენლობის განვითარების საშუალებას ქმნის; 3) სვანეთში ქართული მუხის ფორმაციის ვერტიკალური გავრცელების ფართო დიაპაზონით; 4) მეორადი დაჯგუფებების სიჭარბით და 5) სვანეთის მუხნარი ტყის წარმოშობის ისტორიით.


ნიადაგის დატენიანების მიხედვით სვანეთის მუხნარებში ძირითადი როლი ენიჭება მეზოქსეროფიტებს /49%/ და მეზოფიტებს /49%/. ნიადაგის ნაყოფიერების მიხედვით-ოლიგოტროფებს /46%/ და მეზოტროფებს /45%/. ნიადაგის მჟავიანობის მიხედვით, როგორც ცენოტურად, ისე რიცხობრივაად, უპირველესი როლი ენიჭება ნეიტროფილურ-სუსტად აციდოფილურ და ნეიტროფილურ-ბაზიფილურ სახეობებს. ფორმაციისათვის დამახასიათებელი სახეობებიდან ნეიტროფილურია: Carpinus caaucasica, Campanula rapunculoides, Festuca montana, Asplenium trichomanes, A. septentrionales, Veronica peduncularis, Psoralea acaulis, Sedum oppositifolium და სხვ.


აციდოფილური სახეობებია: Calamagrostis arundinaceae, Galega orientalis. ბაზიფილური სახეობებია: Lithospermum coerleo-purpureum, hedera caucasigena, Vinca pubescens, Arachne colchica, Brachypodim pinnatum, Dictamnus caucasicus, Serratula quinquaefolia, Danaa nudicaulis, Ligustrum vulgare, Campanula hohenackeri, Satureja spicigera, Libanotis transcaucasica, carpinus orientalis. ნეიტროფილურ-სუსტად აციდოფილური სახეობებია: Castanea sativa, Rhododendron luteum, Acer platanoides, Carex digitata, Poa nemoralis, Orobus vernua, Fragaria vesca, Primula woronowii, P. macrocalyx, Stellaria holostea, Lapsana communis, Achillea biserrata, Trachystemon orientale, Veronica officinalis, Digitalis ferruginea, Solidago virgaurea.


ნეიტროფილურ-ბაზიფილური სახეობებია: Quercus iberica, Fraxinus excelsior, Fagus orientalis, Cornus mas, Crataegus kyrtostilla, Acer campestre, A. laetum, Carex buschiorum, Lathyrus roseus, Thelicrania australis, Coronilla varia, Clinopodium vulgare, Origanum vulgare, Vicia crocea, Argirolobium calycinum, Tamus communis, Viola alba, Rubus caucasicus.


აციდოფილურ-ნეიტროფილურ-ბაზიფილური სახეობებია: Corylus avellana, Convallaria transcaucasica, Polygonatum glaberrimum, Brachipodium silvaticum, Pteridium aquillinum, Epipactis latifolia, Cephalanthera rubra.


ეწრის გვიმრიანი მუხნარი (Querceta pteridiosa) - ასოციაცია წარმოშობით მეორადია. გავრცელებულია მთელ სვანეთში, მაგრამ კარგად არის გამოხატული ზემო სვანეთში აუზის ცენტრალურ და ზედა ნაწილში ხაიშიდან-ბეჩოს მიდამოების ჩათვლით. ქმნის ერთფეროვან ცენოზებს ბალახოვან საფარში Pteridium aquillinum-ის გაბატონებით. ვრცელდება ზღ. დ. 800მ-დან 1500მ-მდე სამხრეთის, სამხეთ-აღმოსავლეთის და სამხრეთ-დასავლეთის ექსპოზიციის 10-250 დაქანების ფერდობებზე. ხევნარი მეტწილად ამონაყრით წარმოშობილი 80 წლიანი წმინდა მუხნარია. ქვეტყე არ ვითარდება. გვიმრის პროექციული დაფარულობა საბურველის შეკრულობის შესაბამისად ცვალებადობს. ასე მაგ. ხევნარის 0,7 სიხშირეში მისი დაფარვა 20-30%., 0,5-ში 50-60%, 0,3-0,4-ში 80%-ზე მაღალია. ხევნარის სრული მოსპობის შემთხვევაში აბსოლუტურ გაბატონებას აღწევს და ქმნის გაუვალ რაყებს, რომელიც განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ბეჩოს მიდამოებში. ასოციაცია გენეტიკურად ახლოს არის იელიან მუხნარებთან.


არახნეუმიანი მუხნარი (Querceta arachneosa) - ასოციაცია წარმოშობით უძველესია. იგი ვიწროდ სპეცილიზებული მესამეული რელიქტური დაჯგუფებაა, გამდიდრებული სინათლის მოყვარული ენდემური კოლხური და ჰემიქსეროფილური ხმელთაშუაზღვეთური სახეობებით. ასოციაცია აღნიშნული იქნა აღნიშნული იქნა ზემო სვანეთის ქვედა - ამხრეთ დასავლეთ რაიონებში. კერძოდ, მდ.ენგურის მარჯვენაა შენაკად მდ. ლარაკვაკვას ხევის კირქვიან მასივში Pineto-Quercetum arachneonum var.cotinosum-ის სუბასოციაციით. ლარაკვაკვას ხევზე ასოციაცია ვრცელდება ზღ. დ. 750-800მ-ზე სამხრეთ და სამხრეთ აღმოსავლეთ ექსპოზიციის ფერდობებზე, ჰუმუსით მდიდარ (10-12სმ სისქის), მაგრამ თხელ ნეშომპალა-კარბონატულ ნიადაგზე, რომელიც ნაშალზეა გადაფარებული. ტყის სიხშირე 0,4-0,5. ბონიტეტი V-Va ხევნარი თესლით წარმოშობილი ნაირხნოვაანი მუხნარი, რომელსაც I იარუსში 10-30%-ით ერევა ფიჭვი. მუხის გაბატონებული დიამეტრი d=40-55სმ. h=1-12მ, A=180-200 წელი ფიჭვის საშ. d=24-26სმ (იშვ. 40 სმ). h=1-12-15მ. ქვეტყე კარგად განვითარებული. პროექციული დაფარულობა 35-40%. ქვეტყეში თრიმლთან ერთად მონაწილეობს: შინდანწლა, კვიდო, თხილი, თუთუბო. ქვეტყე, ჰუმუსით მდიდარი თხელი ნიადაგის გამო, მხვიარა მცენარეების მთელ ჯგუფთან ერთად ბალახოვან სინუზაიშია მოქცეული. ამავე იარუსშია დასავლეთ ამიერკავკასიის კირქვიანი მასივის ენდემური ნახევრადბუჩქი-Arachne colchica. ამ ასოციაციაში დიფერენციალური სახეობების მთელი ბირთვია: Arachne colchica, Thelicrania koehringii, Sesleria anatolica, Geranium purpureum, Seseli petraeum, Asperula caucasica, Brunerra macrophylla, Clematis vitalba, Hypericum caucasicum, Asplenium ruta-muraria. ამ ასოციაციას მართალია უმნიშვნელო სამეურნეო მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მეტად საინტერესოა ფლორისტული თვალსაზრისით.


ჩიტისწვივიანი მუხნარი (Querceta epimediosa) - ასოციაცია წარმოადგენს მესამეული კოლხური რელიქტური დაჯგუფების ნაშთს, გავრცელებულია ზემო სვანეთში სასაზღვრო ზოლიდან (მდ. ეციდან) ვიდრე მდ. ნენსკრას ჩათვლით. ასოციაცია ყველაზე უკეთ არის გამოხატული მდ. ნენსკრის მარჯვენა შენაკად ორმელეთის ხევზე და მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირის ფერდობებზე სოფ. იდლიანის და სოფ. სკოვრეთის მიდამოებში. ასოციაცია დარღვევის გამო ამჟამად მეტად სახეშეცვლილია და მისი ასოციაციური რაობის დადგენა შესაძლებელი გახდა მხოლოდ დიფერენციალური სახეობების გამოყენების საფუძველზე.


ასოციაცია ზემო სვანეთში გავრცელებულია ზღ. დ. 500-1000მ-ზე, უკავია ძირითადად სამხრეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ექსპოზიციის 30-450 დაქანების ფერდობები. დედაქანი - ქვიშაქვა და თიხაფიქალი (განსხვავებით დასავლეთ საქართველოს სხვა რაიონებისაგან, სადაც Epimedium colchicum მხოლოდ კირქვიან ქანებთან არის დაკავშირებული). ნიადაგი - ტყის ყომრალი, თხელი, ხირხატიანი, მშრალი, ნეიტრალური რეაქციის. ჰუმუსის ფენა ხშირად ჩამორეცხილია. საშ. 1-23მ სისქის. ტყის სიხშირე 0,6-0,7. გაბატონებული d=20-30სმ.(იშვ. 40 სმ), საშ. h=14-20მ, ბონიტეტი IV-V. ფერდობების 400-ზე მაღალი დაქანების შემთხვევაში მუხის ზრდის ინტენსივობა ძალიან სუსტია. ასე მაგ. მოჭრილი 22-28სმ დიამეტრის მუხის ხეები 14-18 მეტრი სიმაღლის და 180 წლის გამოდგა. ხევნარში დამახასიათებელი სახეობებია: რცხილა, თამელი, ნაძვი, სოჭი. ეს უკანასკნელი ხშირად მონაწილეობს მუხნარში ორმელეთის ხევზე ფერდობების ქვედა ნაწილში, რაც მაღალი ატმოსფერული ტენიანობით აიხსნება. ქვეტყეში კონსტანტურია მხოლოდ ზღმარტლი.


ბალახოვანი საფარის პროექციული დაფარულობა იშვიათად აჭარბებს 30%-ს. ბალახოვან სინუზიაში აღრიცხული 66 სახეობიდან კონსტანტურია 21 სახეობა, რაც ჩამოყალიბებული ფლორისტული ბირთვის მაჩვენებელია. ასოციაციისათვის დიფერენციალური სახეობებია: Epimedium colchicum, Abies nordmanniana. წარმოდგენილია ამავე სახელწოდების ერთი სუბასოციაციით.


მაღალმთის მოცვიანი მუხნარი (Querceta vacciniosa). სუბასოციაცია Castaneto-Quercetum vacciniosum, რომელიც გავრცელებულია ზემო სვანეთში ენგურის აუზის ქვედა ნაწილში, ხუბერის სატყეო უბნის ტერიტორიაზე ზღ. დ. 500-800 მ-ზე. იგი მესამეული კოლხური დაჯგუფებაა, გამდიდრებული რელიქტური სახეობებით. მესამეულიპერიოდის რელიქტური სახეობებიდან ქვეტყეში მონაწილეობს: Vaccinium arctostaphyllos, Rhododendron ponticum, ბალახოვან საფარში Epimedium colchicum.


თხილიანი მუხნარი (Querceta corylosa)-თხილიანი მუხნარი ბუჩქნარიან ასოციაციათა ჯგუფში ყველაზე უფრო ტენიანი დაჯგუფებაა. გავრცელებულია ზემო სვანეთში სამხრეთ, სამხრეთ-აღმოსავლეთ, სამხრეთ-დასავლეთ და დასავლეთ ექსპოზიციის 15-250 (300-მდე) ფერდობებზე ზღ.დ. 500-1700მ-ზე. მიუხედავად ვერტიკალური გავრცელების ფართო დიაპაზონისა, ასოციაციას მცირე ფართობი უკავია სვანეთში. აუზის ქვედა ნაწილში თხილიანი მუხნარები უფრო დასავლეთისკენ მიქცეულ ფერდობებზე ან ხევისპირა ფერდობების ქვედა ნაწილში ყალიბდება. ნიადაგი-ფხვიერი, ხირხატიანი, 6-10სმ ჰუმუსის ფენით, ზომიერად დატენიანებული. ნიადაგის რეაქცია-სუსტად მჟავე. დედაქანი-თიხაფიქალი, ქვიშაქვა.


ასოციაცია სვანეთში წარმოდგენილია სამი სუბასოციაციით:1) Castaneto-Quercetum corylosum var. festucosum, 2) Carpineto- Quercetum corylosum var. azaleosum, 3) Betuleto- Quercetum corylosum var. asperulosum, calamagrostidosum. თანამედროვე თხილიანი მუხნარების მნიშვნელოვანი ნაწილი ოდესღაც ამ ადგილებზე არსებული წიწვიანი ტყეებიდან არის წარმოშობილი. ამ ცვლას ციკლური ხასიათი აქვს და ბუნებრივ პირობებში მოსალოდნელია კვლავ წიწვიანების აღდგენა.


ტყის სიხშირე 0,5-0,75. საშ. A=90-130წ.ბონიტეტი II-III. ქვეტყის პროექციული დააფარულობა 30-50%. ბალახოვანი სინუზია სუსტად განვითარებული. აღრიცხული 47 სახეობიდან კონსტანტურია -11. დიფერენციალური სახეობებია: Betula litwinowii, Carex silvatica, Asperula odorata, Circaea lutetiana, Stellaria media, Symphytum asperum, Epilobium montanum, Sanicula europaea, Geranium robertianum, athirium filix femina, Ramishia secunda, Aristolochia iberica, Bromus beneckenii, Veronica melisaefolia.


კლდე-ტყის კომპლექსები ნაძვისა და სოჭის მონაწილეობით ვითარდება დამრეც ქვიან და კლდოვან ფერდობებზე არათანაბრად სერეულ ტყეებში ნაძვის დომინირებით, ზოგჯერ ფიჭვის თანამონაწილეობით. სოჭი უფრო იშვიათად იზრდება კლდეებზე. კლდოვანი ფერდობის ყოველ მონაკვეთს ახასიათებს თავისი ინდივიდუალური განსაკუთრებულობები, მათ შორის მრავალრიცხოვანი მიკროდაჯგუფებების სხვადასხვა შეთანაწყობები.

ხუდონის კაშხლის ტერიტორია


კაშხლის მარჯვენა ნაპირზე (კაშხლის მიმდებარე ტერიტორია) წარმოდგენილია ძლიერად დეგრადირებული მცენარეულობა. აღნიშნულ მონაკვეთზე ფერდობებზე თითქმის მთლიანად არის განადგურებული მცენარეული საფარი. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად და ბიომრავალფეროვნებითი შეფასებით დაბალსენსიტიურია.


კაშხლის მარცხენა ნაპირზე გვხვდება დეგრადირებული შერეულფოთლოვანი ტყის ფრაგმენტები რცხილის, ცაცხვისა და მურყნის მონაწილეობით. ამ მონაკვეთზე კლდე-ტყის კომპლექსებში დიდი დაქანების კლდეებზე იზრდებიან ენდემური პეტროფილები- სვანეთის ენდემი Campanula engurensis, კავკასიის ენდემები-Saxifraga subverticillata, Senecio massagetovii, Valeriana jelenevskyi, კავკასიის ენდემი-Cirsium caucasicum იზრდება მდ. ენგურის ორივე ნაპირზე. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად და განსაკუთრებით ენდემიზმის კუთხით მაღალსენსიტიურია.


ამრიგად, ბოტანიკური თვალსაზრისით მისაღებია კაშხლის ალტერნატივებინ ხუდონი. აღნიშნულ მონაკვეთზე, კაშხლის მარჯვენა ნაპირზე ფერდობებზე თითქმის მთლიანად არის განადგურებული მცენარეული საფარი ადრინდელი მშენებლობის შედეგად. დატბორვის შედეგად ზიანდება მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირზე განვითარებული ტყე-კლდის კომპლექსები.

აღნიშნული ალტერნატივების შეფასებისას გათვალისწინებულია პროექტის ტექნიკურ დოკუმენტში მოცემული კაშხლების და დატბორვის სავარაუდო დონეების სქემა, სადაც წარმოდგენილი ალტერნატივებისათვის დატბორვის ზედა დონე აღწევს 900მ ზღ. დ., ხოლო უმდაბლესი დონე ზღ. დ. 600მ-ზე დაბლა გადის.


6.1.10.2. პროექტის ფარგლებში მშენებარე საავტომობილო გზების ტერიტორიის დეტალური ბოტანიკური დახასიათება


საავტომობილო გზის I ალტერნატიული მონაკვეთი იწყება დაახლოებით სოფ. ლებურცხილას მიდამოებში და მიჰყვება მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირს მესტიისაკენ ჩრდილო-აღმოსავლეთის მიმართულებით. იგი გაივლის ხუდონის კაშხლის მიმდებარე ტერიტორიას, გადაკვეთს მდ. ნენსკრას სოფ. ტობართან, გაივლის სოფ. ჭერის მიდამოებს სოფ. ჯორკვალისკენ.


სოფ. ლებურცხილიდან ხუდონის კაშხლამდე GPS-ის კოორდინატებია: 1. 0264085/4757501; 2. 0265010/4757493; 3. 0265573/4757513; 4. 0266503/4757830. სოფლების გარშემო ბუნებრივი მცენარეული საფარი ძლიერ დეგრადირებულია. ხუდონის კაშხლთან ფერდობებზე თითქმის მთლიანად არის განადგურებული მცენარეული საფარი. ამ მონაკვეთზე ზოგან გვხვდება დეგრადირებული შერეულფოთლოვანი ტყის ფრაგმენტები. მდინარისპირულ ტერასებზე და გამოტანის კონუსებზე გვხვდება მურყნარის (Alnus barbata) ფრაგმენტები ტირიფის (Salix alba) მონაწილეობით. სოფ. იდლიანთან გვხვდება ჩიტისწვივიანი მუხნარი. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად და ბიომრავალფეროვნებითი შეფასებით დაბალსენსიტიურია.


ხუდონის კაშხლის ზემოთ უფრო კარგად არის წარმოდგენილი ფართოფოთლოვანი ტყის სარტყელი, სადაც სხვადასხვა ხარისხით დეგრადირებულ ფართოფოთლოვან ტყეში ჩართულია წიწვოვანი სახეობები ცალკეული კორომების ან მცირერიცხოვანი გაბნეული ხეების სახით. სამხრეთ ექსპოზიციებს ზოგჯერ იკავებს თხილიანი მუხნარები. დაბალ სიმაღლეებზე, გზისპირებზე ინვაზიური მცენარეებით (Phytolaca Americana, Elsholtzia ciliate, Ambrosia artemisifolia, Siegesbeckia orientalis, Acalypha australis) დასარევლიანებული ეკოტოპებია. ეს მონაკვეთიც დაბალსენსიტიურია.


ხუდონის კაშხლის GPS-ის კოორდინატებია: 0268056/4757902; სიმაღლე ზღვის დონიდან 550 მეტრი.

		

სურ.  6.98. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ხაიში; შერეულფოთლოვანი ტყის დეგრადირებული ფრაგმენტები ნაძვის შერევით 

		

სურ. 6.99. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ხაიში; შერეულფოთლოვანი ტყის დეგრადირებული ფრაგმენტები ნაძვის შერევით 



		

სურ. 6.100. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი, სოფ. ხაიში; შერეულფოთლოვანი ტყის დეგრადირებული ფრაგმენტები ნაძვის შერევით 

		

სურ. 6.101. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან 






		

სურ. 6.102. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; ტყისგან გასუფთავებული ფერდობი 

		

სურ. 6.103. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; ტყისგან გასუფთავებული ფერდობი 



		

სურ. 6.104. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები 

		

სურ. 6.105. მდ. ენგურის ხეობა - ხუდონის კაშხალთან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები 



		

სურ. 6.106. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. დაკართან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები 

		

სურ. 6.107. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. დაკართან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები 



		

სურ. 6.108. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი სოფ. დაკართან; დეგრადირებული ტყის ფრაგმენტები 

		

სურ. 6.109. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირი - მურყნარი 



		

სურ. 6.110. აღმოსავლეთის სიგესბეკია 

(Sigesbeckia orientalis)

		





ჭუბერი - მესტიის საავტომობილო გზის II ალტერნატივა


საავტომობილო გზის ალტერნატიული მონაკვეთი იწყება სოფ. ლეკალმახთან და მიჰყვება მდ. ნენსკრას მარცხენა ნაპირს სამხრეთის მიმართულებით სოფ. ტობარამდე, რის შემდეგაც გადადის მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე და მიუყვება მას სოფ. ჯორკვალისკენ.


მდ. ნენსკრას მარცხენა ნაპირზე განვითარებულია შერეულფოთლოვანი ტყე წიწვიანების იშვიათი მონაწილეობით. ეს მონაკვეთი ფიტოცენოლოგიურად დაბალსენსიტიურია. 


სოფ. სოფ. ტობარიდან ჯორკვალამდე, მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე წარმოდგენილია ფართოფოთლოვანი ტყე, სადაც სხვადასხვა ხარისხით დეგრადირებულ ფართოფოთლოვან ტყეში ჩართულია წიწვოვანი სახეობები ცალკეული კორომების ან მცირერიცხოვანი გაბნეული ხეების სახით. სამხრეთ ექსპოზიციებს ზოგჯერ იკავებს თხილიანი მუხნარები. დაბალ სიმაღლეებზე, გზისპირებზე ინვაზიური მცენარეებით (Phytolaca Americana, Elsholtzia ciliate, Ambrosia artemisifolia, Siegesbeckia orientalis, Acalypha australis) დასარევლიანებული ეკოტოპებია. ეს მონაკვეთიც დაბალსენსიტიურია.



სურ. 6.111. მდ. ნენსკრის მარცხენა ნაპირი, სოფ. 


ლეკალმახთან შერეულფოთლოვანი ტყე წიწვოვნების 


შერევით


ამრიგად, ბოტანიკური და ბიომრავალფეროვნების დაცვის თვალსაზრისით მისაღებია 

ჭუბერი - მესტიის საავტომობილო გზის II ალტერნატივა.


ხუდონის კაშხლიდან სოფ. ქვედა ვედისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის I ალტერნატივა


საავტომობილო გზის ალტერნატიული მონაკვეთი იწყება ხუდონის კაშხლიდან, მიუყვება მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირს და დაახლოებით სოფ. დაკარის გადმოსწვრივ 2600 მეტრის სიგრძის სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ მიმართული გვირაბით აღწევს სოფ. ქვედა ვედამდე. გვირაბის გაყვანის მეშვეობით საფრთხე არ დაემუქრებათ ენდემური სახეობებით მდიდარ კლდოვან ეკოტოპებს მდ. ხაიშურას ხეობაში.

საქართველოს წითელი ნუსხისა და იშვიათ მცენარეთა სახეობები


დეტალური საველე ბოტანიკური კვლევების ჩატარების შედეგად შეიძლება დავასკვნათ, რომ საპროექტო დერეფანში იზრდება საქართველოს წითელი ნუსხის მცენარეთა ექვსი სახეობა. ესენია:

1. კოლხური ბზა (Buxus colchica) შეტანილია საქართველოს ”წითელ ნუსხაში” (2006): IUCN-ის საერთაშორისო კრიტერიუმებით, მინიჭებული აქვს სტატუსი: VU A2 - ბუნებაში გაქრობის მაღალ რისკს დაქვემდებარებული; არეალის შემცირება და ფრაგმენტაციის ტენდენცია.


2. ჩვეულებრივი წაბლი (Castanea sativa) – შეტანილია საქართველოს ”წითელ ნუსხაში” (2006). IUCN-ის კრიტერიუმების მიხედვით მინიჭებული აქვს სტატუსი: VU A2 – ბუნებაში გაქრობის მაღალ რისკს დაქვემდებარებული; არეალის შემცირებისა და ფრაგმენტაციის ტენდენცია.


3. კაკალი (Juglans regia) შეტანილია საქართველოს ”წითელ ნუსხაში” (2006). IUCN-ის კრიტერიუმების მიხედვით, მინიჭებული აქვს სტატუსი VU A2 – ბუნებაში გაქრობის მაღალ რისკს დაქვემდებარებული; არეალის შემცირებისა და ფრაგმენტაციის ტენდენცია.


4. შიშველი თელადუმა (Ulmus glabra) შეტანილია საქართველოს ”წითელ ნუსხაში” (2006). IUCN-ის კრიტერიუმების მიხედვით მინიჭებული აქვს სტატუსი: VU A1 cdc – ბუნებაში გაქრობის მაღალ რისკს დაქვემდებარებული. მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი.


5. პატარა თელადუმა (Ulmus minor) შეტანილია საქართველოს ”წითელ ნუსხაში” (2006). IUCN-ის კრიტერიუმების მიხედვით მინიჭებული აქვს სტატუსი: VU A1 cds – ბუნებაში გაქრობის მაღალ რისკს დაქვემდებარებული; მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი.


6. კოლხური ჯონჯოლი (Staphylea colchica) შეტანილია საქართველოს ”წითელ ნუსხაში” (2006). IUCN-ის კრიტერიუმების მიხედვით, მინიჭებულ აქვს სტატუსი: VU A2d B1b – ბუნებაში გაქრობის მაღალ რისკს დაქვემდებარებული; მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი.


ამასთანავე, უნდა აღინიშნოს, რომ საპროექტო ტერიტორიაზე გვხვდება ზოგიერთი იშვიათი და მოწყვლადი სახეობა. მაგალითად: 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; კავკასიის ენდემი Cirsium caucasicum; აფხაზეთ-სამეგრელოს ენდემი Kemulariella colchica; აფხაზეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის კირქვიანების ენდემი Asperula kemulariae; კოლხური კალციფილური სახეობა Leptopus colchicus; იშვიათი კოლხური და კავკასიის ენდემური სახეობები Cirsium albovianum, Angelica tatianae, Lilium keselringianum; სვანეთის ენდემი Campanula engurensis; ხმელთაშუაზღვეთის ფლორის წარმომადგენელი, კავკასიის იშვიათი სახეობა Alyssoides graeca (=Vesicaria graeca); იშვიათი გავრცელების პალეარქტიკული სახეობა Scheuchzeria palustris; სახეობები, რომელთა რიცხვიც მცირდება: Laurocerasus officinalis, Valeriana alliariifolia; იშვიათი სახეობა: Quercus iberica, Trachystemon orientale, Swida koenigii (=Thelicrania koenigii), Ilex colchica; მესამეული პერიოდის რელიქტი Rhododendron ponticum.


დეტალური ბოტანიკური კვლევისას საპროექტო დერეფანში არ დაფიქსირდა ბერნის კონვენციით დაცული (კონვენცია ევროპის ველური ბუნების და ბუნებრივი ჰაბიტატების შესახებ) და ველური ბუნების ფაუნისა და ფლორის საფრთხეში მყოფი სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის კონვენციით (CITES) დაცული სახეობები.


6.1.10.3 პროექტის ზემოქმედების არეში მოხვედრილი ტყის ფონდის ტერიტორია და ტყის კორომები


წინამდებარე მიმოხილვის საგანს ხუდონჰესის საპროექტო არეალის ფარგლებში თავმოყრილი ტყის კორომები წარმოადგენს. დატბორვის ზონის გარდა, აღნიშნული ტერიტორია დაპროექტებული წყალსატევის (წყალსატევების) გარშემომდებარე იმ ფართობებსაც მოიცავს, სადაც სხვადასხვა ფუნქციური დანიშნულების მქონე ობიექტები-გზები, ხიდები, მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზები, კაშხლები თუ სხვა სახის ჰიდროტექნიკური ნაგებობები უნდა იქნას გაყვანილი და აშენებული. 


ჩატარებული მუშაობა მიზნად ისახავდა ხუდონჰესის საპროექტო არეალის ფარგლებში მოხვედრილი ტყის კორომების შესწავლას, როგორც სატყეო-სამეურნეო, ისე ბუნებადაცვითი კუთხით. ამისათვის მოხდა საკვანძო ფართობების ამორჩევა და ამორჩეულ უბნებში წინდაწინ დაგეგმილი მარშრუტული სვლების განხორციელება (საამისოდ გამოყენებულ იქნა საპროექტო ტერიტორიის მაღლიდან გადაღებული, 10 000-იანი მასშტაბის დამონტაჟებული ორთოფოტოსურ.). განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო დატბორვის ადგილების შესწავლას და გზების იმ ალტერნატიული ვარიანტების პუნქტობრივ გამოკვლევას, სადაც ტყის ბუნებრივ საფარზე პირდაპირი ზემოქმედებების განხორციელება არის დაგეგმილი. 


ხუდონჰესის საპროექტო არეალში თავმოყრილი კორომების ერთობლიობა შესაძლებელია ერთმანეთისაგან განსხვავებულ ორ მთავარ ნაწილად გაიყოს: მთის კალთებზე შეფენილ კორომებად და ხეობათა ძირის ვაკეებზე (ენგური, ნენსკრა) აქა-იქ განლაგებულ ხეთა ჯგუფებად. 

ფერდობებზე შეფენილი კორომების შექმნაში მონაწილეობენ როგორც ხის ფოთლოვანი ჯიშები (რცხილა, წაბლი, წიფელი, მუხა, ნეკერჩხალი, იფანი და ცაცხვი), ისე წიწვიანებიც (ნაძვი, სოჭი და ფიჭვი). რაც შეეხება პროლუვიურ ვაკეებზე განლაგებულ ხეთა ჯგუფებს, აქ ფაქტობრივად მხოლოდ ფართოფოთლოვანი მურყანი ბატონობს-ძირითადად შავი მურყანი, რომელსაც იშვიათად ლეგა მურყანი და წვრილფოთლოვანი ხის ჯიშების წარმომადგენელი წნორი ერევა. 

განსხვავებები, სივრცობრივი დიფერენციაციის თვალსაზრისით, თვალნათლივ შეინიშნება აგრეთვე მთის კალთებზე შეფენილი კორომების ვერტიკალურ განლაგებაშიც. უპირველეს ყოვლისა თვალში გვხდება ის გარემოება რომ მუქწიწვიანი ჯიშების (ნაძვი, სოჭი) დომინირებით შექმნილი ტყის კორომები საპროექტო ტერიტორიის გაცილებით მაღალ, უფრო ზედა ჰიფსომეტრიულ საფეხურებს იკავებენ, ვიდრე მხოლოდ ფოთლოვანი ჯიშებით წარმოდგენილი ტყის კორომები. 

ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავებები, როგორც კორომების ჯიშობრივი შემადგენლობის, ისე მათი მწარმოებლურობის (ბონიტეტი) კუთხით, უკავშირდება აგრეთვე: ა) მთის კალთების დახრილობის ხარისხს; ბ) რელიეფის ლოკალურ ფორმებს; გ) ნიადაგ-გრუნტის პირობებს, და დ) განსაკუთრებით მთის ფერდობების ორიენტაციას ქვეყნის მხარეების მიმართ (ექსპოზიციას). 

მაგალითად, მუხის ხეების გაბატონებით შექმნილი ტყის კორომები, რომლებშიაც დამახასიათებლად არის შერეული ფიჭვის, რცხილის, იფნისა თუ თამელის ერთეული ხეები, ძირითადად სამხრეთისაკენ ორიენტირებულ, კარგად განათებულ, საკმაოდ დიდი დაქანების (70-80%) მთის კალთებზეა ფორმირებული. 

აღნიშნულის საპირისპიროდ, ჩრდილოეთის, ჩრდილო- დასავლეთისა თუ ჩრდილო-აღმოსავლეთის მიმართულებით დაქანებულ ფერდობებზე, განსაკუთრებით კი მცირე და საშუალო დაქანებებზე (55%-მდე), ზემოთ აღწერილი სურ. უკვე რადიკალურად არის სახეცვლილი და ტყის კორომების ფორმირებაში ჩრდილის მოყვარული, აგრეთვე ნიადაგის მიმართ მეტი სინოტივის მომთხოვნი სხვა ჯიშის ხეები იღებენ მთლიანად მონაწილეობას. ძირითადი ტყისშემქმნელი ჯიში ამ უკანასკნელ შემთხვევაში არის წიფელი, ხოლო უფრო მაღალ ჰიფსომეტრიულ საფეხურებზე კი სოჭიც და ნაძვიც.

საინტერესო პოზიციას იკავებს წაბლი, რომელიც შუალედურ ადგილსამყოფელს ირჩევს მუხასა და წიფელს შორის. ამიტომაცაა, რომ წაბლნარი კორომები უფრო ხშირად დაკავშირებულნი არიან როგორც დასავლეთის, ისე აღმოსავლეთის მიმართულებით დაქანებულ მთის კალთებთან, თუმცა შედარებით ნაკლები დაფერდების პირობებთან (55%-მდე). 

რაც შეეხება ფიჭვს, ეს ჯიში ძლიერ კონკურენციას განიცდის სხვა ფართოფოთლოვანი ჯიშების მხრიდან და ძირითადად მხოლოდ ექსტრემალურ პირობებში ქმნის თავისებურ ერთხნოვან კორომებს. კერძოდ, დიდი დაქანების კლდოვან ფერდობებზე, ან კიდევ კლდოვანი ლოდების ჩამონაშალ ადგილებში. საპროექტო ტერიტორიის ფარგლებში ანალოგიური ფიჭვნარები ფორმირებულია მაგალითად სოფ. ხაიშის თავზე, აგრეთვე მდინარე ენგურის მარჯვენა მხარეს-ხაიშის მოპირდაპირე გაღმა სოფლების მიდამოებში. 

ტყის ბუნებრივი კორომების არამდგრადმა, წინგაუხედავმა და არაპროგნოზირებადმა მართვამ, რასაც ადგილი ჰქონდა მთელი საბჭოთა პერიოდის მანძილზე უსისტემო ჭრების სახით, თავისი ნეგატიური, მძიმე კვალი დაამჩნია ერთის მხრივ როგორც ტყის კორომების თანამედროვე საწარმოო თუ საექსპლოატაციო პოტენციალს, ისე, მეორეს მხრივ, მათ ბუნებადაცვით ფუნქციებსაც ზოგადად, კერძოდ კი წყალმარეგულირებელი და ნიადაგდაცვითი ფუნქციების შესრულების უნარს. სამწუხაროდ, საბჭოთა კავშირის დაშლისა და საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის მიუხედავად, არამდგრადი მართვის „ტრადიცია“ ჩვენს სატყეო მეურნეობაში დღემდე გრძელდება. 

მთის ტყეებიდან, საპროექტო არეალის საზღვრებში, პირველ რიგში იმ კორომებმა განიცადეს ძლიერი ანთროპოგენული ზემოქმედება უსისტემო ჭრების სახით, რომლებიც ძირზე მდგარი ხე-ტყის მაღალი, ძალიან მაღალი, ხოლო ცალკეულ შემთხვევებში კი თითქმის რეკორდული მოცულობითი მაჩვენებლებით გამოირჩეოდნენ; აგრეთვე, მერქნის საუკეთესო ხარისხით და ისეთი მდებარეობით, რაც ხე-ტყის გამოზიდვის თვალსაზრისით იყო უფრო ხელსაყრელი; მ. შ. მოჭრილი ხის მორების ენგურში დაცურების თვალსაზრისითაც. აქედან გამომდინარე, ამიტომაცაა რომ დღევანდელი წიფლით, ნაძვითა და სოჭით შექმნილი ტყის კორომები, საპროექტო არეალის ფარგლებში, უკვე დიამეტრალურად განსხვავდებიან თავთავიანთი პირველქმნილი ანალოგებისგან როგორც ხეების საშუალო სიმაღლით, ისე ხის ღეროების (ზროების) საშუალო სისქით (დიამეტრით) ადამიანის მკერდის სიმაღლეზე; აგრეთვე, ხეთა დგომის სიმჭიდროვით და მთელი რიგი სხვა, ტყის ტაქსაციის თუ სატყეო მეურნეობის განხორციელების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი პარამეტრებით. 

ანთროპოგენული ზემოქმედების შედეგად, მთის ფერდობებზე შეფენილ ტყეებზე მეტად ტრანსფორმაცია განიცადეს მურყნარმა კორომებმა. შეიძლება ითქვას, რომ ვაკე რელიეფის პირობებში, მდინარეთა პროლუვიურ ტერასებზე ფორმირებული ეს კორომები ფაქტობრივად აღიგავნენ კიდეც პირისაგან მიწისა. მაგრამ თუ მთის ტყეების მასობრივი დეგრადაცია არცთუ ისე შორეულ პერიოდს უკავშირდება - კერძოდ საბჭოთა ეპოქას, როდესაც ფართომასშტაბიანი უსისტემო ჭრების წარმოებას სახელმწიფო ედგა სათავეში-პირიქით, მურყნარი კორომების დეგრადაციის ფესვები გაცილებით შორეული წარსულიდან იწყება და ძირითადად ხე-ტყის მოუწესრიგებელ საგლეხო მოხმარებასთან, საქონლის შეუზღუდავ ძოვებასთან და სულ სხვა კატეგორიის, პატარ-პატარა, დროებითი სარგებლობის სავარგულების წარმოშობასთან არის დაკავშირებული. 

ხუდონჰესის ზემოქმედების არეალში ტყის ფონდის ფართობები განლაგებულია მესტიის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში და მოიცავს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ სატყეო სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული სატყეო სამმართველოს ხაიშის სატყეო უბნის ორმელეთის, ჭუბერის, ჯორკვალისა და ხაიშის სარეინჯეროების ნაწილს (ხაიშის ყოფილი სატყეო მეურნეობის ორმელეთის, ჭუბერის, ჯორკვალისა და ხაიშის სატყეო უბნები).


ტყის საფრისაგან გათავისუფლებას, გარდა წყალსაცავისა, ექვემდებარება აგრეთვე დატბორვის ზომაში მოყოლილი ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის გზის სანაცვლოდ ახალი გზის მშენებლობისთვის საჭირო ტერიტორიები. შერჩეული ალტერნატივის შემთხვევაში გზა გაივლის, ძირითადად, უტყეო, დეგრადირებულ ტყიან ადგილებში და, ნაწილობრივ, იმ ადგილებში, სადაც გზის მშენებლობის სამუშაოები განხორციელებული იყო გასული საუკუნის 80-იან წლებში, როდესაც ხუდონჰესის მშენებლობის სამუშაოები მიმდინარეობდა. შერჩეული ალტერნატივით გზა ასცდება აგრეთვე 2კმ-ის მანძილზე ნაკლებად სახეცვლილ კორომებს (ხაიშის ყოფილი სატყეო მეურნეობის ორმელეთის სატყეოს კვარტალი #114). ამ პროექტით, გზის საერთო სიგრძე შეადგენს 15კმ-ს და ის გაივლის მდინარე ენგურის მარჯვენა ნაპირზე (აქედან 9კმ – უშუალოდ წყალსაცავის ნაპირზე). ტყის ფონდზე გზა გაივლის 12კმ-ის მანძილზე, ფართობით – 36 ჰა, მათ შორის ტყით დაფარული - 27.6 ჰა (ხაიშის ყოფილისატყეო მეურნეობის ორმელეთის სატყეო, კვარტალი #114; ჯორკვალის სატყეო, კვარტალი #56, 57; ხაიშის სატყეო, კვარტლები #9-11; 17-21, 31-33). ტყის ფონდის ტერიტორიებიდან დატბორვისა და გზის მშენებლობის ზონაში მთლიანად ექცევა 366 ჰა ფართობი, მათ შორის ტყით დაფარული 349.6 ჰა.


აღნიშნულ არეალში, მდ. ენგურის ხეობის ფერდობების გარდა, შედის მდინარეების – ნენსკრის, ხაიშურისა და ორმელეთის – ნაპირებთან მიმდებარე ტყის ფონდის ფართობები (იხ. ცხრილი 6.16. და ხაიშის სატყეო მეურნეობის რუკა #14 საკვლევი ტერიტორიის კვარტლების ჩვენებით). 


ცხრილი 6.16. დატბორვის ზონაში და მის შემოგარენში არსებული ტყის ფონდის ტერიტორიები 

		# რუკაზე

		სატყეოს დასახელება

		კვარტლის #



		

		

		დატბორვის ზონა

		გზის მშენებლობის ზონა



		1

		ჭუბერის

		108-110

		-



		3

		ჯორკვალის

		45, 47,48, 56-61, 70-72

		56 ,57



		4

		ორმელეთის

		50,94,113,114

		114



		5

		ხაიშის

		9-12, 21-23, 35-37, 53-56

		9-11, 17-21, 31, 33





შენიშვნა: სატყეოების დასახელება და კვარტლის ნომრები მოცემულია 1984 წლის ტყეთმოწყობის მასალების მიხედვით.

ტყეთმოწყობის ბოლო სამუშაოები, რომლის დროსაც შედგა ტყეების მართვის გეგმა, ხაიშის სატყეო მეურნეობაში განხორციელდა 1984 წელს. ამ დროს უკვე არსებობდა ხუდონჰესის მშენებლობის დამტკიცებული პროექტი. დატბორვისათვის გათვალისწინებული ფართობები, რომლებიც არ გაიჩეხა, შედიოდა სატყეო სტრუქტურების მართვაში (ნაწილი ტყის ფონდის ფართობებისა გარკვეულ სამუშაოთა განხორციელების დროს გაიჩეხა). ზოგიერთი მონაცემი დატბორვის ზონაში მოქცეული ტყის ფონდის ტერიტორიების შესახებ მოცემულია ცხრილში 6.17. და #14 რუკაზე.


ცხრილი 6.17. დატბორვის ზონაში არსებული ტყის ფონდის ტერიტორიების მოკლე აღწერა


		სატყეოს დასახელება

		კვარტლის №

		ლიტერის №

		ტერიტორიის მოკლე დახასიათება

		კორომის ხნოვანების ჯგუფი

		ფართობი ჰა



		1. ჭუბერის

		109

		1

		თხმელნარი ტირიფისა და რცხილის შერევით

		შუახნოვანი

		2.8



		

		

		7

		თხმელნარი ტირიფისა და რცხილის შერევით

		შუახნოვანი

		2.3



		

		110

		2

		თხმელნარი ტირიფისა და რცხილის შერევით

		შუახნოვანი

		1.5



		

		

		3

		წიფლნარ-ნაძვნარი თხმელის შერევით

		მომწიფარი

		6.4



		

		

		8

		კლდე, ჯგუფებად რცხილა, ცაცხვი, წაბლი

		_

		6.0



		ჯამი:

		

		

		

		

		19.0



		2. ორმელეთის

		94

		4

		თხმელნარი დაბალი სიხშირის, დეგრადირებული რცხილნარი

		მწიფე

		7.0



		

		

		5

		თხმელნარი, დაბალი სიხშირის, დეგრადირებული რცხილნარი

		მწიფე

		1.0



		

		

		6

		თხმელნარი, დაბალი სიხშირის, დეგრადირებული რცხილნარი

		მწიფე

		4.0



		

		

		9

		წიფლნარ-რცხილნარ- ნაძვნარი

		მწიფე

		1.0



		

		114

		10

		რცხილნარ-წიფლნარ-ნაძვნარი

		მწიფე

		34.0



		ჯამი:

		

		

		

		

		47.0



		3. ჯორკვალის

		59

		11

		ნაკლებად სახეცვლილი წიფლნარ-რცხილნარ-ნაძვნარი თხმელის შერევით

		მწიფე

		12.0



		

		58

		12

		ნაკლებად სახეცვლილი წიფლნარ-რცხილარ-ნაძვნარი თხმელის შერევით

		მწიფე

		12.0



		

		70

		13

		ნაკლებად სახეცვლილი წიფლნარ, რცხილნარ, ნაძვნარი თხმელის შერევით

		მწიფე

		3.0



		

		71

		14

		ნაკლებად სახეცვლილი წიფლნარ- რცხილნარ- ნაძვნარი თხმელის შერევით

		მწიფე

		14.0



		

		72

		15

		კლდე

		_

		2.0



		

		72

		16

		თხმელნარი ხშირი

		მწიფე

		5.0



		ჯამი:

		

		

		

		

		48.0



		4. ხაიშის

		12

		17

		თხმელნარი ხშირი

		მწიფე

		6.0



		

		

		18

		ნაძვნარ- წიფლნარ-რცხილნარი, ჭრაგავლილი

		მწიფე

		17.0



		

		5

		19

		ნაძვნარ-წიფლნარ-რცხილნარი, ჭრაგავლილი

		მწიფე

		22.0



		

		23

		20

		წიფლნარ-ნაძვნარ- რცხილნარი, ჭრაგავლილი, დაბალი სიხშირის

		მომწიფარი

		12.0



		

		56

		21

		თხმელნარი ხშირი

		ახალგაზრდა

		6.0



		

		55

		22

		წიფლნარ-რცხილნარი, დეგრადირებული

		შუახნოვანი

		6.0



		

		36

		23

		წიფლნარ-რცხილნარი, დაბალი სიხშირის

		მომწიფარი

		14.0



		

		35

		24

		წიფლნარ-რცხილნარი, ნაძვის შერევით

		მწიფე

		44.0



		

		54

		25

		წიფლნარ-რცხილნარი, ნაძვის შერევით

		მწიფე

		8.0



		

		53

		26

		წიფლნარ-რცხილნარი, ნაძვის შერევით

		მწიფე

		6.0



		

		21

		27

		რცხილნარ-წიფლნარი, დაბალი სიხშირის

		მომწიფარი

		9.0



		

		9

		28

		რცხილნარ-წიფლნარი, დაბალი სიხშირის

		მომწიფარი

		18.0



		

		10

		29

		რცხილნარ-წიფლნარი, დაბალი სიხშირის

		მომწიფარი

		21.0



		

		10

		30

		რცხილნარ-წიფლნარი, დაბალი სიხშირის

		მომწიფარი

		15.0



		

		11

		31

		რცხილნარ-წიფლნარ-ნაძვნარი

		მწიფე

		12.0



		ჯამი

		

		

		

		

		216



		სულ დატბორვის ზონაში

		

		

		

		

		330





ცხრილი 6.18. 
გზის მშენებლობის ზონაში არსებული ტყის ფონდის ტერიტორიების მოკლე აღწერა


		სატყეოს დასახელება

		კვარტლის #

		მანძილი


გზის


დასაწყისიდან, მ

		სიგრძე,


მ

		ფართობი,


ჰა

		ტერიტორიის მოკლე დახასიათება

		კორომის ხნოვანების ჯგუფი



		ხაიშის

		33


17


31


18


19


20


21


9


10


11

		100-200

		100

		0.3

		მდელო

		_



		

		

		200-290


290-390


900-1170


1170-1550


2370-2690

		90


100


270


380


320

		0.3


0.3


0.8


1.1


1.0

		დეგრადირებული რცხილნარი, წიფლის შერევით, დაბალი სიხშირის

		შუა ხნის



		

		

		2690-3320

		630

		1.9

		მდელო

		_



		

		

		3320-3830

		510

		1.5

		დეგრადირებული რცხილნარი, წიფლის შერევით, დაბალი სიხშირის

		შუა ხნის



		

		

		3830-4000

		170

		0.5

		mdelo

		-



		

		

		4000-4140


4140-4280


4280-4520

		140


140


240

		0.4


0.4


0.7

		დეგრადირებული რცხილნარი, წიფლის შერევით დაბალი სიხშირის

		შუა ხნის



		

		

		4520-4830

		310

		0.9

		მდელო

		-



		

		

		4830-5000


5000-5330

		170


330

		0.5


1.0

		რცხილნარ-წიფლნარი, დაბალი სიხშირის

		მომწიფარი



		

		

		5330-6620

		1290

		3.9

		მდელო

		-



		

		

		6850-7090


7500-9150

		240


1650

		0.7


4.9

		რცხილნარ-წიფლნარი, დაბალი სიხშირის

		მომწიფარი



		

		

		9150-9300

		150

		0.5

		მდელო

		-



		

		

		9390-9650


9650-10300

		260


650

		0.8


2.0

		რცხილნარ-წიფლნარი, ნაძვის შერევით

		მწიფე



		ჯამი

		

		

		8140

		24.4

		

		



		ორმელეთის 

		114

		10300-11160




		860

		2.6

		რცხილნარ-წიფლნარ-ნაძვნარი

		მწიფე



		ჯორკვალის




		57


56

		11290-12870


13580-14390


14390-15000

		1580


810


610

		4.7


2.5


1.8

		რცხილნარ-მუხნარი, დეგრადირებული, დაბალი სიხშირის, ერთეულად ფიჭვი, ნაძვი, წაბლი

		მომწიფარი



		ჯამი

		

		

		3000

		8.9

		

		



		სულ

		

		

		12000

		36.0

		

		





შენიშვნა: 


1. ზემოთ ჩამოთვლილ კორომებში მეტ-ნაკლები რაოდენობით, ჯგუფებად და ერთეულად შერეულია წაბლი, ნეკერჩხალი, იფანი, მუხა, ცაცხვი, ვერხვი და სხვ. ქვეტყისა და ბუჩქების სახეობებიდან აქ გავრცელებულია: თხილი, წყავი, დიდგულა, ჭყორი, ხეჭრელი, შინდანწლა, ჭანჭყატი, ჯონჯოლი, ბზა, ასკილი, თუთუბო, თრიმლი და სხვ., ლიანებიდან: სურო, სვია, ღვედკეცი.


2. ტყის ფონდის ტერიტორიების კონტურები და ფართობები ექვემდებარება დაზუსტებას საჯარო რეესტრის მონაცემების მიხედვით.


ხუდონჰესის პროექტის ტექნიკურ მონაცემებში ერთ-ერთ ძირითად პარამეტრად მომავალი წყალსაცავის ფართობია დასახელებული, რომელმაც მაქსიმალური დატბორვის პირობებში 520 ჰექტარი მიწა უნდა დაიკავოს (იხ. ხუდონჰესის პროექტის გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მართვის გეგმის საბოლოო ანგარიში, 2010; BRL; გვ. 3). სატელიტური თანამგზავრიდან გადაღებული სურათების დეშიფრირება კი, რომელიც დამოუკიდებლად იქნა ორგანიზებული ხუდონჰესის პროექტის გარემოსდაცვით კვლევებთან დაკავშირებით, დატბორვის შესაძლო ფართობის შედარებით გაზრდილ ციფრს ასახელებს-551,66 ჰექტარ მიწას. 


თუ ამ ორი, რამდენადმე განსხვავებული ციფრიდან ერთ საშუალოს გამოვიყვანთ და ამ უკანასკნელზე დაყრდნიბით (536 ჰა) უმარტივეს გაანგარიშებას ვაწარმოებთ, მაშინ გამოდის რომ ტყის ფონდის მიწების (330 ჰა) გარდა დამატებით იტბორება აგრეთვე 206 ჰექტარი მიწაც, რომელიც სავარაუდოდ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სავარგულებსა თუ საკარმიდამო ადგილებს უნდა წარმოადგენდეს. 


ხუდონჰესის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების 2010 წლის ანგარიშში (საბოლოო შეფასების ტექსტის 109-ე გვერდი), მოყვანილია სატელიტური სურათების დეშიფრირების შედეგად გამოვლენილი მიწის კატეგორიები, ანუ კლასები. აგრეთვე, მათ მიერ დაკავებული ფართობები და ფართობული დაფარულობის ხარისხები დასატბორი ტერიტორიის საზღვრების შიგნით (იხ. დანართი, ცხრილი №4). 

როგორც ამ ცხრილიდან ირკვევა „დაბლარ“ ტყეს, დასატბორი ტერიტორიის საზღვრებში, 17,88 ჰექტარი უკავია, მაშინ როდესაც „მაღლარი“ ტყით შემოსილმა ფართობმა გაცილებით მეტი-157,50 ჰექტარი მოიცვა. თუ დავუშვებთ, რომ მათი შეკრებით ტყით დაფარული ტერიტორიის ჯამური ფართობი მიიღება, ხოლო ამ ციფრს (175,38 ჰა) ტყეთმოწყობის ძველი მასალების საფუძველზე გამოანგარიშებულ მონაცემს (322 ჰა) შევადარებთ, აშკარად დავინახავთ რომ ეს უკანასკნელი მნიშვნელოვნად აღემატება პირველს. თუმცა, ამ ორ მონაცემს შორის არსებული ასეთი საგრძნობი განსხვავება იმითაც შეიძლება აიხსნას, რომ სატელიტური მასალების დეშიფრირებამ ვერ უზრუნველყო ე. წ. „დაჩრდილული“ კატეგორიის მიწების იდენტიფიკაცია. არადა, ამ კატეგორიამ მთლიანობაში ხომ 187,29 ჰექტარი შეადგინა. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ასეთი დაჩრდილული ადგილების უმეტესი ნაწილი, ვთქვათ მათი 80% (ე. ი. 149,83 ჰა), ისევ და ისევ ტყით არის დაფარული. თუ ამ ვარაუდს გავყვებით, მაშინ ტყით დაფარული ფართობი დასატბორი ტერიტორიის ფარგლებში შესაბამისად 325,21 ჰექტარი გამოვა, რაც დიდად არ განსხვავდება ტყეთმოწყობის ძველი მასალების საფუძველზე გამოანგარიშებული ციფრისაგან (322 ჰა). 


სატყეო გამოყენების მიწების და იქ თავმოყრილი მერქნის რესურსების (ე.წ. „ტყის ფონდი“) აღრიცხვას ტყეთმოწყობა ახორციელებს. ტყეების ინვენტარიზაციის, დაგეგმვისა და მონიტორინგის ეს სისტემა ფართობებით ოპერირებს: ერთმანეთისაგან ანსხვავებს როგორც ტყით დაფარულ, ისე ტყის ფონდის უტყეო ტერიტორიებს. თანაც, ამ უკანასკნელის ფარგლებში ცალკე არეგისტრირებს საკუთრივ სამეურნეო გამოყენების მიწებს. ტყეთმოწყობა ავლენს ტყის სხვადასხვა კორომებს, ითვლის მათ ფართობებს, ადგენს იქ არსებული ხე-ტყის მარაგების როგორც მთლიან მოცულობას, ისე მათ რაოდენობას ფართობის ერთეულზე (1 ჰექტარზე). ეს სისტემა, რომელიც ძირითადად მიწის ზედაპირულ ნატურულ კვლევებზეა დაფუძნებული, წარმატებით ითავსებს სატელიტური თანამგზავრებიდან გადაღებული სურათების დეშიფრირების, ანუ დისტანციური ანალიზის მეთოდს.


ტყეთმოწყობა, საბოლოო პროდუქტის სახით იძლევა: ა) ტყის კორომების სატაქსაციო აღწერილობას, მათი ფართობების ჩვენებით; ბ) სხვადასხვა პრაქტიკული გამოყენების კარტოგრაფიულ გამოსახულებას, მ. შ. კორომთა განლაგების თემატურ რუკას სათანადო მასშტაბში; გ) უახლოეს ათ წელწადზე გათვლილ ტყის მართვის გეგმას, ტყის ფონდის ამა თუ იმ კონკრეტული ტერიტორიის (ტყეთმოწყობის ობიექტის) ფარგლებში.

გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადებისას ბუნებრივია არ განხორციელებულა ტყეთმოწყობის სამუშაოები, რაც კონკრეტულად ტყის კორომების კარტოგრაფირებასთან და მათი ფართობების გამოთვლასთან არის დაკავშირებული, ხოლო ზოგადად კი ტყის ფონდის მიწების კატეგორიზაციასთან და მიწის სხვადასხვა კატეგორიის ფართობების დადგენასთან. აღნიშნული კვლევისას ე.წ „ რეპერული“ პუნქტებით შემოვიფარგლეთ და ამ ერთეულ წერტილებში მოპოვებული ინფორმაცია პროექტის ზემოქმედების არეალის ფარგლებში დანარჩენ ფართობებზეც გავავრცელეთ. ძირითადად, რასაკვირველია, გასაყვანი გზებისა და დასაგუბებელი წყალსატევების ალტერნატიულ საპროექტო ფართობებზე. 

აღნიშნული კვლევისას, ინფორმაციის შეგროვების მთავარ წყაროდ, ანუ დაკვირვების ობიექტად, კორომი მივიჩნიეთ. ე. ი., ტყის ეკოსისტემის მდგენელი ის ძირითადი კომპონენტი, რითაც სატყეო მეურნეობას მერქნის მასის წარმოების საშუალება ეძლევა და რაც ტყის ნიადაგთან ერთად ყველაზე მეტად არის ღირებული ხე-ტყის მასის წარმოებაზე ორიენტირებულ ტრადიციულ სატყეო მეურნეობაში. ტყის ეკოსისტემების მცენარეული კომპონენტების, კერძოდ კორომების ბოტანიკურ-ფლორისტულ და ფიტოცენოლოგიურ 

(გეობოტანიკურ) დახასიათება მოცემულია დოკუმენტის შესაბამის ქვეთავში 6.1.10.1. 

დატბორვის ზონასა და მისი შემოგარენის ტყეებში არსებული მერქნიანი სახეობების ნუსხა და ზოგიერთი ეკოსისტემის ფოტოები მოცემულია დანართში F. 

6.1.10.4. საქართველოს დაცული ტერიტორიები და ხუდონჰესის კომპლექსის განლაგების არეალი 

ხუდონჰესის კომპლექსის განლაგების არეალი არ შედის ზემო სვანეთის გეგმარებით დაცული ტერიტორიების საზღვრებში (იხ. რუკა #16). თუმცა აღნიშნული არეალი მდებარეობს ზემო სვანეთის პრიორიტეტული კონსერვაციის საზღვრებში. ხუდონჰესის კომპლექსის განლაგების ტერიტორია მოიცავს ზ.დ. 500-1,200 მ სიმაღლემდე მდებარე არეალს – სოფლებსა და მათ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს (სოფლისპირა საძოვრები, სათიბები, სახნავ-სათესი მიწები, სხვადასხვა დანიშნულების გზები და სხვა საინჟინრო ნაგებობები). აღნიშნულის შედეგად, ამ ტერიტორიების ლანდშაფტი ძლიერ მოდიფიცირებულია. იგი, შესაძლოა, მხოლოდ ეპიზოდურად იქნეს გამოყენებული ისეთი საკონსერვაციო ღირებულების სახეობების მიერ, როგორიცაა: მურა დათვი (Ursus arctos), ფოცხვერი (Lynx Lynx), კაზნაკოვის გველგესლა (Vipera kaznakovi). 


ხუდონჰესის განლაგების არეალი მასთან ყველაზე ახლოს მდებარე (ზემო სვანეთის გეგმარებით დაცული ტერიტორიების გარდა) კოლხეთის ეროვნული პარკიდან (რომელიც შექმნილია კოლხეთის დაბლობის დასავლეთი, ზღვისპირა ნაწილის ჭარბტენიანი ეკოსისტემების დაცვის მიზნით) დაშორებულია პირდაპირი ხაზით, სულ მცირე, 50-60 კმ-ით. აღნიშნულიდან გამომდინარე (განსაკუთრებით ხუდონჰესის განლაგების ტერიტორიის მკვეთრი ოროგრაფიული ჩაკეტილობის გათვალისწინებით), ხუდონჰესის კომპლექსის გავლენა კოლხეთის ეროვნული პარკის ეკოსისტემებზე მოსალოდნელი არ არის. 


6.1.11. ფაუნა

ფაუნაზე ზემოქმედების შეფასება მოხდა არსებული ლიტერატურული წყაროების გამოყენებითა და საველე სამუშაოების მასალების გათვალისწინებით. საველე სამუშაოების მიზანი იყო ხუდონჰესის გავლენის ზონაში მობინადრე ცხოველებისთვის მნიშვნელოვანი ადგილსამყოფლის განსაზღვრა, გავრცელებული სახეობების იდენტიფიკაცია და მათ წინაშე მდგარი საშიშროებების შეფასება. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოს კანონმდებლობითა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით დაცულ სახეობებს (წითელ ნუსხებში შეტანილი სახეობები, ბონის კონვენციით დაცული სახეობები და სხვ.), ასევე სხვა, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და ტურისტებისათვის საინტერესო, სახეობებს.


ზოოგეოგრაფიულად სამხრეთ კავკასია შედის პალეარქტიკის ოლქის აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვის ქვეოლქში. მდ. ენგური კი მდებარეობს ამ ქვეოლქის კავკასიურ მხარეში (Верещагин 1959; Гаджиев 1986). ფიზიკურ-გეიგრაფიულად კავკასიონის მთიანეთის ოლქის დასავლეთ კავკასიონისქვეოლქში შედის (უკლება 1981). მდ. ენგურის ხეობის შუა წელი მოიცავს სამ ლანდშაფტს: ფოთლოვან ტყეს, იშვიათად სუფთა წიწვოვან ტყეს, მათ შორის განლაგებლ შერეულ ტყეს და დასახლებული პუნქტების გარშემო განლაგებულ მეორად მდელოებს, რომლებიც წარმადგენენ საძოვრებსა და ყანებს. ძირითად ლანდშაფტს წარმოადგენს ფოთლოვანი და შერეული ტყე. მიუვალ ადგილებში (ძირითადად მდინარის მარცხენა მხარეს) იგი კაგადაა შემონახული, ადვილად მისადგომ ადგილებში კი (მდინარის მარჯვენა მხარეს) საკმაოდაა დეგრადირებულია ადამიანის გავლენის შედეგად (ჩეხვა, სასოფლო სამეურნეო სავარგულები). ტყე უკეთეს მდგომარეობაშია სოფ. ხაიშის ზევით მდ. ენგურის გაყოლებაზე, მდ. ნენსკრისა და მდ. თხეიშის გაყოლებით პირველ დასახლებულ პუნქტებამდე (სოფლები ლახამი და ქვედა ვედი). 

დატბორვის ზონაში მოხვედრილი გზების მაგივრად დაგეგმილი გზები ძირითადად გაივლის ფოთლოვან ტყეში და მხოლოდ ნაწილობრივ – მეორად მდელოებზე. გზა ქვემო ვედისაკენ ზემო ნაწილში ხვდება რცხლინარ ფიჭვნარში, ანუ აქ გავლენა ძირითადად იგივე იქნება, რაც ყველგან.

ზემო სვანეთის ფაუნა შედარებით მწირია – სახეობათა რაოდენობა აქ საკმაოდ მაღალია, მაგრამ ცხოველთა რიცხოვნობა არის საგრძნობლად დაბალი, რაც განპირობებულია შემდეგი ფაქტორებით: 


1. შედარებით ცივი კლიმატი;


2. რელიეფის ზედაპირის მაღალი დახრილობა;


3. ნადირობის მაღალი ინტენსივობა; 


4. ტყის ანთროპოგენური დეგრადაცია. 


ცხოველთა მაღალი რიცხოვნობა, ძირითადად, გავაკებულ ადგილებში აღინიშნება, სადაც, მეტწილად, დასახლებები და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებია თავმოყრილი. ცხოველების მაღალი კონცენტრაციის ადგილი არის აგრეთვე სუბალპების ნაკლებად დამრეცი უბნები, რომელბიც ხშირ შემთხვევაში საძოვრებადაა გამოყენებული. აქედან გამომდინარე, ცხოველების კონცენტრაცია, ძირითადად, დასახლებული ადგილების ან ძველი ნამოსახლარების ირგვლივ ხდება ან საძოვრებთან. მაღალი დახრილობის ფერდობებზე ფაუნა, როგორც წესი, ძალიან მწირია და შემოიფარგლება წვრილი ბეღურისნაირი ფრინველებითა და კოდალებით, მცირე რაოდენობის წვრილი ძუძუმწოვრებითა და კლდეებზე მობინადრე 2-3 სახეობის ხვლიკით. 


ხუდონჰესის ზეგავლენის არეალში მდებარე სოფლებისა და მათი სავარგულების დატბორვასთან ერთად დაიტბორება ცხოველთა კონცენტრაციის ადგილებიც და, შესაბამისად, კიდევ უფრო შემცირდება მათი რაოდენობა. 

დაგეგმილი ახალი გზების მშენებლობა და ექსპლუატაცია გავლენას იქონიებს, ძირითადად, იმავე ადგილებში, სადაც თვით წყალსაცავია, ქვედა ვედისკენ მიმავალი გზის გარდა, რომელიც ტყის ხელუხლებელ მასივებზე (უღრან ტყეზე) გაივლის, ამიტომ აქ ანთროპოგენური დაწოლის ქვეშ უშუალოდ ტყის სახეობები მოექცევიან. 

ჩატარებული კვლევების შედეგად შეგროვებული ინფორმაციის საფუძველზე ხუდონჰესის ზეგავლენის ზონაში დადასტურდა შემდეგი სახეობების არსებობა:

· ძუძუმწოვრები: 


		· მცირე თხუნელა (Talpa levantis); 

· რადეს ბიგა (Sorex raddei); 

· ვოლნუხინის ბიგა (Sorex volnuchini); 

· კავკასიური წყლის ბიგა (Neomys teres); 

· დედოფალა (Mustela nivalis); 

· ტყის კვერნა (Martes martes); 

· კლადის კვერნა (Martes foina); 

· წავი (Lutra lutra); 



		· მაჩვი (Meles meles); 

· მელა (Vulpes vulpes); 

· მგელი (Canis lupus); 

· დათვი (Ursus arctos); 

· გარეული კატა (Felis sylvestris); 

· ფოცხვერი (Lynx lynx);

· შველი (Capreolus capreolus). 





ტყეში ნანახი იყო ტყის თაგვებისა (Sylvaemus uralensis, S. fulvipectus, S. mystacinus) და ბუჩქნარის მემინდვრიის (Terricola majori) სოროები. ასევე დაფიქსირდა როგორც ჩვეულებრივი ციყვი (Sciurus vulagaris), ასევე ჩვეულებრივი (Glis glis) და ტყის (Dryomis nitedula) ძილგუდები, მცირეაზიური მემინდვრია (Chionimys roberti), გუდაურული მემინდვრია (Chionimys gud), სახლის თაგვი (Mus musculus), შავი ვირთაგვა (Rattus rattus), რუხი ვირთაგვა (Rattus norvegicus). 


სამიზნე ტერიტორიაზე და მის მახლობლად ხელფრთიანებიდან აღინიშნა:


· დიდი და მცირე ცხვირნალები (Rhinolophus ferrumequinum; Rhynolophus hipposideros); 

· წვეტყურა მღამიობი (Myotis blythii); 

· ულვაშა/ბრანტის მღამიობი (Myotis mystacinus/brandtii); 

· ტყის მღამიობი (Myotis nattereri); 

· წითური მეღამურა (Nyctalus noctula); გიგანტური მეღამურა (Nyctalus lasiopterus); 

· ჯუჯა ღამორი (Pipistrellus pipistellus); 

· ჩვეულებრივი მეგვიანე (Eptesicus serotinus);

· რუხი ყურა (Plecotus auritus).

· ფრინველები: 


		· ბატკანძერა (Gypaetus barbatus); 

· ორბი (Gyps fulvus); 

· მთის არწივი (Aquila chrysaetos);

· ჩია არწივი (Aquila pennatus);

· ჩვეულებრივი კაკაჩა (Buteo buteo); 

· მიმინო (Accipiter nisus); 

· ქორი (Accipiter gemtilis); 

· ჩვეულებრივი კირკიტა (Falco tinnunculus); 

· მარჯანი (Falco subbuteo);

· შევარდენი (Falco peregrinus); 

· მებორნე (Actitis hypoleucos); 

· პატარა წინტალა (Charadrius dubius); 

· გულიო (გვიძინი) (Columba oenas);

· ქედანი (Columba palumbus);

· გუგული (Cuculus canorus); 

· ტყის ბუ (Strix aluco); 

· წყრომი (Otus scops); 

· ბუკიოტი (Aegolius funereus); 

· უფეხურა (Caprimulgus europaeus); 

· ნამგალა (Apus apus);

· ოფოფი (Upupa epops); 

· შავი კოდალა (Dryocopus martius); 

· მწვანე კოდალა (Picus viridis);

· დიდი ჭრელი კოდალა (Dendrocopos major); 

· საშუალო კოდალა (Dendrocopos medius); 

· მცირე ჭრელი კოდალა (Dendrocopos minor); 

· მაქცია (Jynx torquilla); 

· რქიანი ტოროლა (Eremophila alpestris); 

· მინდვრის ტოროლა (Alauda arvensis); 

· ტყის ტოროლა (Lullula arborea); 

· რქოსანი ტოროლა (Eremophila alpestris); 

· სოფლის მერცხალი (Hirundo rustica); 

· ქალაქის მერცხალი (Delichon urbica); 

· კლდის მერცხალი (Ptyonoprogne rupestris); 

· მთის მწყერჩიტა (Anthus spinoletta); 

· ტყის მწყერჩიტა (Anthus trivialis); 

· თეთრი ბოლოქანქალა (Motacilla alba);

· მთის ბოლოქანქალა (Motacilla cinerea); 

· წყლის შაშვი (Cinclus cinclus); 

· ტყის ჭვინტაკა (Prunella modularis); 

· გულწითელა (Erithacus rubecula); 

· ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა (Phoenicurus phoenicurus); 

· შავი ბოლოცეცხლა (Phoenicurus ochruros); 

· ჩვეულებრივი მეღორღია (Oenanthe oenanthe);

· მდელოს ოვსადი (Saxicola rubetra); 

· შავთავა ოვსადი (Saxicola turquata);

· წრიპა(Turdus philomelos); 

· ჩხართვი (Turdus viscivorus); 

· შავი შაშვი (Turdus merula);

		· თეთრგულა შაშვი (ჩხურუშტი) (Turdus torquatus); 

· ჭრელი კლდის შაშვი (Monticola saxatilis);

· შავთავა ასპუჭაკა (Silvia atricapilla); 

· რუხი ასპუჭაკა (Sylvia communis); 

· ჭაობის ლელწამა (Acrocephalus palustris); 

· ჭედია ყარანა (Phylloscopus collybita); 

· კავკასიური ყარანა (Phylloscopus lorenzii); 

· მწვანე ყარანა (Phylloscopus nitidus); 

· ჭინჭრაქა (Troglodytes troglodytes); 

· რუხი მემატლია (Muscicapa striata); 

· პატარა მემატლია (Ficedula parva); 

· დიდი წივწივა (Parus maior); 

· შავი წიწკავა (Parus ater);

· წიწკანა (Parus caeruleus);

· თოხიტარა (Aegithalos caudatus); 

· ყვითელთავა ღაბუაჩიტი (Regulus regulus); 

· ჩვეულებრივი სინეგოგა (ცოცია) (Sitta europaea); 

· შავთავა ცოცია (Sitta kruperi); წითელფრთიანი კლდეცოცია (Tichodroma muraria); 

· მოკლეთითა მგლინავა (Certhia brachydactyla); 

· ჩვეულებრივი მგლინავა (Certhia familiaris);

· ღაჟო (Lanius collurio);

· ჩხიკვი (Garrulus glandarius); 

· რუხი ყვავი (Corvus cornix); 

· ყორანი (Corvus corax);

· სახლის ბეღურა (Passer domesticus); 

· სკვინჩა (Fringilla coelebs);

· მეკანაფია (Carduelis cannabina); 

· მთის ჭვინტა (Carduelis flavirostris); 

· ნარჩიტა (Carduelis caduelis); 

· მწვანულა (Chloris chloris); 

· თავწითელა მთიულა (ჩიტბატონა) (Serinus pusillus); 

· ჭივჭავი (Spinus spinus); 

· სტვენია (Pyrrhula pyrrhula); 

· ნისკარტმარწუხა (Loxia curvirostra); 

· კულუმბური (Coccothraustes coccothraustes); 

· ჩვეულებრივი კოჭობა (Carpodacus erythrinus); 

· მთის გრატა (Emberiza cia); 

· ჩვეულებრივი მეფეტვია (Miliaria calandra).







· ქვეწარმავლები: 


· მარდი ხვლიკი (Lacerta agilis); 

· ბრაუნერის ხვლიკი (Darevskia brauneri); 

· კავკასიური ხვლიკი (Darevskia caucasica); 

· ქართული ხვლიკი (Darevskia rudis); 

· ართვინული ხვლიკი (Darevskia derjugini); 

· მდელოს ხვლიკი (Darevskia praticola); 

· წყლის ანკარა (Natrix tesselata); 

· სპილენძა (Coronella austriaca); 

· კავკასიური გველგესლა (Vipera kaznakovi); 

· დინნიკის გველგესლა (Vipera dinniki).

· ამფიბიები: 


· ჩვეულებრივი ტრიტონი (Lissotriton vulgaris); 

· კავკასიური ტრიტონი (Ommatotriton ophryticus); 

· სამხრეთული სავარცხლიანი ტრიტონი (Triturus karelinii); 

· კავკასიური ჯვრიანა (Pelodytes caucasicus); 

· მწვანე გომბეშო (Bufo viridis); 

· ჩვეულებრივი ვასაკა (Hyla arborea); 

· ტბის ბაყაყი (Rana ridibunda); 

· მცირეაზიური ბაყაყი (Rana macrocnemis).

ფრინველების სრული სია იხილეთ დანართ G-ში. საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილია სახეობები, რომლებიც აღრიცხულია, ან ,შესაძლოა, ბინადრობენ ხუდონჰესის ზემოქმედების ზონაში, იხ. ცხრილი 6.17.

შესწავლილ არეალში ხანმოკლე კვლევის შედეგად ფრინველთა დაცულ სახეობათა ბუდეები არ აღმოჩენდა. მდ. ნენსკრაზე (მართალია, საკვლევი ტერიტორიის ზემოთ) დაფიქსირდა წავის კვალი და ხელფრთიანების მაღალი სახეობრივი მრავალფეროვნება (ტყეში აღირიცხა 6 სახეობა, დასახლებულ პუნქტებთან 4 სახეობა, თუმცა ხელფრთიანების დიდი კოლონიები არ დაფიქსირებულა. 

ცხრილი 6.19. ხუდონჰესის ზემოქმედების არეალში აღრიცხული ან შესაძლო ბინადრობის სახეობები, რომლებიც შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში 

		№

		ლათინური დასახელება

		ქართული დასახელება

		ინგლისური დასახელება

		IUCN–ის საკონსერვაციო სტატუსი



		ძუძუმწოვრები



		1

		Rhinolophus euryale

		სამხრეთული ცხვირნალა

		Mediteranean Horseshoe Bat

		VU



		2

		Barbastella barbastellus

		ევროპული მაჩქათელა

		Western Barbastelle

		VU



		3

		Lutra lutra

		წავი

		Common Otter

		VU



		4

		Ursus arctos

		მურა დათვი

		Brown Bear

		VU



		5

		Lynx lynx

		ფოცხვერი

		European Lynx

		VU



		6

		Sciurus anomalus

		კავკასიური ციყვი

		Caucasian Squirrel

		VU



		ფრინველები



		7

		Neophron percnopterus

		ფასკუნჯი

		Egyptian Vulture

		VU



		8

		Gypaetus barbatus

		ბატკანძერა

		Lammergeier

		VU



		9

		Aegypius monachus

		სვავი

		Black Vulture

		EN



		10

		Gyps fulvus

		ორბი

		Eurasian Griffon Vulture

		VU



		11

		Aquila chrysaetus

		მთის არწივი

		Imperial Eagle

		VU



		12

		Aquila heliaca

		ბეგობის არწივი

		Golden Eagle

		VU



		13

		Aquila clanga

		მყივანი არწივი

		Spotted Eagle

		VU



		14

		Accipiter brevipes

		ქორცქვიტა

		Levant Sparrowhawk

		VU



		15

		Falco biarmicus

		წითურთავა ბარი

		Lanner Falcon

		VU



		16

		Falco cherrug

		გავაზი

		Saker Falcon

		CR



		17

		Falco vespertinus

		თვალშავი

		Red-footed Falcon

		EN



		18

		Buteo rufinus

		ველის კაკაჩა

		Long-legged Buzzard

		VU



		19

		Buteo lagopus

		ფეხებბანჯგვლიანი კაკაჩა

		Rough-legged Buzzard

		VU



		20

		Athene noctua

		ჭოტი

		Little Owl

		VU



		ქვეწარმავლები



		20

		Vipera dinniki

		დინნიკის გველგესლა

		Dinnik’s viper

		VU



		21

		Vipera kaznakovi

		კავკასიური გველგესლა

		Caucasus viper

		EN



		უხერხემლოები



		24

		Zenophassus schamyl

		კავკასიური წმინდადმახვიარა

		N/A

		EN



		25

		Eudia pavonia

		ღამის მცირე ფარშევანგთვალა

		N/A

		VU



		26

		Acherontia atropos

		სფინქსი მკვდართავა

		Death's-head Hawk-moth

		EN



		27

		Callimorpha dominula

		დათნელა ქალბატონი

		Scarlet Tiger Moth

		VU



		28

		Euplagia quadripunctaria

		დათნელა ჰერეა

		Jersey Tiger

		VU



		29

		Axiopoena maura

		მღვიმის ამიერკავკასიური დათნელა

		N/A

		EN



		30

		Parnassius apollo

		აპოლონი

		Apollo

		VU



		31

		Parnassius nordmanni

		კავკასიური აპოლონი

		Snow Apollo

		EN



		32

		Allancastria caucasica

		კავკასიური ზერინთია

		N/A

		VU



		33

		Erebia iranica

		ირანული ხავერდულა

		Iranian Ringled

		VU



		34

		Polyommatus daphnis

		ცისფერი მელეაგრი

		Meleager's Blue

		VU



		35

		Zygaena fraxini

		იფნის ჭრელყურა

		N/A

		VU



		36

		Xylocopa violacea

		იისფერი ქსილოკოპა

		Violet Carpenter Bee

		VU



		37

		Rosalia alpina

		ალპური ხარაბუზა

		Rosalia Longicorn

		EN



		38

		Onychogomphus assimilis

		მსგავსი ნემსიყლაპია

		Dark pincertail

		VU



		39

		Astacus colchicus

		კოლხური ფართოფეხა კიბო

		Colchic Crayfish

		VU



		40

		Eisenia transcaucasica

		ამიერკავკასიური ჭიაყელა

		N/A

		VU



		41

		Dendrobaena faucium

		ხეობის ჭიაყელა

		N/A

		VU



		42

		Helix buchi

		ბუხის ლოკოკინა

		N/A

		VU





შენიშვნა: საშიშროების წინაშე მყოფ სახეობათა კატეგორიები - VU (მოწყვლადი), EN (გადაშენების საშიშროების წინაშე მყოფი), CR (გადაშენების კრიტიკული საშიშროების წინაშე მყოფი)


საქართველო მიერთებულია ბონის კონვენციას „მიგრირებად სახეობათა დაცვის შესახებ“ და აგრეთვე ხელშეკრულებას „ევროპულ ხელფრთიანთა დაცვის შესახებ“ (EUROBATS). ამ შეთანხმებების თანახმად, საქართველო ვალდებულია, დაიცვას ამ ტერიტორიაზე და მის მახლობლად დაფიქსირებული 12 სახეობის ხელფრთიანი (იხ. ცხრ. 6.20.).

ცხრილი 6.20. ბონის კონვენციის თანახმად დაცული ხელფრთიანები, რომლებიც შეიძლება ბინადრობდნენ საკვლევ ტერიტორიაზე 

		№

		ლათინური დასახელება

		ქართული დასახელება

		ინგლისური დასახელება



		1

		Rhinolophus ferrumequinum 

		დიდი ცხვირნალა

		Greater Horseshoe Bat



		2

		Rhinolophus hipposideros 

		მცირე ცხვირნალა

		Lesser Horseshoe Bat



		3

		Myotis blythii 

		წვეტყურა მღამიობი

		Lesser Mouse-eared Bat



		4

		Myotis mystacinus 

		ულვაშა მღამიობი

		Whiskered Bat



		5

		Myotis brandtii

		ბრანტის მღამიობი

		Brandt's Bat



		6

		Myotis nattereri 

		ნატერერის მღამიობი

		Natterer's Bat



		7

		Nyctalus lasiopterus 

		გიგანტური მეღამურა

		Giant Noctule Bat



		8

		Nyctalus noctula

		წითური მეღამურა

		Common Noctule



		9

		Eptesicus serotinus

		მეგვიანე ღამურა

		Serotine Bat



		10

		Pipistrellus pipistrellus 

		ჯუჯა ღამორი

		Common Pipistrelle



		11

		Barbastella barbastellus

		ევროპული მაჩქათელა

		Western Barbastelle



		12

		Plecotus auritus

		რუხი ყურა 

		Brown Big-eared Bat





„აფრიკა-ევრაზიის მიგრირებადი წყლის ფრინველების დაცვის შესახებ“ შეთანხმების
 თანახმად, ფრინველებიდან დაცვას ექვემდებარება ყველა წყალმცურავი და წყლის მახლობლად საქართველოში მობინადრე ფრინველი (იხ. ცხრ. 6.21.).


ცხრილი 6.21. 
„აფრიკა-ევრაზიის მიგრირებადი წყლის ფრინველების დაცვის შესახებ“ შეთანხმების თანახმად დაცული სახეობები, რომლებიც გვხვდება სამიზნე ტერიტორიაზე

		№

		ლათინური დასახელება

		ქართული დასახელება

		ინგლისური დასახელება



		1

		Milvus migrans

		ძერა

		Black Kite



		2

		Charadrius dubius

		მცირე წინტალა

		Little Ringed Plover



		3

		Tringa ochropus

		შავი ჭოვილო

		Green Sandpiper



		4

		Actitis hypoleucos

		მებორნე

		Comon Sandpiper



		5

		Riparia riparia

		მენაპირე მერცხალი

		Sand Martin





ამ შეთანხმებით დაცული დანარჩენი სახეობები აქ შეიძლება ვნახოთ მხოლოდ გადაფრენისას, ისიც – მცირე რაოდენობით, არარეგულარულად. შესაბამისად, კაშხლის მშენებლობა მათზე არ იმოქმედებს. გასათვალისწინებელია აგრეთვე ის, რომ ამ შეთანხმებით დაცული სახეობების უმეტესოება ჩალიანებში ბინადრობს და დასასვენებლადაც ამგვარ ბიოტოპებს არჩევს. ასეთი ადგილები კი მდ. ენგურის შუა წელში თითქმის არ არის. 

მდ. ენგურის იქთიოფაუნა. ენგურჰესის მაღლივი კაშხლის აშენების შემდეგ (1978) გზა დაეხშო იქტიოფაუნის მოძრაობას შავი ზღვიდან მდ. ენგურისა და მისი შენაკადების თევზების სატოფო ადგილებისაკენ. ენგურჰესის წყალსაცავის შექმნის შემდეგ მის ზემოთ – მდ. ენგურსა და მის შენაკადებში ბინადრობს შედარებით შეზღუდული რაოდენობის ადგილობრივი სახეობები. ხუდონჰესის გავლენის არეალში მდ. ენგურის იქთიოფაუნა მისი შესართავიდან სათავეებამდე წარმოდგენილია 17 ოჯახითა და 47 სახეობა/ქვესახეობით. მათგან სამი სახეობა კოლხური ენდემია, ერთი სახეობა - კოლხეთ-ანატოლიის ენდემი, ორი - კავკასიური ენდემი, ხუთი სახეობა პონტო-კასპიური რელიქტია, ექვსი სახეობა – შავი ზღვის ენდემი (იხ. ცხრილი 5.1.11–4.). იქტიოფაუნის სახეობრივი მრავალფეროვნება მოცემულია რ. ელანიძის, ა. კოხიასა და წინამდებარე ანგარიშის ავტორის 2008-2009 და 2011 წლებში მოპოვებული მონაცემების მიხედვით, ხოლო სამეცნიერო სახელწოდებები - უახლესი სისტემატიკით (www.fishbase.org). 

 მდ. ენგურის იქთიოფაუნა, ხარისხობრივისგან განსხვავებით, არ გამოირჩევა რაოდენობრივი სიმრავლით. აქ გავრცელებული არც ერთი სახეობა არაა წარმოდგენილი სარეწაო მასშტაბებით და, შესაბამისად, აქ მხოლოდ სამოყვარულო თევზჭერას მისდევენ. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია ნაკადულის კალმახი (Trout), კოლხური წვერა (Colchic Barbel), კავკასიური ქაშაპი (Caucasian Chub), მდინარის ღორჯო (Caucasian Goby), კოლხური ტობი (Colchic Nase), ნაფოტა (Roach), კოლხური თრისა (Colchic Bleak), ფარფლწითელა (Rudd) და ვიმბა (Zahrte). მდ. ენგურში გავრცელებული რვა სახეობა - ფორონჯი (European Sturgeon), ტარაღანა (Starry Sturgeon), კოლხური ზუთხი (Colchic strurgeon), სვია (Beluga Strurgeon), შავი ზღვის ორაგული (Black Sea Salmon), ნაკადულის კალმახი (Trout), მექვიშია ღორჯო (Monkey Goby) და შავი ზღვის ნაფოტა (Black Sea Roach) გადაშენების საფრთხეშია და შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში (იხ.ცხრილი 5.1.11–4.).

ცხრილი 6.22. მდ. ენგურის იქთიოფაუნა


		№

		სამეცნიერო სახელწოდება

		ქართული სახელწოდება

		ინგლისური სახელწოდება

		მდინარე ენგური

		დაცულობის სტატუსი / ენდემიზმი



		

		

		

		

		დელტა

		კაშხლამდე

		კაშხლის ზემოთ

		



		I

		Fam. Petromyzontidae

		ოჯ. სალამურასებრნი

		Fam. Lampreys

		

		

		

		



		1

		Eudontomyzon mariae

(Berg, 1931)

		სალამურა

		Ukrainian Brook Lamprey

		

		X

		

		



		II

		Fam. Acipenseridae

		ოჯ. ზუთხისებრნი

		Fam. Sturgeons

		

		

		

		



		2

		Acipenser sturio 


(Linnaeus, 1758)

		ფორონჯი

		European Sturgeon

		X

		

		

		შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში, სტატუსი CR



		3

		Acipenser stellatus 


(Pallas, 1771)

		ტარაღანა

		Starry Sturgeon

		X

		

		

		შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში, სტატუსი EN



		4

		Acipenser persicus colchicus 


(Marti, 1940)

		კოლხური ზუთხი

		Colchic Sturgeon

		X

		

		

		შავი ზღვის აუზის ენდემი, შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში, სტატუსი EN



		5

		Huso huso 


(Linnaeus, 1758)

		სვია

		Beluga Sturgeon

		X

		

		

		შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში, სტატუსი EN



		III

		Fam. Salmonidae

		ოჯ. ორაგულისებრნი

		Fam. Salmons

		

		

		

		



		6

		Salmo labrax 


(Pallas, 1814)

		შავი ზღვის ორაგული

		Black Sea Salmon

		X

		X

		

		შავი ზღვის აუზის ენდემი, შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში, სტატუსი EN



		7

		Salmo labrax fario 


(Linnaeus, 1758)

		ნაკადულის კალმახი

		Trout

		

		X

		X

		შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში, სტატუსი VU



		IV

		Fam. Gobiidae

		ოჯ. ღორჯოსებრნი

		Fam. Gobies 

		

		

		

		



		8

		Neogobius melanostomus 


(Pallas, 1814)

		შავპირა ღორჯო

		Round Goby

		X

		

		

		პონტო-კასპიური რელიქტი



		9

		Neogobius fluviatilis 


(Pallas, 1814)

		მექვიშია ღორჯო

		Monkey Goby

		X

		

		

		პონტო-კასპიური რელიქტი, შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში, სტატუსი VU



		10

		Neogobius ratan

(Nordmann, 1840)

		ღორჯო-რატანი

		Ratan Goby

		X

		

		

		პონტო-კასპიური რელიქტი



		11

		Ponticola constructor 


(Nordmann, 1840)

		მდინარის ღორჯო

		Caucasian Goby

		

		X

		

		კავკასიური ენდემი



		12

		Proterorhinus marmoratus

(Pallas, 1814)

		მილცხვირა ღორჯო

		Tubenose Goby

		X

		

		

		პონტო-კასპიური რელიქტი



		13

		Neogobius gymnotrachelus

(Kessler, 1857)

		ყელტიტველი ღორჯო

		Racer Goby

		X

		

		

		პონტო-კასპიური რელიქტი



		V

		Fam. Percidae

		ოჯ. ქორჭილასებრნი

		Fam. Perches

		

		

		

		



		14

		Perca fluviatilis

(Linnaeus, 1758)

		ქორჭილა

		Perch

		X

		X

		

		



		VI

		Fam. Pleuronectidae

		ოჯ. მდინარის კამბალასებრნი

		Fam. Flounders

		

		

		

		



		15

		Platichthys flesus 


(Linnaeus, 1758)

		კამბალა-გლოსა

		Flounder

		X

		

		

		



		VII

		Fam. Esocidae

		ოჯ. წერისებრნი

		Fam. Pikes

		

		

		

		



		16

		Esox lucius 


(Linnaeus, 1758)

		წერი

		Pike

		X

		X

		

		



		VIII

		Fam. Siluridae

		ოჯ. ღლავისებრნი

		Fam. Sheatfishes

		

		

		

		



		17

		Silurus glanis 


(Linnaeus, 1758)

		ღლავი (ლოქო)

		Wels Catfish

		X

		X

		

		



		IX

		Fam. Anguillidae

		ოჯ. გველთევზასებრნი

		Fam. Freshwater Eels

		

		

		

		



		18

		Anguilla anguilla

(Linnaeus, 1758)

		ევროპული გველთევზა

		European Eel

		X

		X

		

		



		X

		Fam. Atherinidae

		ოჯ. ათერინასებრნი

		Fam. Silversides

		

		

		

		



		19

		Atherina boyeri pontica 


(Eichwald, 1831)

		შავი ზღვის ათერინა

		Black Sea Sandsmelt 

		X

		

		

		შავი ზღვის ენდემი



		XI

		Fam. Moronidae

		ოჯ. ლავრაკისებრნი

		Fam. Basses

		

		

		

		



		20

		Dicentrarchus labrax 


(Linnaeus, 1758)

		ლავრაკი

		Bass

		X

		

		

		



		XII

		Fam. Syngnathidae

		ოჯ. ნემსთევზასებრნი

		Fam. Pipefishes

		

		

		

		



		21

		Syngnathus abaster 


(Risso, 1827)

		ნემსთევზა

		Black Sea Pipefish

		X

		

		

		



		XIII

		Fam. Poeciliidae

		ოჯ. გამბუზიასებრნი

		Fam. Livebearers

		

		

		

		



		22

		Gambusia affinis 


(Baird & Girard, 1853)

		გამბუზია

		Mosquitofish

		X

		X

		

		



		XIV

		Fam. Mugilidae

		ოჯ. კეფალისებრნი

		Fam. Mullets

		

		

		

		



		23

		Mugil cephalus 


(Linnaeus, 1758)

		კეფალი

		Flat-Headed Mullet

		X

		

		

		



		24

		Mugil soiuy 


(Basilewsky, 1855)

		პილენგასი 

		So-iuy Mullet

		X

		

		

		



		25

		Liza aurata 


(Risso, 1810)

		ოქროსფერი კეფალი

		Golden Mullet

		X

		

		

		



		XV

		Fam. Cobitidae

		ოჯ. ხლაკუნასებრნი

		Fam. Loaches

		

		

		

		



		26

		Cobitis satunini 

(Gladkov, 1935)

		ხლაკუნა (გველანა)

		Satunini Loach

		

		X

		

		



		XVI

		Fam. Gasterosteidae

		ოჯ. სამეკალასებრნი

		Fam. Sticklebacks

		

		

		

		



		27

		Gasterosteus aculeatus 


(Linnaeus, 1758)

		სამეკალა

		Three-Spined Stickleback

		X

		X

		

		



		XVII

		Fam. Cyprinidae

		ოჯ. კობრისებრნი

		Fam. Carps

		

		

		

		



		28

		Cyprinus carpio 

(Linnaeus, 1758)

		გოჭა (კობრი)

		Carp

		X

		X

		

		



		29

		Carassius carassius 

(Linnaeus, 1758)

		კარასი

		Crucian Carp

		X

		

		

		



		30

		Rutilus rutilus 

(Linnaeus, 1758)

		ნაფოტა

		Roach

		X

		X

		

		



		31

		Rutilus frisii 

(Nordmann, 1840)

		შავი ზღვის ნაფოტა

		Black Sea Roach

		X

		X

		

		შავი ზღვის აუზის ენდემი, შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში, სტატუსი VU



		32

		Squalius cephalus orientalis 


(Nordmann, 1840)

		კავკასიური ქაშაპი

		Caucasian Chub

		

		X

		

		კავკასიური ენდემი



		33

		Petroleuciscus borysthenicus 

(Kessler, 1859)

		ჯუჯა ქაშაპი

		Black sea Chub

		X

		X

		

		შავი ზღვის აუზის ენდემი



		34

		Phoxinus colchicus 


(Berg, 1910)

		კოლხური კვირჩხლა

		Colchic Minnow

		

		X

		

		კოლხური ენდემი



		35

		Scardinius erythrophthalmus 


(Linnaeus, 1758)

		ფარფლწითელა

		Rudd

		

		X

		

		



		36

		Tinca tinca 

(Linnaeus, 1758)

		გუწუ (ლოქორია)

		Tench

		X

		X

		

		



		37

		Chondrostoma colchicum 


(Derjugin, 1899)

		კოლხური ტობი

		Colchic Nase

		

		X

		

		კოლხური ენდემი



		38

		Gobio gobio 

(Linnaeus, 1758)

		ციმორი

		Gudgeon

		

		X

		

		



		39

		Luciobarbus escherichii 


(Steindachner, 1897)

		კოლხური წვერა

		Colchic Barbel

		

		X

		

		კოლხეთ-ანატოლიის ენდემი



		40

		Alburnus derjugini 

(Berg, 1923)

		კოლხური თრისა (ელავი)

		Colchic Bleak

		X

		X

		

		კოლხური ენდემი



		41

		Alburnoides fasciatus 

(Nordmann, 1840)

		ფრიტა

		Schneider

		X

		X

		

		შავი ზღვის აუზის ენდემი



		42

		Vimba vimba 


(Linnaeus, 1758) 

		ვიმბა

		Zahrte

		X

		X

		

		



		43

		Rhodeus amarus 

(Bloch, 1782)

		ტაფელა

		Bitterling

		

		X

		

		



		44

		Aspius aspius 


(Linnaeus, 1758)

		ჭერეხი

		Asp

		

		X

		

		



		45

		Blicca bjioerkna 


(Linnaeus, 1758)

		კაპარჭა

		White bream

		X

		X

		

		



		46

		Abramis brama 


(Linnaeus, 1758)

		კაპარჭინა

		Freshwater bream

		X

		X

		

		



		47

		Alburnus alburnus 


(Linnaeus, 1758)

		თეთრულა

		Bleak

		X

		X

		

		





ხუდონჰესის დატბორვის ზონისა და ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის საავტომობილო გზის ახალი მონაკვეთის მშენებლობის ზემოქმედების არეალში იქთიოფაუნა წარმოდგენილია ხუთი სახეობით: ნაკადულის კალმახით (Salmo labrax fario Linnaeus, 1758), მდინარის ღორჯოთი (Ponticola constructor (Nordmann, 1840)), კავკასიური ქაშაპით (Squalius cephalus orientalis (Nordmann, 1840)), კოლხური წვერათი (Luciobarbus escherichii (Steindachner, 1897)) და კოლხური კვირჩხლათი (Phoxinus colchicus (Berg, 1910)). რაოდენობრივად დომინირებს ნაკადულის კალმახი, სხვა ფორმები გვხვდება ერთეული ეგზემპლარების სახით. 


ზუგდიდი-ჯვარი მესტია (ალტერნატივა 1) - გაივლის მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე. მცენარეულობა აქ დეგრადირებულია. ადგილი მთელს გაყოლებაზე წარმოადგენს მეორად მდელოს, რომელიც ალაგ-ალაგ დაფარულია ბუჩქნარითა და ტყის დერივატებით, ასევე ერთეული ხეებით. ფაუნისტური კომპლექსები აქ გაღარიბებულია, იმის გამო, რომ განიცდიან მუდმივ ანთროპოგენულ გავლენას, ძირითადად ზოვებასა და თიბვას. 


ცხოველთა მოსახლეობა აქ იმავე ტიპისაა როგორც ხაიში A (ქვედა ბიეფთან) არსებული სოფელ ლახანის დეგრადირებული მიდამოებისა, ოღონდ კიდევ უფრო უარეს მდგომარეობაში (ცხოველების რაოდენობა კიდევ უფრო დაბალია), რადგან ლახანთან ჩამოყალიბებული ცენოზი ძველია, საკვლევი ტერიტორიისა კი შედარებით ახალი და ჯერ-ჯერობით ბოლომდე შეუვსებელი სახასიატო სახეობებით.


ჭუბერი-მესტია (ალტერნატივა 2) - გაივლის მდ. ნენსკრის მარცხენა ნაპირზე. ტყე აქ დეგრადირებულია, ტერიტორია დაფარულია ბუჩქნარით, მდელოებითა და ტყის დერივატებით. ძირითადად მდელოს სახეობებითაა დაკომპლექტებული, თუმცა მცირე რაოდენობით მაგრამ აქ ტყის სახეობებიც არის.


კაშხალი-ქვემო ვედი (ალტერნატივა 1 - გვირაბი) - მოიცავს დეგრადირებულ ტყეს და კლდოვან მონაკვეთს კაშხლის მხრიდან, შემდგომ კი შედის გვირაბში. ცხოველური მოსახლეობა დაკომპლექტებულია როგორც ტყის ასევე კლდოვანი ლანდშაფტებისათვის დამახასიათებელი სახეობებით ეს უკანასკნელი გაღარიბებულია, რადგან განლაგებული გზის პირას და მცირე ტეროტორიას მოიცავს. 

6.1.12. ხმაური და ვიბრაცია 


საქართველოს კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით „გარემოს ხარისხობრივი ნორმების დამტკიცების შესახებ“
, დადგენილი სანიტარიული ნორმების გათვალისწინებით (იხ. ცხრილი 6.23.), საცხოვრებელ სახლებთან ხმაური არ უნდა აჭარბებდეს ბგერის ეკვივალენტური და მაქსიმალური დონეების დასაშვებ სიდიდეებს, ანუ ორივე სახის მოთხოვნა აუცილებლად უნდა იქნეს დაკმაყოფილებული.


ცხრილი 6.23. ხმაურის ეკვივალენტური და მაქსიმალური დონეების დასაშვები სიდიდეები (ამონაწერი სანიტარიული ნორმებიდან სნ 2.2.4/2.1.8.000-00)


		ტერიტორიის დანიშნულება, დღე-ღამის დრო

		ბგერის ეკვივალენტური დონე, დბA

		ბგერის მაქსიმალური დონე, დბA



		ტერიტორიები, რომლებიც უშუალოდ ესაზღვრება საცხოვრებელ სახლებს, სკოლებისა და სხვა სასწავლო დაწესებულებების შენობებს

07:00 სთ-დან 23:00 სთ-მდე

23:00 სთ-დან 07:00 სთ-მდე

		55


45

		70


60





ბუნებრივი (ფონური) ხმაურის დონეების გაზომვები შესრულდა ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის კაშხლისა და წყალსაცავის მიმდებარე ტერიტორიაზე, უახლოესი დასახლებული პუნქტების კიდურა სამოსახლო ადგილებთან (საკონტროლო-საზომი წერტილებიდან 2 მ მანძილზე, მიწის ზედაპირიდან 1.5 მ სიმაღლეზე).


გაზომვები განხორციელდა 2011 წლის ოქტომბერში, დღის საათებში, ზუსტი მაინტეგრირებელი 00026 ტიპის ხმაურმზომისა და ხმაურის ანალიზისათვის შედგენილი აკუსტიკური ტრაქტის გამოყენებით. კვლევის პროცესში იყო წყნარი ამინდი (ქარის სიჩქარე არ აღემატებოდა 3 მ/წმ მნიშვნელობას), დღის ტემპერატურა 23-260C-ს შეადგენდა.


აღსანიშნავია, რომ შერჩეულ საკონტროლო-საზომ წერტილებში ბუნებრივი ხმაურის დონე განპირობებულია მდინარეებსა და ღელეებში წყლის ნაკადების მიერ წარმოქმნილი ხმაურით და არ იცვლება დროის მიხედვით. ამიტომ ბუნებრივი ხმაურის დონე უცვლელი იქნება დღისა და ღამის განმავლობაში.


მიღებული შედეგები წარმოდგენილია ცხრილში 6.24, ხოლო თვით საკონტროლო-საზომი წერტილები აღნიშნულია #17 და #18 რუკებზე.


ცხრილი 6.24. ფონური ხმაურის დონეები საკონტროლო-საზომ წერტილებში ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურისა და წყალსაცავის მიმდებარე ტერიტორიაზე


		საზომი წერტილის ნომერი

		გაზომვის ადგილი

(დასახლებული პუნქტი)

		ხმაურის ეკვივალენტური დონეები დღისა და ღამის საათებისათვის

LAეკვ(0,25h), დბA



		1.

		იდლიანი

		27



		2.

		სკორმეთი (ნაკი)

		28



		3.

		სკორმეთი

		29



		4.

		სკორმეთი (დაკარი)

		29



		5.

		სკორმეთი (დორარი)

		33



		6.

		ქვედა ვედი

		40



		7

		ქვედა წვირმინდი

		35



		8

		ტობარი

		37



		9

		ლუხი

		36



		10

		ლახამი

		38





საკონტროლო-საზომ წერტილებში ბგერის ეკვივალენტური დონეების შესწავლა ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპებზე და ამ მონაცემების შედარება ფონურ მნიშვნელობებთან მომავალში მოგვცემს ხმაურის ფაქტობრივი ცვლილებების დადგენის საშუალებას. ამჟამად კი შესრულებული კვლევისა და გაანგარიშების საფუძველზე შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მოსალოდნელი ცვლილებების შეფასება.

6.1.13. გარემოს დაბინძურება

6.1.13.1. გარემოს ეპიზოოტოლოგიური მდგომარეობა

ხუდონჰესის ზემოქმედების არეალში, კერძოდ, სოფლებში ხაიშსა (1939, 1945 წლებში) და წვირმინდში (1944 წ.) დაფიქსირებული იყო ჯილეხის შემთხვევები. ჯილეხით ტერიტორიის დაბინძურების გამოვლენის მიზნით, 2011 წლის ნოემბერში დათვალიერებულ და შესწავლილ იქნა მესტიის მუნიციპალიტეტის ჭუბერის საკრებულოში შემავალი სოფლები ლეკალმახი, ლახამი და ხაიშის საკრებულოში შემავალი სოფლები ლუხი, ჯორკვალი, ლახანი, ტობარი, ხაიში და წვირმინდი. მოეწყო შეხვედრა სოფლის რწმუნებულებსა და ადგილობრივ მოსახლეობასთან. გამოკითხულ იქნა სოფლის უხუცესები, ზოოტექნიკოსები, საკრებულოს თანამშრომლები და სკოლის მასწავლებლები. 


მესტიის მუნიციპალიტეტის ჭუბერისა და ხაიშის საკრებულოს რწმუნებულებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის გამოკითხვიდან და ტერიტორიის დათვალიერების შედეგად გაირკვა, რომ ხუდონჰესის დატბორვის ზონაში და მის მიმდებარედ არსებული სოფლების ტერიტორიაზე ჯილეხის გავრცელების ფაქტები და სამარხები არ ფიქსირდება. გადამოწმების მიზნით, აღებულ იქნა მიწის საკონტროლო საანალიზო ნიმუშები. ანალიზის შედეგებმა არ დააადასტურა ჯილეხის არსებობა (გამოკითხვისა და ნიმუშების ანალიზის შედეგები იხ. დანართში I.).


მშენებლობის პროცესში ცხოველთა სამარხის აღმოჩენის შემთხვევაში მიწის სამუშაოები უნდა შეწყდეს, სამშენებლო ობიექტის ხელმძღვანელმა უნდა მიმართოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის განსაკუთრებით საშიში ინფექციების სამსახურს, რომელიც ჩაატარებს შესაბამის ლაბორატორიულ ანალიზს. ანალიზის დადებითი პასუხის შემთხვევაში, სამარხი უნდა ჩაცემენტდეს და სამშენებლო სამუშაოები განახლდეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის განსაკუთრებით საშიში ინფექციების სამსახურის რეკომენდაციის მიხედვით. 

6.1.13.2. რადიოაქტიური ნარჩენები საკვლევ ტერიტორიაზე

მესტიის მუნიციპალიტეტში 1998 და 1999 წლებში სოფლებში ხაიშსა და ლებურცხილაში ნაპოვნი იქნა რადიოიზოტოპური თერმოელექტრული გენერატორის РИТЕГ–90–ის შემადგენელი სტრონციუმ-90 იზოტოპის, 4 გაშიშვლებული რადიოაქტიური წყარო, რომელთა აქტივობა 35,000 კიურის უტოლდებოდა. გამოსხივების დოზის სიმძლავრე ამ წყაროების ზედაპირზე შეადგენდა 240 ზივერტს ერთ საათში (24,000 რენტგენი საათში). ეს მასალები საბჭოთა პერიოდში გამოიყენებოდა, როგორც პორტატული თერმოელექტროგენერატორების საწვავი მოშორებულ ადგილებში განლაგებულ საკომუნიკაციო სადგურებში გამოსაყენებლად. 


2011 წელს ასეთივე წყაროები (2 ერთეული) ნაპოვნი იქნა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ლიაში. 


ყველა ეს წყარო გაუვნებელყოფილ იქნა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მიერ და ამჟამად საიმედოდ ინახება რადიოაქტიურ ნივთიერებათა საცავში.


საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ (რომლის შემადგენლობაში შედის ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დეპარტამენტი), მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, დღეისათვის მესტიისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში რადიოაქტიური ნარჩენებით დაბინძურებული ტერიტორიები რეგისტრირებული არ არის. 


მიუხედავად ზემოთქმულისა, ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს ის ზომები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს იმ შემთხვევაში, თუ მშენებლობის პროცესში მოხდება რადიოაქტიური დაბინძურების კერის აღმოჩენა. კერძოდ, აღნიშნული ნარჩენის აღმოჩენის შემთხვევაში პროექტის განმახორციელებელი/სამშენებლო კონტრაქტორი უნდა დაუკავშირდეს საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დეპარტამენტს, მიაწოდოს მას ინფორმაცია რადიოაქტიური ნარჩენის აღმოჩენასთან დაკავშირებით და სანამ ამ დეპარტამენტის ჯგუფი ადგილზე ჩავა, იმოქმედოს უსაფრთხოების იმ წესების მიხედვით, რომელსაც დეპარტამენტის წარმომადგენელბი მიაწოდებენ მას. თავად ნარჩენი უსაფრთხოდ უნდა იყოს გატანილი და განთავსებული შესაბამის ადგილას ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მიერ. 

6.1.14. ლანდშაფტის ვიზუალური მხარე


საპროექტო ტერიტორიის ლანდშაფტურ-ვიზუალური გარემო განპირობებულია მთიანი ტოპოგრაფიული პროფილით და წარმოდგენილია მდინარის კალაპოტისაკენ საკმაოდ მკვეთრად დახრილი, ტყით დაფარული ფერდობებით. ამ არეალის ძირითადი ვიზუალური მახასიათებლებია: 

· მდინარისაკენ ციცაბოდ დახრილი ტყით დაფარული ფერდობები;


· ციცაბო ფერდობებზე შესამჩნევი ეროზიულ-დენუდაციური პროცესების კვალი და ფერდობებზე განვითარებული მეწყრული სხეულები; 


· ხეობის მთელ გაყოლებაზე სხვადასხვა ტიპისა და სიმძლავრის ელექტროგადამცემი ხაზები, რომელთა დიდი უმრავლესობა მოძველებულია და მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ხეობის არსებულ ვიზუალურ მხარეზე;


· ხუდონჰესის საპროექტო ტერიტორიაზე ჰესის მშენებლობისათვის საჭირო მრავალი შენობა-ნაგებობაა (ჰესის კომპლექსის ნაწილები, მშენებელთა საცხოვრებლები და საოფისე შენობები), რომელთა დიდი ნაწილი მიტოვებულია. აღნიშნული შენობები, ასევე მშენებლობის პერიოდიდან დარჩენილი მიტოვებული სამშენებლო მასალები (რელსები, აქა-იქ მასალების გროვები, ნახევრად დამთავრებულ და მიტოვებული შენობები, გვირაბების შესასვლელები, კაშხლის ფუნდამენტის ნაწილი) მნიშვნელოვან უარყოფით ზეგავლენას ახდენს არსებულ ვიზუალურ გარემოზე. 


 



სურ. 6.112, 113, 114.
 მდ. ენგურის ხეობის ტიპური სურათი

 

 

სურ. 6.115, 116., 117, 118. მიტოვებული შენობა-ნაგებობები


ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილის ურთიერთკავშირი განაპირობებს საპროექტო ტერიტორიის მრავალფეროვან ლანდშაფტურ-ვიზუალურ გარემოს. 


6.2. ფონური სოციალურ-ეკონომიკური პირობები 


6.2.1. სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ზოგადი დახასიათება

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი მდებარეობს საქართველოს დასავლეთ ნაწილში. მისი ფართობი 7,400 კმ2-ს ხოლო მესტიის მუნიციპალიტეტის 3,044.5 კმ2 უდრის. რეგიონის ადმინისტრაციული ცენტრია ქ. ზუგდიდი. მანძილი დაბა მესტიასა (ზემო სვანეთის რეგიონული ცენტრი) და ქ. თბილისს შორი, დაახლობით, 480 კმ-ია.


მესტიის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მდ. ენგურის აუზში, ზ.დ. 350-5,200 მ სიმაღლეზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიები, დაახლოებით, ერთნაირი მანძილით არის დაშორებული ქ. ზუგდიდიდან და დაბა მესტიიდან (ამ უკანასკნელიდან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების მაქსიმალური დაშორება 70 კმ-ს არ აღემატება). 


ხუდონჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ზემოქმედების არეალი განლაგებულია ზ.დ. 500-1,300 მ სიმაღლეზე და მოიცავს სოფ. ხაიშსა და მიმდებარე ტერიტორიებს. 


6.2.2. ადმინისტრაციული მოწყობა

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში აღმასრულებელ ხელისუფლებას განახორციელებს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დანიშნული რწმუნებული, ხოლო ადგილობრივ თვითმმართველობას - წარმომადგენლობითი (საკრებულო) და აღმასრულებელი (გამგეობა, მერია) ორგანოები. ადგილობრივი თვითმმართველობა ხორციელდება შემდეგი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით:

· ქ. ფოთის მერია;

· აბაშის მუნიციპალიტეტი;

· სენაკის მუნიციპალიტეტი;

· ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი;

· მარტვილის მუნიციპალიტეტი;

· წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი;

· ხობის მუნიციპალიტეტი;

· ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი;

· მესტიის მუნიციპალიტეტი.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამმართველო დაბა მესტიაშია. მუნიციპალიტეტს მართავს თექვსმეტი საბჭო, რომლებიც განაგებენ დაბასა და 134 სასოფლო დასახლებას. მუნიციპალიტეტში დანიშნულია გამგებელი. სოფელ ხაიშს ჰყავს რწმუნებული და არჩეული დეპუტატი წარმომადგენლობით ორგანოში.

6.2.3. დემოგრაფია

2010 წლის აღწერის მიხედვით, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში 471,716 ადამიანი ცხოვრობს. მათ შორის, ქალაქებში - 183,531, სოფლებში - 288,185. მოსახლეობის სიმჭიდროვე 1 კვ.კმ-ზე 63.3-ია. ქ. ზუგდიდის მოსახლეობაა 68,894, დაბა მესტიისა - 2,775. ზემო სვანეთში (მესტიის მუნიციპალიტეტში) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის საერთო რაოდენობაა 68,894 ადამიანი.


ცხრილი 6.25. მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობა რეგიონის მასშტაბით


		ეთნიკური შემადგენლობა

		ქართველი

		აფხაზი

		ოსი

		სომეხი

		რუსი

		აზერბაიჯანელი

		ბერძენი

		უკრაინელი

		იეზიდი



		რაოდენობა

		465,230

		423

		163

		476

		4,163

		142

		86

		528

		2





ხაიშის თემში ცხოვრობს 535 კომლი (ამ რაოდენობას ემატება, დაახლოებით, 30 ოჯახი, რომლებიც აღნიშნული კომლებიდან ცალკე აპირებენ გამოყოფას). მოსახლეობის მთლიანი რაოდენობაა 1,653 ადამიანი. გენდერული განაწილება თანაბარია (დაახლოებით, 50/50 ქალი/კაცი), უნარშეზღუდულთა რაოდენობაა 22, დევნილებისა - 16. მესტიის მუნიციპალიტეტში პენსიას, ოფიციალურად, იღებს 197 პენსიონერი. სოციალურად დაუცველი ოჯახების რაოდენობაა 113, მარჩენალდაკარგული ოჯახებისა (ის ოჯახები, სადაც ქვრივი ქალი მართავს ოჯახს) - 10 .

ცხრილი 6.26. ხაიშის თემის მოსახლეობა სოფლების მიხედვით 
(წყარო: მესტიის მუნიციპალიტეტი)


		სოფელი

		კომლების რაოდენობა

		სულადობა



		ხაიში

		192

		573



		ბარჯაში

		3

		8



		ზედა წვირმინდი

		1

		2



		თოთანი

		2

		7



		იდლიანი

		80

		288



		ლალხორალი

		1

		2



		ლახანი

		4

		5



		ლებურცხილა

		15

		56



		ლუხი

		22

		55



		მუხაშერა

		1

		4



		ნალქორვალი

		2

		10



		სკორმეთი

		16

		41



		ტობარი

		15

		38



		ქედანი

		1

		4



		ქვედა ვედი

		45

		130



		ზედა ვედი

		1

		4



		ზემო ვედი

		9

		29



		ქვ. წვირმინდი

		19

		46



		ციცხვარი

		4

		9



		ჯორკვალი

		11

		24



		ჭერი

		1

		4



		გაღმა ხაიში

		46

		140



		შგეტი

		19

		77



		ჭალე

		4

		14



		მაშიხვი

		14

		62



		ნანყვული

		3

		8



		ნაკი

		4

		15



		სულ:

		535

		1,655





6.2.4. მიგრაციის ტენდენციები

xx საუკუნის 90-იანი წლებიდან 2007-2008 წლებამდე მესტიის მუნიციპალიტეტში აღინიშნებოდა მიგრაციის მზარდი ტენდენცია. 2002 წლის აღწერის მონაცემებით, მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გამო, მესტიის მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად 75-80 ოჯახი ტოვებდა, მაგრამ უკვე 2009-2011 წლებში ეს ტენდენცია შეიცვალა. 


2009 წლიდან საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით შემუშავებულია ზემო სვანეთის განვითარების გეგმა, რომელიც, პირველ რიგში, გულისხმობს ტურიზმის განვითარებას (ამ ინიციატივას, თავის მხრივ, მთელი რიგი ინფრასტრუქტურული პროექტები მოჰყვა). პროექტების მზარდმა რიცხვმა მნიშვნელოვნად აამაღლა რეგიონში მუშახელის მოზიდვის დონე როგორც პირდაპირი, ასევე ირიბი დასაქმების კუთხით. 

ხაიშის თემიდან მოსახელობის მიგრაციის ზუსტი სურ.ს დადგენა გაძნელებულია, რადგან ამ საკითხს სპეციალური კვლევა სჭირდება. მოსახლეობიდან მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მხოლოდ იმის თქმა შეიძლება, რომ სოფლებისაგან გასვლა-შემოსვლა სეზონების (ზამთარი-ზაფხული) ცვალებადობაზეა დამოკიდებული, ვინაიდან მოსახლეობა ზაფხულში სოფელში დასასვენებლად და მოსავლის მოსაწევად ჩამოდის (იგულისხმება 80-იანი წლების ბოლოს თეთრიწყაროს რაიონის სოფელ ხაიშში განსახლებული მოსახლეობა. არსებობს აგრეთვე სოფლის გარეთ მომუშავე ადამიანების გარკვეული რაოდენობა, რომელიც, დროებით არის სამუშაოდ წასული როგორც საქართველოს სხვა რეგიონებში, ასევე საზღვარგარეთ). 


6.2.5. მოსახლეობის დაუცველი ჯგუფები

დაუცველ მოსახლეობაში იგულისხმება: სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრები მოსახლეობა, უნარშეზღუდულები, პენსიონერები, დევნილები, მოხუცები და ბავშვები. ეს არის მოსახლეობის ის ფენა, რომელიც ხუდონჰესის პროექტის განხორციელების შედეგად თავისი მოწყვლადობის გამო, შეიძლება, უფრო მეტად დაზარალდეს.


რეგიონული ცენტრის (ზუგდიდი) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დეპარტამენტის მონაცემებით, ხაიშის თემში სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარების მიმღები 113 ოჯახია და, დაახლოებით, 197 პენსიონერი. არიან დევნილთა ცალკეული ოჯახები, რომლებიც ხაიშის საავადმყოფოს შენობაში ცხოვრობენ (სულ, ოფიციალურად – 16 ადამიანი). 

მოსახლეობის დაუცველი ჯგუფები მუდმივ აღრიცხვაზე იმყოფებიან და იღებენ მთავრობის მიერ შესაბამის დაწესებულ სახელმწიფო დახმარებას (უნარშეზღუდულობის/ასაკობრივ პენსიას, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრებთა / დევნილთა დახმარებას და ა.შ.). სოციალური დახმარების სააგენტოს მიერ დადგენილი სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება ერთ სულზე შეადგენს 30 ლარს და თითოეულ დამატებით ოჯახის წევრზე - 24 ლარს. უნარშეზღუდულობის პენსია არის 22 ლარი, ოფიციალური ასაკობრივი პენსიის ოდენობა კი 2011 წლის სექტემბრიდან 100 ლარით განისაზღვრა.


იძულებით გადაადგილებულ პირებს შორის არიან ეკომიგრანტები (სოფელ ვედიდან, სადაც სტიქიური უბედურების შემდეგ მათ ნაწილობრივ დაკარგეს საცხოვრებელი).

აღსანიშნავია ერთი ოჯახი, რომელიც აფხაზეთიდან არის გადმოსახლებული. იძულებით გადაადგილებული პირები, ძირითადად, დაუსაქმებელი არიან. ისინი საავადმყოფოსთან ახლოს არსებულ პატარა ბაღ-ბოსტანს ამუშავებენ (ან ზოგიერთი მათგანი მუშაობს სოფლის ცენტრში მდებარე პატარა მაღაზიებში).

6.2.6. განათლება

ხაიშის თემში ოთხი დაწყებითი (ვედი, ჯორკვალი, ციცხვარნაწისქვილარი, გაღმა ხაიში) და ერთი საშუალო სკოლაა (ხაიშის ცენტრი).


ხაიშის საშუალო სკოლა გათვლილია 250 მოსწავლეზე. მძიმე ეკონომიკური პირობების გამო მოსწავლეთა გარკვეული ნაწილი სხვა რაიონებში გადავიდა სასწავლებლად; შესაბამისად, მოსწავლეთა რიცხვიც შემცირდა. ამჟამად სკოლაში სწავლობს 155 მოსწავლე. განათლების სისტემის რეფორმების შედეგად მოხდა სკოლების შერწყმა, რამდენიმე ახლომდებარე სოფლის დაწყებითი სკოლები გაერთიანდა. ხაიშის თემის სკოლების საერთო ბიუჯეტი წელიწადში 105,984 ლარს უდრის.


ზოგიერთ მოსწავლეს სკოლამდე დიდი მანძილის ფეხით გავლა უწევს (5-10 კმ), ზოგიერთი სოფელი მიუდგომელია (ძირითადად, ძლიერი წვიმების დროს და ზამთარში) და მხოლოდ ცხენით შეიძლება იქ მიღწევა, ხოლო ზამთარში გზა თოვლით იფარება და მოსწავლეები სოფელ ხაიშში რჩებიან ნათესავებთან ან ქირით. 


მოსწავლეთა დიდი ნაწილი (60-70%) სოციალურად დაუცველია. მათ შეძლებისდაგვარად ეხმარება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო (მაგ.: 2011 წელს მოსწავლეებმა უსასყიდლოდ მიიღეს ახალი სახელმძღვანელოები). გარდა ამისა, სკოლაც, შესაძლებლობის ფარგლებში, მიმართავს გარკვეულ დახმარებით ღონისძიებებს (იბარებს წიგნებს სკოლის ბიბლიოთეკაში და შემდეგ წელს აძლევს სოციალურად დაუცველ ბავშვებს გამოსაყენებლად). 


სკოლის პედაგოგებს, გარკვეული მიზეზების გამო, არ აქვთ გავლილი სერტიფიცირება. (რაც, სავარაუდოდ, შეიძლება გამოწვეული იყოს იმით, რომ სერტიფიცირებისათვის საჭირო გამოცდების ჩასაბარებლად მასწავლებლები უნდა წავიდნენ რეგიონულ ცენტრში, რაც მოითხოვს დროსა და ფინანსურ რესურსს). მოსწავლეების სწავლის ზოგადი დონე არის დამაკმაყოფილებელი: ისინი მონაწილეობას იღებენ ოლიმპიადებში; 2011 წელს სკოლა დაამთავრა ერთმა ოქროსმედალოსანმა; 2012 წლის დამამთავრებელ კლასში არის 15 მოსწავლე, აქედან – 2 ოქროს და 2 ვერცხლის მედლის კანდიდატები. სკოლას არ ჰყავს ძნელად აღსაზრდელი ბავშვები. 


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გამოყოფილი დაფინანსება ხაიშის თემის სკოლებს არ ჰყოფნით. მცირე დაფინანსების გამო, ვერ ხერხდება ეროვნული სასწავლო გეგმის სრულფასოვნად შესრულება. სკოლას არ აქვს შესაბამისი აღჭურვილობა ფიზკულტურის გაკვეთილებისათვის. 


სკოლის დამთავრების შემდეგ აბიტურიენტებს შესაძლებლობა აქვთ სწავლა განაგრძლონ დიდ ქალაქებში - ზუგდიდში, ქუთაისში, თბილისში.


უახლოეს დიდ ქალაქებში ფუნქციონირებენ შემდეგი უმაღლესი სასწავლებლები:


· ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;


· საქართველოს ნიკო ნიკოლაძის სახელობის უნივერსიტეტი (ქ. ქუთაისი);


· ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფოთის ფილიალი;


· სენაკის ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური ინსტიტუტი;


· ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალი;


· ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი;


· სპორტის აკადემიის ზუგდიდის ფილიალი და სხვ.

6.2.7. ოჯახების შემოსავალი და დასაქმების სფეროები

ზემო სვანეთში ოჯახების შემოსავალი ძირითადად დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობასა და ნაწილობრივ ტურიზმზე. მოსახლეობის უმეტესობა ძირითადად მისდევს მესაქონლეობას და მიწათმოქმედების პროდუქციის (კარტოფილი, ქერი, ბოსტნეული) მოყვანას. კომერციულ დონეზე საკვები პროდუქტების წარმოება და მესტიის მუნიციპალიტეტის გარეთ გატანა ხდება მცირე მასშტაბით; გასაყიდად მოწეული პროდუქცია ძირითადად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იყიდება.


მესტიის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ბუნებრივი ჰიდრორესურსებით. წიაღისეული რესურსებიდან, პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს მარმარილო (დიზისა და ხაიშის საბადოები), კირქვა, ოქროს ქვიშის საბადოები, მინერალური და სამკურნალო წყლები. თუმცა ამ რესურსების მოპოვებისათვის ამჟამად მნიშვნელოვანი სამრეწველოები არ არსებობს (ან მათი მოპოვება ხდება ეპიზოდურად მცირე მასშტაბით). ოქრო მოიპოვება მდინარის კალაპოტების გასწვრივ, განსაკუთრებით, სოფ. ტობარსა და ხაიშს შორის არსებულ ტერიტორიებზე. თუმცა ამჟამად ამ ტერიტორიებზე აღნიშნული რესურსების მოპოვების არანაირი პროექტი არ ხორციელდება. ასევე უნდა აღინიშნოს ბარიტის მცირე სიმძლავრის საბადო სოფ. ხაიშის მიდამოებში. 


საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით ბოლო წლებში შემუშავდა და ამჟამად განხორციელების ეტაპზეა სვანეთის განვითარების პროგრამა, რომლის ფარგლებში ინტენსიურად მიმდინარეობს სვანეთის ტურისტული და სხვა სახის ინფრასტრუქტურის განვითარება. 2011 წელს განხორციელდა ზუგდიდი-მესტიის გზის სრული რეაბილიტაცია, რამაც გაზარდა რეგიონში ტურისტების მოდინება, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტში მოიმატა ოჯახური სასტუმროებისა და რესტორნების რიცხვმა. ეს ტენდენცია ხაიშშიც შეინიშნება, რადგან ხაიში ზუგდიდი-მესტიის დამაკავშირებელი გზის შუა მონაკვეთზე მდებარეობს და, შესაბამისად, მესტიისა და უშგულის გზად ტურისტების დასასვენებლად ხელმისაწვდომი ადგილია.


ხაიშის თემის მოსახლეობა საბჭოთა პერიოდში, ძირითადად, სახელმწიფოს მიერ იყო დაქირავებული და/ან სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობასა და მეცხოველეობაში იყო ჩართული. არსებობდა 16 მცირე და საშუალო საწარმო, მათ შორის ბარიუმის გადამმუშავებელი საწარმო და ბარიტის მოპოვების შახტი. ყველა საწარმო დაიხურა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ.


ამჟამად, დაბა ხაიშში მოქმედებს რამდენიმე (3-4) მცირე სატყეო საწარმო (სადაც ხეების დახერხვასთან ერთად ხდება შეკვეთების მიღება ხის სხვადასხვა პროდუქციის დასამზადებლად; მაგ.: იატაკის ფიცრები, სახლის სამშენებლოდ სხვადასხვა მასალა და ა.შ.). ამ საწარმოებში ადგილობრივი მოსახლეობის მცირე ნაწილია დასაქმებული. ხაიშის ტყის მასივებში ბოლო 15 წლის განმავლობაში გამეფებული უკანონო ჭრა და სახერხების უნებართვო მუშაობა ამჟამად აღმოფხვრილია. ის, ვინც სატყეო მეურნეობაში არ არის დასაქმებული, ნატურალური სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გაყიდვითა (მცირე ბიზნესით) და მცირე მაღაზიებში ვაჭრობით არის დაკავებული. მოსახლეობის გამოკითხვის მონაცემებით, თემის მთლიანი მოსახლეობის 27% დასაქმებულია, ძირითადად, მესაქონლეობით, ფრინველის მოშენებით, მეფუტკრეობით, რძის პროდუქტების წარმოებით, კარტოფილისა და სუნელების მოყვანით. ხდება აგრეთვე მდელოების იჯარით გაცემა შემოსავლის მიღების მიზნით. 


ხაიშის თემში არის რამდენიმე რესტორანი, საცხობი და კაფე, სადაც თხუთმეტამდე ადამიანია დასაქმებული.

ზემოთ აღნიშნულის გარდა, მოსახლეობის მცირე ნაწილი (3-5%) დასაქმებულია სახელმწიფო სექტორში (პოლიცია, გარემოს დაცვის ინსპექცია, ამბულატორია, საგზაო მომსახურება, გამგეობა, სოცუზრუნველყოფა, სკოლა და სხვ.).


შემოსავლის კიდევ ერთი წყაროა მიგრანტების მიერ ფულის გადმორიცხვა. თემის გარეთ მოსახლეობის, დაახლოებით, 10% მუშაობს. 


ცხრილი 6.27. ხაიშის თემის მოსახლეობა ყოველთვიური შემოსავლების მიხედვით (გამოკითხული მოსახლეობისა და სოფლის რწმუნებულის ინფორმაციის საფუძველზე)


		ოჯახის ყოველთვიური შემოსავალი 

(ლარი)

		ხაიშის თემის მოსახლეობის პროცენტული წილი 

%



		100

		5%



		200-300

		20%



		500

		60%



		1,000

		15%





2008 წელს მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული წინასწარი გარემოსდაცვითი და სოციალური ზეგავლენის კვლევის ფარგლებში მიღებული მონაცემების მიხედვით, ხაიშის თემის მოსახლეობის საერთო შემოსავალი წელიწადში 505,325 ლარს შეადგენდა. რაც ერთ ოჯახზე, საშუალოდ, 1,743 ლარის შემოსავალს ნიშნავს, ანუ ერთ სულზე, საშუალოდ, წელიწადში 404 ლარს შეადგენს. აქედან გამომდინარე, საშუალო თვიური შემოსავალი ერთ სულზე შეადგენდა 33-34 ლარს. მაქსიმალური ოფიციალური შემოსავალი ჰქონდათ ექიმებს, მასწავლებლებს, გამგებელს. მათი შემოსავალი შეადგენდა, საშუალოდ, 250 ლარს თვეში; ხოლო მინიმალური პენსია თვეში 38 ლარს უდრიდა. დასაქმებული მოსახლეობის უმეტესობა სატყეო სექტორში იყო დაკავებული (ტყის ჭრა) დღეში 5-10 ლარი ანაზღაურებით.


6.2.8. ინფრასტრუქტურა

საბჭოთა პერიოდში არსებული სოფლის სოციალური და ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა თითქმის მთლიანად განადგურებულია. იმ დროს არსებული შენობა-ნაგებობებიდან მხოლოდ რამდენიმეა შემორჩენილი; ესენია: სოფლის გამგეობის შენობა (რომელიც საჭიროებს რემონტსა და აღჭურვას), სოფლის საშუალო სკოლა (რომელიც ნაწილობრივ გარემონტებულია სკოლების დახმარების პროექტის ფარგლებში, თუმცა საჭიროებს დამატებით აღდგენით სამუშაოებსა და ინვენტარით უზრუნველყოფას).


სოფელ ხაიშში ფუნციონირებს ამბულატორია პირველადი დახმარებისათვის. უფრო სერიოზული შემთხვევებისათვის ქ. ზუგდიდში არის თანამედროვე აღჭურვილობის მქონე საავადმყოფო. დაბა მესტიაში ფუნქციონირებს მრავალპროფილიანი საავადმყოფო, რომელიც ნაწილობრივ გარემონტებულია 2011 წელს და მისი სტაციონარი გათვლილია 40 საწოლზე.


სოფელ ხაიშში არ არის კლუბი, კულტურის სახლი და კინოთეატრი, რომლის შენობა დამწვარია.


მოსახლეობას, კერძო ბიზნესის სახით, სოფელში გახსნილი აქვს პირველადი საჭიროების საგნების, პროდუქტის, პურის მაღაზიები და აფთიაქები, ასევე სოფელ ხაიშში ფუნქციონირებს აგრეთვე ორი ბენზინგასამართი სადგური.


სოფლის ცენტრში არის წმინდა გიორგის სახელობის აღდგენილი ეკლესია, მის მიმდებარედ - სასაფლაო.


სოფელ ხაიშში განლაგებულია საზოგადოებრივი საჭიროების შემდეგი ობიექტები:


· პოლიცია - ახალი, 1 წლის წინ აშენებული, მინის კაპიტალური შენობა, 150 მ2 ფართობით.


· მაღაზიები: 5 ბლოკის შენობა და 40 ხის და/ან რკინის პატარა ჯიხურები, სადაც იყიდება მხოლოდ საკვები პროდუქტი. უმრავლესობა უკვე ერთი წელია, რაც მოქმედებს.


· ორი ბენზინგასამართი სადგური - ორივეს აქვს 2-2 სატუმბი ავტომატი. აშენებულია 2 და 5 წლის წინ. 


· სკოლები:


· საჯარო სკოლა - აშენებულია XX საუკუნის 60-იან წლებში (2-სართულიანი, ქვითკირის შენობა, ახალი სახურავით, მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრით). ესაჭიროება შეკეთება კედლებს, განახლება - იატაკს და კარებს. სკოლას აქვს 20 საკლასო ოთახი; 


· საბაზო სკოლა - ესაჭიროება კაპიტალური რემონტი. სკოლას არ ჰყოფნის საკლასო ოთახები (სკოლას ამჟამად აქვს რვა ოთახი და საჭიროებს დამატებით 3 ოთახს); 


·  ოთხი დაწყებითი სკოლა - 4-4 საკლასო ოთახით, რომლებიც საჭიროებენ რემონტს.


· საბავშვო ბაღი - დროებით ფუნქციონირებს სკოლის შენობაში, გამოყოფილი აქვს 1 ოთახი. ბაღის ძველ შენობაში შესახლებული არიან დევნილები და ელოდებიან ბინით დაკმაყოფილებას. შენობა არის ორ სართულიანი, ქვითკირის, ეზო 1,000 მ2 ფართით. საბავშვო ბაღის შენობაში სულ ექვსი ოთახია, 1 სააქტო დარბაზი, სამზარეულო, საკუჭნაო. საჭიროებს რემონტს. 


· ამბულატორია - ქვის შენობა 2 სადარბაზოდან ერთში დევნილები არიან შესახლებულები (სულ – 32 პირი). შენობა გადახურულია რკინის სახურავით, ამბულატორიას ეკუთვნის 8 ოთახი, ამჟამად იყენებს ორს. გადაუდებელ რემონტს არ საჭიროებს. 


· წყალშემკრებები - წარმოადგენენ ბეტონის აუზებს, რომლებშიც გროვდება წყალი. საცხოვრებელი სახლებიდან დაშორებულია 5-6 კმ-ით. აქვს გამანაწილებელი და მოსახლეობას წყალი რკინის ან რეზინის მილებით მიეწოდება. ჯამში, თემში 33 წყალშემკრებია.


· სატყეოს შენობა (ქვითკირის, ახალი ალუმინის სახურავით, ხის კარ-ფანჯრით, ლამინატის იატაკით). შენობაში სულ 20-30 ოთახია. სატყეო განყოფილება არის მეორე სართულზე, პირველ სართულზე დროებით, მუშაობს საკრებულო.


· საკრებულო - ძველი შენობა ამორტიზებულია (საკრებულო დროებით ფუნქციონირებს სატყეოს პირველ სართულზე).


· პურის საცხობი - მუშა მდგომარეობაშია, ემსახურება როგორც სოფლის მოსახლეობას, ასევე – ტურისტებსა და მგზავრებს. 


· სეისმოლოგიის სადგური - განლაგებულია ორსართულიან ქვითკირის შენობაში (12 ოთახი, რკინის სახურავით). შენობა სარემონტოა - შესაკეთებელია კიბე (ფუნქციონირებს 50 წელია). 


· ხის გადამმუშავებელი ქარხანა - ყველა საჭირო დანადგარით - საშრობი, ღუმლები და ა.შ. ამარაგებს ავეჯის ქარხნებს. სავარაუდოდ, მისი პროდუქცია გადის საექსპორტოდაც, უკვე 50 წელია რაც ფუნქციონირებს. ხაიშის თემში არის უფრო მოგვიანებით აშენებული კიდევ 20-მდე პატარა სახერხი ქარხანა, რომლებიც ამჟამად თითქმის არ ფუნქციონირებენ. 


· საწყობი - განლაგებული ქვითკირის 2-სართულიან შენობაში, ეკუთვნის მესტიის საგზაო დეპარტამენტს. 


· ბაზარი - ალუმინის სახურავით. საერთო ფართობი – 100 მ2. იყიდება ხილ-ბოსტნეული, ხორცი, ყველი და ა.შ. სარგებლობს სოფლის მოსახლეობა, მგზავრები, ტურისტები. 


· ორი აფთიაქი - ხაიშში არის ორი აფთიაქი, რომლებიც მარაგდება ზუგდიდიდან.


· კაფე და რესტორანი - სოფ. ციცხვარსა და ბარჯაში არის სამი რესტორანი და დაბა ხაიშში – რამდენიმე (3-4) კაფე.


ყველა ზემოთ დასახელებული ობიექტი, რამდენიმე მაღაზიის, დაწყებითი და საბაზო სკოლების, წყალშემკრებების გარდა, მდებარეობს სოფელ ხაიშში და დასახლებიდან დაშორებულია, მაქსიმუმ, 12 კმ-ით. 


საგზაო ქსელი და სატრასნსპორტო ინფრასტრუქტურა 


სამეგრელოს რეგიონზე გადის კარგ მდგომარეობაში მყოფი საავტომობილო მაგისტრალური და სარკინიგზო გზები, რომელთაც ტრანსკავკასიური და საერთაშორისო მნიშვნელობა აქვთ.

ზუგდიდი-მესტიის გზა ზემო სვანეთს აკავშირებს საქართველოს დანარჩენ რეგიონებთან. დაბა მესტია ქ. თბილისს უკავშირდება: 

· მესტია-ჯვარი-ზუგდიდი-ქუთაისი-თბილისის გზით; და


· მესტია-ლენტეხი-ცაგერი-ქუთაისი-ზუგდიდის გზით.


მესტიის მუნიციპალიტეტის საგზაო ქსელის სიგრძე 333.7 კმ-ია, აქედან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გზის 193.7 კმ მონაკვეთი, რომელიც სხვადასხვა დასახლებას აკავშირებს. 2011 წელს მესტია-ზუგდიდის ცენტრალური გზა მთლიანად განახლდა. დაბა ხაიშამდე დაიგო ასფალტის ახალი საფარი, ხოლო შემდეგი მონაკვეთი (დაბა ხაიშიდან დაბა მესტიამდე) ბეტონითაა დაფარული. გზის აღდგენაზე დასაქმებული იყო ადგილობრივი მუშახელიც.


ზოგადად, მუნიციპალიტეტის ცალკეული უბნების გზები საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ არ აღდგენილა. სოფლის შიდა გზები, ხშირ შემთხვევაში, ცუდ მდგომარეობაშია. ამიტომ მუნიციპალიტეტის შიდა საგზაო ქსელი კვლავ მნიშვნელოვან ინვესტიციებს საჭიროებს. 


მძიმე კლიმატური პირობები ზრდის გზებისა და ხიდების პერიოდული შეკეთების საჭიროებას. ზოგიერთი თემი მკაცრი ზამთრის პირობებში ნაწილობრივ მოწყვეტილია გარე სამყაროს. 


მწყობრიდან არის გამოსული ზოგიერთ სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთთან მისასველი გზები. ხშირ შემთხვევაში, უგზოობის გამო სასოფლო-სამეურნეო მიწებიდან მოსავლის ასაღებად ცხენებს იყენებენ. 


ყოფილი სახელმწიფო სატრანსპორტო საწარმოს გაუქმების შემდეგ მუნიციპალიტეტში პასუხისმგებლობა სატრანსპორტო მომსახურებაზე არც ერთ სახელმწიფო ორგანიზაციას აღარ ეკისრება. მგზავრებისა და საქონლის ტრანსპორტირებას კერძო სექტორი უზრუნველყოფს. მესტიასა და თბილისს, ასევე მესტიასა და ზუგდიდს და ხაიშსა და ზუგდიდს შორის ყოველდღიურად დადიან მიკროავტობუსები. 


მესტიაში, 1936 წელს გახსნილი და შემდეგ გაუქმებული, პატარა აეროპორტი 2010 წელს ხელახლა გაიხსნა: აღდგენილია როგორც ასაფრენი ბილიკი, ასევე აშენებულია აეროპორტის ახალი შენობა. ყოველდღიურად თბილისიდან მესტიაში და უკან, სულ მცირე, ერთი რეისი სრულდება, თუმცა უამინდობის შემთხვევაში ფრენა, შეიძლება, გადაიდოს.


კომუნიკაციის ადგილობრივი საშუალებები


როგორც დაბა ხაიშის ცენტრში, ასევე მიმდებარე სოფლებში, საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა, შედარებით, ნორმალურ მდგომარეობაშია. ტელევიზიის ქართული არხები - საზოგადოებრივი მაუწყებელი, იმედი და რუსთავი-2 ხელმისაწვდომია ყველგან. სხვა არხების მიღება შესაძლებელია სატელიტური ანტენებით, რომლებიც ფასიანია (თუმცა არ არის ძალიან ძვირი და ბევრისათვის ხელმისაწვდომია). მოსახლეობა სარგებლობს სატელეფონო მობილური კავშირით. მაგთის დაფარვის ზონა მთლიანად ვრცელდება როგორც ხაიშზე, ასევე პერიფერიულ დასახლებებზე. რაც შეეხება ჯეოსელსa და ბილაინს, მათი დაფარვის არეალი ხაიშის გარდა სხვა სოფლებში შეზღუდულია. აღნიშნულის გარდა, რეგიონულ, მუნიციპალურ და სოფლების დონეზე ბეჭდური მედიაგამოცემების მიღებაა შესაძლებელი (თითქმის დაგვიანების გარეშე ან, მაქსიმუმ, ერთი დღის დაგვიანებით).


წყალმომარაგებისა და ირიგაციის სისტემა


სოფელ ხაიშში მოსახლეობისათვის როგორც სასმელი, ასევე სარწყავი წყალი ადვილად ხელმისაწვდომია. ზემო სვანეთის ტერიტორიის ეს ნაწილი წლის ოთხივე დროს საკმაოდ ნალექიანია, გვალვები თითქმის არ იცის და მიწას დამატებითი მორწყვა, ხშირად, არ სჭირდება. სოფელში არსებობს სპეციალური საირიგაციო სისტემა, რომლითაც როგორც საკარმიდამო, ასევე სახნავ-სათესი მიწა ირწყვება. საირიგაციო სისტემა სეზონურად იწმინდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისა და ნატანისაგან.


სასმელი წყალი მოსახლეობას რეზინისa და რკინის მილების საშუალებით ეზოებში მიეწოდება. თემში მთლიანად 33 წყალშემკრებია (ბეტონის აუზებით), რომლებიც მოსახლეობიდან, დაახლოებით, 5-6 კმ-ის მოშორებით მდებარეობენ. მოსახლეობა იყენებს ადგილობრივ წყაროებსაც, რომელთა ზუსტი რიცხვი ცნობილი არაა. სასმელი წყლის მიწოდება უწყვეტია.


კანალიზაციის სისტემა სოფელში გაყვანილი არაა.


ელექტრომომარაგება და გაზიფიკაცია


ხაიშის თემს, ისევე, როგორც მესტიის მუნიციპალიტეტს, აქვს 24-საათიანი ელექტრომომარაგება. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დღემდე მოსახლეობა განთავისუფლებულია ელექტროენერგიის მოხმარების საფასურისაგან, აგრეთვე არასოდეს არ ყოფილა გაკეთებული ინდივიდუალური გამრიცხველიანება ელექტროენერგიის მოხმარებისათვის. ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა ეკისრებათ მხოლოდ ბიზნესის მფლობელებს (სახერხი, სასტუმრო, საცხობი, რესტორანი და ა.შ.). ელექტრომომარაგების კარგი ხარისხის მიუხედავად, მოსახლეობის მიერ დასახელდა დღეისათვის ამ სექტორში არსებული ორი პრობლემა: 

· ხის მოძველებული ბოძების გამოცვლის საჭიროება (რომლებიც უამინდობის დროს ძალიან ადვილად იქცევა);


· სოფლამდე მიმავალი ცენტრალური სადენის გამოცვლის აუცილებლობა (უამინდობის პირობებში ელექტროსადენები ხშირად წყდება).

ადგილობრივი მოსახლეობის აზრით, ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის აშენების შედეგად განსახლების შემთხვევაში, ისინი დაკარგავენ ისეთ მნიშვნელოვარ რესურსს, როგორიცაა უფასო ელექტრომომარაგება და დამატებითი გადასახადი მძიმე ტვირთად დააწვება ოჯახებს.


გათბობისა და საკვების მომზადებისათვის მოსახლეობა შეშას იყენებს. წელიწადში ერთხელ მოსახლეობას ეძლევა ნებართვა, აიღოს ტალონ(ებ)ი შეშის მოპოვებისათვის, ერთი ტალონის ფასია 25 ლარი და მცხოვრებლებს ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს მონიტორინგის სამსახურის რეინჯერის მიერ ტყეში მითითებულ ადგილზე, შეუძლიათ მოიპოვონ შეშა. ერთი ტალონით ნებადართულია 5 მ3 შეშის მოჭრა. ტყის ჭრა მკაცრად კონტროლდება; დადგენილი წესების დარღვევის შემთხვევაში დამრღვევს უწესდება საკმაოდ დიდი ოდენობის ჯარიმა.


ნარჩენების შეგროვება და გატანა


სოფლებში ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის პრობლემა არ არის მოგვარებული. საერთოდ, მუნიციპალიტეტს არ აქვს სპეციალური მანქანები ნარჩენების გასატანად და საყოფაცხოვრებო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე არ ხდება. საყოფაცხოვრებო ნაგავს მოსახლეობა ან მდინარეში/ღელეში და/ან სპეციალურად ამოთხრილ ორმოებში ყრის.


6.2.9. მიწათსარგებლობა და სხვა უძრავი ქონება

1991 წელს საქართველომ დაიწყო მიწის რეფორმის განხორციელება. 1992 წლის 21 ოქტომბერს დამტკიცდა საქართველოს რესპუბლიკის საბჭოთა დეკრეტი საქართველოს რესპუბლიკაში მიწის რეფორმის განხორციელების, სახელმწიფო მეურნეობის, კოლმეურნეობისა და სხვა სასოფლო–სამეურნეო საწარმოთა რეორგანიზაციის შესახებ, რომელიც მიწის პრივატიზაციის ნებართვას იძლეოდა. ამ რეზოლუციით განისაზღვრა, რომ თითოეულ ოჯახს შეეძლო, მიეღო, მაქსიმუმ, 1.25 ჰექტარი მიწა. საქართველოს პარლამენტმა მხოლოდ, 1996 წლის მარტში მიიღო კანონი სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრების შესახებ, და კერძო საკუთრების უფლებაც მხოლოდ ამის შემდეგ განისაზღვრა.


ამჟამად, ზემო სვანეთში სასოფლო-სამეურნეო მიწის მთლიანი ფართობი (1,209 ჰა) კერძო საკუთრებაშია. ზემოთ აღნიშნული კანონის მიხედვით, სოფლის მოსახლეობას მიღებული აქვს 1.25 ჰა მიწა, ხოლო მოსამსახურეებს - 0.75 ჰა. მაღალმთიან ტერიტორიებზე (როგორიც ხაიშის თემია), საძოვრები თემის საერთო საკუთრებას წარმოადგენს. სათემო საძოვრებს საუკუნეების წინ დადგენილი ოჯახური (გვარების მიხედვით) საკუთრების წესების მიხედვით მოიხმარენ.


ხაიშის თემში მცირეა იმ ოჯახების რაოდენობა, რომელსაც მიწა არ გააჩნია. მიწის ნაკლებობას, ძირითადად, დევნილები (რომლებსაც აქვთ მხოლოდ პატარა საბოსტნე მიწის ნაკვეთები) და ახალშექმნილი ოჯახები განიცდიან. მცირემიწიანობის გამო ასეთი ოჯახებისთვის მიწის გამოყოფა გაძნელებულია.


2005 წელს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ მოითხოვა ინფორმაცია მიწების შესახებ, რომელსაც, ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის შემთხვევაში სავარაუდო დატბორვა ემუქრებოდა, და 2008 წელს ხუდონჰესის ბუნებრივ და სოციალური გარემოზე ზემოქმედების წინასწარი შეფასების ანგარიშის დასრულების შემდეგ მოუწოდა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს, დაეჩქარებინა მიწების რეგისტრაციის პროცესი. სოფლის რწმუნებულს ასევე დაევალა, დახმარებოდა მოსახლეობას საჭირო დოკუმენტების მოძიებაში. მიუხედავად ამისა, 2011 წლის ოქტომბრისათვის ოფიციალურ საკუთრებაში მიწა მოსახლეობის 90%-ს ჯერაც არ დაურეგისტრირებია.


ამჟამად, სოფლის რწმუნებულის ინფორმაციით, ხაიშში დარეგისტრირებულია შემდეგი მიწის ნაკვეთები:

· 20 ნაკვეთი ხაიშის მიმდებარედ (თითოეული – 100-200 მ2), რომლებიც სახერხი ნაგებობებისათვის გამოიყენება; 


· 20-30 ოჯახის საკარმიდამო და სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთები.

სოფ. ხაიშში კერძო საკუთრების შესახებ პირველადი ინფორმაციის მისაღებად შემდეგი წყაროების გამოყენებაა შესაძლებელი:

· მიწის გადასახადის გადამხდელთა სიები;


· საკომლო ჩანაწერები;


· საკრებულოს არქივები; 


· დაბა მესტიის საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სოფელ ხაიშში ოფიციალურად დარეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების შესახებ.

ხაიშის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო მიწები (ტყის ფონდი) იმართება ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს მიერ, რომელიც ექვემდებარება საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს.

6.2.10. საცხოვრებელი სახლები და დამხმარე ნაგებობები

სახლები


ხაიშის თემის მცხოვრებლების საკუთრებაში მყოფი სახლების უმრავლესობა აშენებულია გასული საუკუნის 50-80 წლებში. ამჟამად მათი დიდი ნაწილი დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია, მაგრამ საჭიროებს რემონტს. სოფელში და მის შემოგარენში ბევრია ამორტიზებული სახლი (მათი ზუსტი რაოდენობა ცნობილი არ არის). მოსახლეობა 1980 წლიდან დღემდე ელოდება ხუდონის ჰესის აშენებასა და განსახლებას, ამიტომ არ ხარჯავს ფულს სახლების განახლება/აშენებაზე. 2008 წლიდან 2011 წლის ჩათვლით ხაიშის თემში მხოლოდ 6 ახალი სახლია აშენებული.


საცხოვრებელი სახლები, ძირითადად, ორსართულიანია (სახლის ფართობი - 100-150 მ2), ისინი ბლოკისაგან, აგურისაგან ან ქვისაგან არის აშენებული, კარ-ფანჯარა და იატაკი ხისაა, ხოლო სახურავი – შიფერით ან თუნუქით გადახურული. ტიპური სვანური სახლები და კოშკები, რომლებიც დამახასიათებელია ზემო სვანეთისათვის და იუნესკოს მიერ კულტურულ მემკვიდრეობად არის გამოცხადებული, ხაიშში არ გვხვდება.

დამხმარე ნაგებობები

საცხოვრებელი სახლების გარდა, საკარმიდამო ნაკვეთზე განლაგებულია შემდეგი დამხმარე ნაგებობები: ბოსელი, საქათმე, ბეღელი, შეშის შესანახი, სათონე, საღორე და ა.შ. გარდა ამ ნაგებობებისა, მოსახლეობის უმეტესობას სათიბებში, სახლებიდან 20-30 კილომეტრის მოშორებით, აქვს პატარა ხის სახლები, საქონლის სადგომები და თივის შესანახი ნაგებობები.

 

სურ. 6.119, 120. სახლები ხაიშის თემში

6.2.11. სოფლის მეურნეობის დარგები და ტყით სარგებლობა

სოფლის მეურნეობა


მესტიის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ძირითადად მისდევს მეცხოველეობას და შედარებით მცირე მასშტაბით – სახნავ-სათესი კულტურების მოყვანას. 2004 წლის საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო აღწერის მიხედვით, მუნიციპალიტეტში 12,560 ადამიანი იყო დაკავებული სოფლის მეურნეობაში. 


მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი, დაახლოებით, 101,100 ჰა-ს უდრის, აქედან 96-98% საძოვრებად გამოიყენება, ხოლო 3,273 ჰა - სახნავად. 


სასოფლო-სამეურნეო სეზონი მაისიდან ოქტომბრამდე გრძელდება.


მუნიციპალიტეტში მრავალწლიანი ნარგავები (ბაღები) დაბალ ზონაშია. აქ ძირითადად, მოჰყავთ კარტოფილი, რომლის ნაწილი გასაყიდად გააქვთ, აგრეთვე მოჰყავთ სიმინდი, ლობიო, ბოსტნეული და ხილი, ძირითადად, პირადი (ოჯახის მიერ) მოხმარების მიზნით. მოსახლეობა მისდევს მეფუტკრეობასაც. სვანეთის თაფლი ცნობილია თავისი მაღალი ხარისხით. ასევე პოპულარულია სვანური ნიორი და სუნელები; ეს პროდუქცია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გააქვთ სარეალიზაციოთ.


მესაქონლეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საარსებო წყაროა. 2004 წელს რაიონში აღირიცხა 13,204 სული საქონელი, მათ შორის – 8,924 ძროხა, 5,441 ღორი და 1,588 ცხვარი და თხა. ყოველწლიურად იწარმოება 10,050 კგ რძე. ოჯახების დოვლათი განისაზღვრება საქონლის სულადობის მიხედვით. საქონელი ფინანსური რეზერვის როლსაც ასრულებს, რადგანაც, ფულის უკიდურესი საჭიროების შემთხვევაში, საქონელს ცოცხალ წონად ყიდიან. ხარები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, როგორც გამწევი ძალა. საძოვრები თემების საკუთრებაშია და მას ყველა იყენებს. 


მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მცირე ფერმერია. საქართველოში 1992 წელს განხორციელებული მიწის რეფორმების შედეგად ადგილობრივმა ფერმერებმა სახნავი მიწები და 16,714 ჰექტარი საძოვრები მიიღეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. აღნიშნულის შედეგად მუნიციპალიტეტის საზღვრებში 3,828 ახალი მცირე მიწის ნაკვეთი გაჩნდა. ყოველ თემს გადაეცა, საშუალოდ, 0.33 ჰექტარი პრივატიზებული სახნავი მიწა.


სოფლის მეურნეობის სექტორი, მძიმე კლიმატური პირობების გამო, ძალიან შრომატევადია: სოფლის მეურნეობა თითქმის არ არის მექანიზებული, გამოყენებული ტექნიკური აღჭურვილობა მოძველებულია, სოფლის მეურნეობაში, ძირითადად, ხელით მართვადი საშუალებები გამოიყენება: საკუთარი, დაქირავებული ან მეზობლისგან ნათხოვარი ხარები. კრედიტი, სესხი, სასუქები, სათესლე მასალა, ვეტერინარული და სხვა სპეციალისტის მომსახურება, ოჯახებში სათანადო ფულადი რესურსების არსებობის შემთხვევაში, ადვილად ხელმისაწვდომია. 


სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზაცია, ძირითადად, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონშივე ხდება. მთავარი ბაზრები ზუგდიდში, ქუთაისა და თბილისში მდებარეობს. პროდუქტის უმეტესობას გადამყიდველები ადგილზე შეისყიდიან და შემდეგ თვითონ მიაქვთ ბაზარზე.


მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის ფასები შემდეგია:


ცხრილი 6.28. ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის ფასები (ადგილზე, 2011)


		პროდუქციის დასახელება

		ერთეული

		ფასი (ლარი)



		ყველი სულგუნი

		1 კგ

		8-9



		თაფლი

		1 კგ

		15



		საქონლის ხორცი

		1 კგ

		12-14



		ღორის ხორცი

		1 კგ

		10-12



		კარტოფილი

		1 კგ

		1 ლარი



		ნიორი

		1 კგ

		5 ლარი





ხაიშის თემის მოსახლეობა 30,937 ჰა ფართობზე ცხოვრობს, აქედან 10,247 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწაა (10,065 ჰა - საძოვარი, 139 ჰა - მდელოები და 43 ჰა - სახნავი მიწა). ხაიშის თემში ყოველ ოჯახს, საშუალოდ, ჰყავს რამდენიმე სული (2-3) საქონელი, ასევე – ღორები, ფრინველი: ინდაური, ქათამი. მოსახლეობის ნახევარზე ნაკლებს აქვს ფუტკრის სკები (საშუალოდ, 50 სკა).


ტყის რესურსები და მათი გამოყენება


ზემო სვანეთი საკმაოდ მდიდარია ტყის რესურსებით. მთის ტყეების ნაწილს (ძნელად მისადგომი პირობების გამო) შენარჩუნებული აქვს პირველყოფილი მდგომარეობა. ტყეები უმთავრესად გამოიყენება: გათბობის, ხეტყის კომერციული წარმოებისა და საკვები და სამკურნალო მცენარეების შეგროვების მიზნით. 


მუნიციპალიტეტში ტყის უკანონო ჭრასთან დაკავშირებული პრობლემები, არსებითად, მოგვარებულია. ხეტყის მოჭრა, როგორც გათბობის, ასევე კომერციული მიზნებისათვის, დასაშვებია მხოლოდ გარკვეული დოკუმენტების/ლიცენზიის არსებობის შემთხვევაში. გათბობის მიზნით საშეშე მასალის მოპოვება ხდება სპეციალური ტალონის ყიდვის შემდეგ (5 მ3 - 25 ლარი), მითითებულ ადგილზე/სექტორზე, ხოლო კომერციული მიზნებისათვის ჭრას სჭირდება სპეციალური ლიცენზია (ფასი მერყეობს ასათვისებელი მერქნის რაოდენობის მიხედვით), მეწარმე იხდის საშემოსავლო გადასახადსაც.


წლების განმავლობაში რეგიონში ტყეების უკანონო ჭრამ, ზოგიერთ ადგილებში ტყის დეგრადაცია და სხვადასხვა მავნებლის გავრცელება გამოიწვია, იმატა მეწყრების რიცხვმა და, შესაბამისად, ეკომიგრანტების რაოდენობამაც.


ხაიშის თემის მოსახლეობა მის შემოგარენში არსებულ ტყეს, გარდა შეშის ჭრისა, გაზაფხულზე და შემოდგომით საძოვრებადათაც იყენებს. აგრეთვე ტყეში მოიპოვებენ, როგორც სამურაბე და საკომპოტე ხილსა და კენკრას, ასევე სოკოს, თხილს, კაკალს, წაბლს და სამკურნალო მცენარეებს. ტყეში ზამთრისათვის შესანახად მოსახლეობა აგროვებს: ღეჰს (სვანური ბანანი), ანწლს, ღანძილს, ასკილს, წონწოფს, კუნელს, პანტას, მაყვალს, ლეღვს, ზღმარტლს, სოკოს, შინდსა და სხვ.


6.2.12. ტურიზმი

ზემო სვანეთს ტურიზმის განვითარების პოტენციალი აქვს. ეს მხარე მდიდარია როგორც ბუნებრივ-კლიმატური რესურსით, ასევე კულტურულ-ისტორიული ძეგლებით. აქ გვხვდება ქვედა და საშუალო მთის ტყის, მაღალი მთის სუბალპური და ალპური იშვიათი ლანდშაფტები, ბუნების ძეგლები, ფლორისა და ფაუნის ენდემური სახეობები, რაც ეკოტურიზმისა და სამეცნიერო ტურიზმის განვითარების საფუძველს წარმოადგენს. 


ზემო სვანეთში ბევრია ისტორიული ძეგლი, ეკლესია და მისთვის დამახასიათებელი უნიკალური კოშკი. დაბა მესტიის სამხარეო მუზეუმში უმნიშვნელოვანესი ხატები, წიგნები, სამკაულები და სხვა საგანძურია დაცული. კულტურულ ძეგლთა უნიკალურობა და ბუნების სილამაზე გახდა იმის საფუძველი, რომ იუნესკომ 1996 წელს ზემო სვანეთი გაერო-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის ობიექტად აღიარა. 


მესტიის მუნიციპალიტეტს ასევე დიდი პოტენციალი აქვს ზამთრის (სათხილამურო) ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით. მესტიაში (ჰაწვალის ტერიტორიაზე) გაშენდა ახალი სათხილამურო ტრასა, რომლის გამოყენებაც წელიწადის უმეტეს დროს შეიძლება. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ზემო სვანეთში ტურისტთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა. განახლდა ინფრასტრუქტურა (ზუგდიდი-მესტიის დამაკავშირებელი გზა, აეროპორტი და სხვ.), მიმდინარეობს სასტუმროებისა და კვების ობიექტების მშენებლობა, არსებული ობიექტების მოდერნიზაცია, შეიქმნა ტურისტული კომპანიები, დაარსდა მუნიციპალიტეტის ტურისტული ცენტრი. სვანეთი ყოველწლიურად სულ უფრო და უფრო ტურისტული რეგიონი ხდება.


დაბა ხაიში და მისი შემოგარენი ზუგდიდი-მესტიის დამაკავშირებელი გზის შუაში მდებარეობს, იგი სვანეთის ერთგვარი, „კარიბჭეა“.


ხაიშიდან შესაძლებელია კემპინგის სტილის ტურების მოწყობა სამეგრელოს ქედის თხემური ზოლის (ტობარ-ვარჩხილის ტბა), აგრეთვე მდ. ნენსკრის სათავეებში მდებარე კავკასიონის მთავარი ქედის სამხრეთი ფერდობის მთის უნიკალური ლანდშაფტების გასაცნობად. 


ხაიშის თემში მოქმედებს 11-მდე ოჯახური სასტუმრო და 40-მდე სახლი სტუმრების მისაღებად. ასევე, მოქმედებს 5-მდე კაფე-რესტორანი. ტურისტები, იშვიათათ, მესტიის გზად დასასვენებლად ჩერდებიან ხაიშში. მესტიის ტურისტულ ცენტრში არ აღმოჩნდა არანაირი ინფორმაცია ხაიშის ღირსშესანიშნაობებისა და/ან რაიმე ტურისტული მარშრუტების შესახებ. 


6.2.13.  ჯანმრთელობა 


მესტიის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ავადობის სტრუქტურისა და დაავადებიანობის ტენდენციების შესწავლის მიზნით დამუშავდა ოფიციალური სტატისტიკური ინფორმაცია 1998-2010 წწ–ის მესტიის მუნიციპალიტეტში, სამეგრელოს რეგიონსა და სრულიად საქართველოში დაავადებათა გავრცელების შესახებ. ანალიზისათვის გამოყენებულ იქნა ავადობისა (ინციდენტობა
) და დაავადებიანობის (პრევალენტობა
) მაჩვენებლები. 


1998-2010 წლების მონაცემების ანალიზი მოწმობს, რომ მნიშვნელოვნად იზრდება ავადობისა და დაავადებიანობის მაჩვენებლები ქვეყნის მასშტაბით. მაგალითად, 1998 წელს სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით აღრიცხულ ავადმყოფთა საერთო რაოდენობამ მთლიანად რეგისტრირებულ ავადმყოფთა 28.4% შეადგინა, მაშინ, როდესაც 1993-1996 წლებში ის 9-11%-ის ფარგლებში მერყეობდა, 1997 წელს კი 16.3% იყო. აღნიშნული უნდა მიუთითებდეს სამედიცინო დაწესებულებებში მიმართვიანობის გაზრდასა და, შესაბამისად, რეგისტრაციის სისტემის გაუმჯობესებაზე. ეს, უპირატესად, განპირობებულია სახელმწიფო პროგრამების ამოქმედებითა და, შესაბამისად, ჯანდაცვით სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდით. 


დაავადებიანობის მაჩვენებლების მატების ტენდენცია აშკარად გამოხატულია სვანეთის, კერძოდ, მესტიის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში. სადაც, ხშირ შემთხვევაში, დაავადებიანობის (ზოგჯერ ავადობის) მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად მაღალია საერთო რეგიონულ და ქვეყნის მაჩვენებლებზე. აღნიშნული, უპირველეს ყოვლისა, განპირობებულია მოსახლეობის რაოდენობის სიმცირით, რაც დაავადებათა ერთეული შემთხვევების დაფიქსირებისასაც კი მნიშვნელოვნად ზრდის დაავადებიანობის მაჩვენებელს. 


მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებაზე მიმართვიანობის მატების მიზეზებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ,,მაღალმთიანი რეგიონების მოსახლეობის დამატებითი სამედიცინო დახმარების პროგრამა” და ,,სოფლად მოსახლეობის დამატებითი სამედიცინო დახმარების პროგრამა”. ამ პროგრამების განხორციელება დაიწყო 1997 წლიდან. 2003 წლიდან აღნიშნული პროგრამები გაერთიანდა ,,ამბულატორიული მომსახურების სახელმწიფო პროგრამაში” და ითვალისწინებდა 15 წლამდე ასაკის ბავშვებისა და 65 წელზე ზევით მოზრდილი მოსახლეობის, მაღალმთიან რაიონებში კი – მთელი (ყველა ასაკის) მოსახლეობის ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებას. ამდენად, რეგიონისა და ქვეყნის მაჩვენებლებისაგან განსხვავებული მაჩვენებლები, რომლებიც დაფიქსირდა მესტიის მუნიციპალიტეტში გარკვეულწილად განპირობებულია სახელმწიფო ჯანდაცვითი პროგრამით, რომელიც მაღალმთიანი მოსახლეობისთვის ჯანდაცვაზე სრულ ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფდა. შესაბამისად, რეგიონულ და ქვეყნის საერთო მონაცემთა ჭრილში, მესტიის მუნიციპალიტეტში დაავადებათა გავრცელების მაჩვენებლების შედარების ანალიზი არ იქნება ინფორმაციული (ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის განსხვავების გამო), ამიტომ უფრო მნიშვნელოვანია დაავადებათა სხვადასხვა ჯგუფის შიგნით მრავალწლიანი ტრენდის ანალიზი.


მესტიის მუნიციპალიტეტის ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში
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ნახ. 6.31. ზოგადი დაავადებიანობა


 მიმართვებისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადების გამოძახებების საერთო რიცხვმა 2010 წელს შეადგინა 21,052, რაც, 1 სულ მოსახლეზე გადაანგარიშებით, შეადგენს 1.4-ს. მათ შორის დაფიქსირებულია სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებათა 1,612 შემთხვევა, რაც 1 სულ მოსახლეზე შეადგენს 0.1-ს. ასევე, დაფიქსირებულია პოლიკლინიკურ დაწესებულებაში მიმართვის 19,440 შემთხვევა. ამ შემთხვევათა მაჩვენებელმა, 1 მოსახლეზე გადაანგარიშებით, 1.3, ხოლო ექიმთან მისვლის მაჩვენებლმა 1.1 შეადგინა. რეგიონის საერთო მონაცემების ჭრილში ეს მონაცემები მნიშვნელოვნად განსხვავებული არ არის.
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ნახ. 6.32. ზოგადი ავადობა


გადამდები დაავადებები 


გადამდებ დაავადებებს პრობლემურ საკითხთა ნუსხაში კვლავაც განსაკუთრებული ადგილი უჭირავთ, რადგან მათი გავრცელება და მათთან ბრძოლის ეფექტიანობა დიდად არის დამოკიდებული დანახარჯების რაოდენობასთან, პროფილაქტიკურ ღონისძიებებთან, მკურნალობასა და სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობასთან. 

მსოფლიოში სავაჭრო ურთიერთობების მკვეთრმა გააქტიურებამ და მოსახლეობის დიდი ნაკადების მიგრაციამ ინფექციური დაავადებების გავრცელებას შეუწყო ხელი.. 



ნახ. 6.33. ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები, ინციდენტობა და ჰოსპიტალიზაცია, საქართველო 2000–2009


90-იანი წლების დასაწყისში ქვეყანაში მოიშალა გეგმიური იმუნიზაციის პროცესი, რომელსაც წინ უსწრებდა 80-იან წლებში მედიაში გაჩაღებული აცრების საწინააღმდეგო არაკომპეტენტური პროპაგანდა, რამაც განაპირობა მთელი რიგი ინფექციური დაავადებების ხელახალი აღმოცენება და გავრცელება. შექმნილი რთული მდგომარეობის ნაწილობრივი გამოსწორება მხოლოდ იმუნიზაციის მასობრივი კამპანიებისა და ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამის ამუშავებით გახდა შესაძლებელი. ინფექციურ დაავადებათა შედარებით დაბალი მაჩვენებლები 1991-1995 წლებში ამ დაავადებათა შემცირებით კი არა, აღრიცხვიანობის სრული მოშლით იყო განპირობებული. ინფექციური და პარაზიტოლოგიური დაავადებების რეგისტრირებული შემთხვევების მაჩვენებელი, განსაკუთრებით, ბავშვებში, 80-იანი წლების ბოლოს არსებულ მაჩვენებლებს გაუთანაბრდა, როდესაც მიმართვიანობა და აღრიცხვა მკაცრი ცენტრალიზაციის პირობებში სრულყოფილი იყო. 2001 წელს ამ დაავადებათა მაჩვენებლების მატება 2000 წელთან შედარებით თითქმის მთლიანად ამბულატორიულ ავადმყოფთა ხარჯზე მოხდა, რაც ”სოფლის” და ”მაღალმთიანი რეგიონების” სახელმწიფო პროგრამების მუშაობით უნდა აიხსნას.


დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, 2010 წელს საქართველოში ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების სულ 82,822 შემთხვევა აღირიცხა, (ავადობა - 1,860.0). აღნიშნული დიაგნოზით 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში დაფიქსირდა 41,156 შემთხვევა (ავადობა - 5,190.4). სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტოლოგიური ავადმყოფობის გამო ჰოსპიტალიზებულ იქნა 750 ადამიანი, მათ შორის – 13 - 15 წლამდე ასაკის ბავშვი. ამ პათოლოგიების გამო მესტიის მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 10 ჰოსპიტალიზაცია, ყველა შემთხვევა 0-15 წლამდე ასაკის კონტინგენტში (ლეტალობა – 0).


2010 წლის განმავლობაში მესტიის მუნიციპალიტეტში დარეგისტრირდა ზოგიერთი ინფექციურ და პარაზიტოლოგიურ ავადმყოფობათა პათოლოგიების 391 შემთხვევა (მათ შორის, 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვებში - 165), დაავადებიანობის მაჩვენებელმა, 100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით, შეადგინა 2,609, რაც სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის საერთო მაჩვენებელს 2.6-ჯერ აღემატება.
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ნახ. 6.34. ინფექციური და პარაზიტოლოგიური ავადმყოფობათა ინციდენტობა (ავადობა)


ამ დიაგრამიდან ჩანს, რომ გადამდები დაავადებების მაჩვენებლების ზრდის ტენდენცია აშკარად არის გამოხატული მთელ ქვეყანაში, შესაბამისად, მატება აღინიშნება მესტიის მუნიციპალიტეტშიც. რაც შეიძლება განპირობებული იყოს როგორც არაკეთილსაიმედო სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობებით, ზემო სასუნთქი გზების ინფექციებისა და დიარეული დაავადებების მატებით, აგრეთვე სამედიცინო დაწესებულებებში მიმართვიანობის ზრდითა და, შესაბამისად, რეგისტრაციის გაუმჯობესებით.


90-იანი წლების დასაწყისში პოლიტიკური და ეკონომიკური არასტაბილურობის, მოსახლეობის მასობრივი მიგრაციისა და გლობალური დათბობის შედეგად ევროპის რეგიონში მკვეთრად მოიმატა მალარიის შემთხვევების რაოდენობამ და ავადობის პიკი 1995 წელს დარეგისტრირდა. საქართველოშიც აღინიშნა მალარიის შემთხვევები, რომელიც ლიკვიდირებულ იქნა, მაგრამ. შემოტანის შემთხვევაში, არსებობდა ყველა ბუნებრივი პირობა მისი გავრცელებისა და ხელახლა ჩანერგვისათვის. წლების განმავლობაში სხვადასხვა უწყების მიერ კომპლექსურად ხორციელდებოდა მალარიის ლიკვიდაციის ღონისძიებები - დაჭაობებული ადგილების ამოშრობა, მცირე ბონიფიკაცია, გადამტანების მასობრივი მოსპობა შხამ-ქიმიკატებით, მალარიასაშიშ ქვეყნებში წამსვლელ და ჩამოსულ პირთა რეგისტრაცია და სამედიცინო-პროფილაქტიკური მეთვალყურეობა, ქიმიოპროფილაქტიკა ანტიმალარიული საშუალებებით. 90-იან წლებში მალარიის პროფილაქტიკაზე მიმართული ღონისძიებების დაუფინანსებლობამ გამოიწვია, საერთოდ, კოღოებისა და, მათ შორის, მალარიის გადამტანი ანოფელესის რიცხვის ზრდა, რასაც თან დაერთო აზერბაიჯანსა და სომხეთში მალარიის ეპიდემია. საქართველოში მალარიის პირველი შემთხვევები 1996 წელს გამოვლინდა (4 შემთხვევა), 1998 წელს დაფიქსირდა 16 შემთხვევა (14 ადგილობრივი და 2 შემოტანილი), ხოლო 1999 წელს მათმა რიცხვმა 51-ს მიაღწია, მათ შორის 16 იყო შემოტანილი და 35 ადგილობრივი. 2000-2002 წლებში გაიზარდა შემთხვევების რიცხვი და გაფართოვდა გავრცელების გეოგრაფიული არეალი. 2003 წლიდან აღინიშნა მალარიის შემთხვევების რაოდენობის კლების ტენდენცია (ინციდენტობა 2003 წელს - 7.3; 2004 წელს - 5.9; 2005 წელს - 3.5; 2006 წელს - 1.4; 2007 წელს - 0.6) და 2008 წელს დაფიქსირდა 8 შემთხვევა (ინციდენტობა - 0.2).





ნახ. 6.35. მალარიის რეგისტრირებულ შემთხვევათა რაოდენობა


მესტიის მუნიციპალიტეტი არ წარმოადგენს მალარიოგენურ ზონას. ბოლო 30 წლის განმავლობაში აქ არ დაფიქსირებულა არც ერთი ადგილობრივი შემთხვევა. არსებობს მონაცემები ჭუბერში მალარიის შემთხვევის აღრიცხვის შესახებ, თუმცა ეს იყო 40 წელზე მეტი ხნის წინ. ამჟამად დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი გლობალფონდის მხარდაჭერით ახორციელებს მალარიის გადამტანების აღმოჩენა/იდენტიფიკაციისა და, შესაბამისად, მალარიოგენული ზონების რუკების შედგენის პროგრამას. მესტიის მუნიციპალიტეტში ჯერჯერობით მალარიის გადამტანების იდენტიფიცირების შემთხვევა არ ყოფილა.


არაგადამდები დაავადებები


მსოფლიოში და, განსაკუთრებით, ევროპის რეგიონში უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში ე.წ. არაგადამდები დაავადებები (ხშირად მოიხსენიება ქრონიკულ დაავადებებად) - გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, სიმსივნეები, დიაბეტი, ქრონიკული რესპირაციული დაავადებები - ავადობის გლობალური ტვირთისა (DALYs) და სიკვდილიანობის მზარდ მიზეზს წარმოადგენს. 


aragadamdebidaavadebebi, saqarTvelo
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ნახ. 6.36. არაგადამდები დაავადებები

სიმსივნეები 


2010 წლის განმავლობაში სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის სტაციონარებში ჰოსპიტალიზებულ იქნა სულ 35 ადამიანი, რომელთა შორის გარდაიცვალა 9 (ლეტალობა – 25%). 


რეგიონის პოლიკლინიკებში კი სიმსივნეების გამო მიმართვების 3,503 შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც, 100,000 სულ მოსახლეზე გადაანგარიშებით, შეადგენს 736.5-ს (რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელზე -1,199.9 - დაბალია). აქედან 15 წლამდე ასაკის მოსახლეობაში შემთხვევების რაოდენობამ შეადგინა 7, ავადობის მაჩვენებელმა, 100,000 ბავშვზე გადაანგარიშებით, შეადგინა 8.7 (ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელი - 41.0).


2010 წლის ბოლოსათვის მესტიის მუნიციპალიტეტში სიმსივნეების პათოლოგიით დაავადებული 130 პაციენტია რეგისტრირებული, დაავადებიანობის მაჩვენებელი 100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით, შეადგენს 890.4-ს, რაც 1.2-ჯერ აღემატება სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის საერთო მაჩვენებელს. რაც შეეხება სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით რეგისტრირებულ შემთხვევებს, მესტიის მუნიციპალიტეტში 2010 წელს დარეგისტრირდა სიმსივნური დაავადების 37 შემთხვევა, ავადობის მაჩვენებელმა (100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით) შეადგინა 2,53.4, რაც საერთო რეგიონულ მონაცემებს აღემატება 1.8-ჯერ.
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ნახ. 6.37. სიმსივნეების გავრცელება, დაავადებიანობა

სიმსივნეების მატების ტენდენცია საქართველოში გამოხატულია 1997-2009 წლებში. თუმცა მესტიის მუნიციპალიტეტში დაავადებიანობის ტრენდის ანალიზი საშუალებას არ იძლევა, ვიმსჯელოთ სიმსივნით დაავადებიანობის ქვეყნის საერთო ტრენდისგან განსხვავებულ მატებაზე ან კლებაზე .


სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების დაავადებები 


სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სისხლისა და სისხლმბადი სისტემის პათოლოგიებით რეგიონის სტაციონარებში 2010 წლის განმავლობაში ჰოსპიტალიზებულ იყო სულ 46 ადამიანი, ლეტალობა – 1 (2.2%).


მესტიის მუნიციპალიტეტში 2010 წლის განმავლობაში დარეგისტრირდა აღნიშნული პათოლოგიის 138 შემთხვევა, დაავადებიანობის მაჩვენებელი 945.2, რაც სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის საერთო მაჩვენებელს 1.5-ჯერ აღემატება. ხოლო სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით 2010 წელს მესტიის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 114 შემთხვევა. ავადობის მაჩვენებელმა (100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით) შეადგინა 780.8, რაც საერთო რეგიონულ მაჩვენებლებს (427.9) აღემატება 1.8-ჯერ.
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ნახ. 6.38. სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების დაავადებიანობა


სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების დაავადებიანობის შესახებ მოპოვებული მონაცემები მიუთითებს მესტიის მუნიციპალიტეტში ამ ჯგუფის პათოლოგიების მაღალ დაავადებიანობაზე ქვეყნის საერთო მაჩვენებლებთან შედარებით. აღნიშნული, პირველ რიგში, გამოწვეულია ამ დაავადებების შემთხვევათა მცირე რაოდენობითა (რაც ქვეყნის მაჩვენებლებს მნიშვნელოვნად დაბლა სწევს) და მოსახლეობის რაოდენობის სიმცირით. ამასთან, დიაგრამის მიხედვით შეუძლებელია შემთხვევათა მატების ან კლების ტენდენციებზე საუბარი. აღნიშნული, ერთი მხრივ, განპირობებული უნდა იყოს სტატისტიკური ინფორმაციის მიწოდების ხარვეზებით, ხოლო, მეორე მხრივ, დაავადებათა აქტიური გამოვლენის პროგრამების (ცალკეულ წლებში) სხვადასხვა შესაძლებლობით. 


ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული დაავადებები 


ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული დაავადებები, მათ შორის, დიაბეტი მსოფლიოს მასშტაბით მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ზიანს აყენებს როგორც ცალკეულ ინდივიდებსა და ოჯახებს, ასევე ჯანმრთელობის დაცვის სისტემებს. აღნიშნული ჯგუფის დაავადებათა გავრცელება მნიშვნელოვნად განსხვავდება სხვადასხვა რეგიონის მოსახლეობაში, რაც შეიძლება აიხსნას განსხვავებული გეოგრაფიული და ეკოლოგიური ფაქტორებით. 
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ნახ. 6.39. ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული დაავადებიანობა

ზოგიერთი სხვა პათოლოგიისაგან განსხვავებით, ენდოკრინული დაავადებები არა მარტო სულ უფრო დიდ ადგილს იკავებს საქართველოს მოსახლეობის ავადობის სტრუქტურაში, არამედ ამ ჯგუფის დაავადებათა გავრცელება გამოხატულად განსხვავდება, რაც დაკავშირებულია როგორც გეოგრაფიულ, ასევე ეკოლოგიურ ფაქტორებთან. განსაკუთრებით საგანგაშო მდგომარეობაა რაჭა-ლეჩხუმსა და ზემო სვანეთში. ეს რაიონები მუდმივად ითვლებოდა ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიების ენდემურ რაიონებად. რაც, უპირველეს ყოვლისა, განპირობებულია იოდდეფიციტით. ,,დაავადებათა აქტიური გამოვლენის სახელმწიფო პროგრამის” ფარგლებში მუდმივად ხდებოდა ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიების მქონე პირთა გამოვლენა-რეგისტრაცია. ცალკეულ შემთხვევებში დაავადებიანობის მკვეთრი მატებაც სწორედ სახელმწიფო პროგრამის შესაძლებლობებთან უნდა იყოს დაკავშირებული.


2010 წელს სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის სტაციონარებში ენდოკრინული სისტემის დაავადებების გამო ჰოსპიტალიზებულ იქნა სულ 199 ადამიანი, ლეტალობა 10 შემთხვევა (5%). 

მესტიის მუნიციპალიტეტში ამ ჯგუფის პათოლოგიების გამო განხორციელდა ჰოსპიტალიზაციის მხოლოდ ორი შემთხვევა, მათ შორის, 0-15 წლამდე - 1 (ლეტალობა-0). პოლიკლინიკაში მიმართვიანობის საერთო რიცხვი იყო 10,369 (ავადობის მაჩვენებელი 100,000 სულ მოსახლეზე - 2180,2), 15 წლამდე ასაკის მოსახლეობაში დაფიქსირდა 1,203 შემთხვევა (ავადობის მაჩვენებელი 100,000 ბავშვზე იყო 1,488.9). ეს მაჩვენებლები ქვეყნის საშუალო მაჩვენებლებზე 3,773.2 და 1,938.8-ით დაბალია, შესაბამისად.


მესტიის მუნიციპალიტეტში 2010 წელს დარეგისტრირდა ენდოკრინული სისტემის ავადმყოფობათა გამო მიმართვიანობის 716 შემთხვევა (დაავადებიანობა – 4,904.1), რაც 2.3-ჯერ მეტია რეგიონის საერთო მაჩვენებელზე (2,180.2) და 1.3-ჯერ აღემატება ქვეყნის საერთო მაჩვენებელს. სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით რეგისტრირებულია 328 შემთხვევა, ავადობის მაჩვენებელმა (100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით) შეადგინა 2,246.6, რაც საერთო რეგიონულ მონაცემებს (5,89.8) 3.8-ჯერ აღემატება.

მესტიის მუნიციპალიტეტში შაქრიანი დიაბეტის გამო დაკვირვების ქვეშ იყო 143 პაციენტი (მათ შორის, 0-16 წლამდე ასაკის ბავშვი - 6). დაავადებიანობა, 100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით, (979.5) საერთო რეგიონულ მაჩვენებელს აღემატება 1.4-ჯერ.


ნერვული სისტემის დაავადებები 


ნერვული სისტემის დაავადებებს მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავთ ავადობის გლობალურ ტვირთში და ასევე დიდია მათი წილი შრომისუუნარობის გამომწვევ ფაქტორებში. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) მონაცემებით, ნევროლოგიური და ფსიქიკური დაავადებები მთლიანი სიკვდილიანობის 1%-ს და ავადობის გლობალური ტვირთის 11%–ს შეადგენს. მოსახლეობის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობის ზრდისა და დაბერების ფონზე იზრდება ნერვული სისტემის ქრონიკული დაავადებები, პროგრესირებს ფიზიკური და გონებრივი დარღვევები. წინასწარი გათვლებით, 2020 წლისათვის ნერვული სისტემის დაავადებებით გამოწვეული ავადობის გლობალური ტვირთი 14.7%-მდე გაიზრდება.
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ნახ. 6.40.ნერვული სისტემის დაავადებათა ავადობა


1997-2010 წლის ტრენდის ანალიზი აჩვენებს, რომ ნერვული სისტემის დაავადებების გავრცელების მხრივ მესტიის მუნიციპალიტეტისზოგ წლებში (1997, 1998, 1999, 2000, 2007, 2008, 2010) მნიშვნელოვნად უკეთესი მაჩვენებელი აქვს რეგიონულ და, ზოგადად, ქვეყნის მაჩვენებლებთან შედარებით, რაც ამ ჯგუფის პათოლოგიებით დაავადებიანობის დაბალ დონეზე მიუთითებს.


2010 წელს საქართველოში დარეგისტრირდა ნერვული სისტემის დაავადების 125,619 შემთხვევა (ავადობა 100,000 მოსახლეზე – 1,072.2), 15 წლამდე ასაკის მოსახლეობაში დაფიქსირდა 26,896 (ავადობის მაჩვენებელი 100,000 ბავშვზე - 1,507.7). 

2010 წლის განმავლობაში ნერვული სისტემის დაავადებების გამო სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში ჰოსპიტალიზებულ იქნა სულ 329 ადამიანი, გარდაიცვალა 2 (ლეტალობა 0.6%), ჰოსპიტალიზებულთაგან 29 იყო 15 წლამდე ასაკის ბავშვი (ლეტალობა - 0). 

მესტიის მუნიციპალიტეტში ნერვული სისტემის ავადმყოფობათა მიზეზით ჰოსპიტალიზაციის 23 შემთხვევაა დარეგისტრირებული. 


ამ ჯგუფის პათოლოგიების გამო სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის პოლიკლინიკებში მიმართვათა საერთო რიცხვმა შეადგინა 6,560, რაც, 100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით, შეადგენს 1,379.3-ს, ხოლო 15 წლამდე ასაკის მოსახლეობაში დაფიქსირდა 1,050 შემთხვევა, ანუ დაავადებიანობის მაჩვენებელი 100,000 ბავშვზე არის 1,299.5. აღნიშნული მონაცემები მიუთითებს, რომ ნერვული სისტემის დაავადებების გავრცელების მხრივ რეგიონის მონაცემები ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელზე (შესაბამისად, 2,821.1 და 3,555.3) მნიშვნელოვნად დაბალია. მესტიის მუნიციპალიტეტში დაფიქსირებულია ამ ჯგუფის ავადმყოფობათა გამო მიმართვის 227 შემთხვევა, დაავადებიანობის მაჩვენებელი (1,554.8), 1.1-ჯერ აღემატება საერთო რეგიონულ მაჩვენებლებს (1,379.3).


თვალისა და მისი დანამატების დაავადებები 


სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის სტაციონარებში 2010 წელს თვალისა და მისი დანამატების პათოლოგიების გამო ჰოსპიტალიზებულ იქნა 294 ადამიანი. ამ ჯგუფის პათოლოგიების გამო რეგიონის პოლიკლინიკებში მიმართვათა საერთო რიცხვმა შეადგინა 4,606, რაც, 100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით, შეადგენს 968.5-ს, ხოლო 15 წლამდე ასაკის მოსახლეობაში დაფიქსირდა 435 შემთხვევა, დაავადებიანობის მაჩვენებელი 100,000 ბავშვზე - 2,223.8. მესტიის მუნიციპალიტეტში დაფიქსირებულია ამ პათოლოგიების გამო მიმართვათა 214 შემთხვევა, დაავადებიანობის მაჩვენებლი - 1,465.8, რაც რეგიონულ მონაცემებს (968.5) აღემატება 1.5-ჯერ.

ყურისა და დვრილისებრი მორჩის დაავადებები 

ყურისა და დვრილისებრი მორჩის დაავადებათა საერთო რიცხვმა 2010 წელს შეადგინა 41,059 (ავადობა 100,000 მოსახლეზე - 626.6), 15 წლამდე ასაკის ბავშვთა მოსახლეობაში - 12,559 (ავადობა 100,000 ბავშვზე გადაანგარიშებით - 1,404.1).


სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის სტაციონარებში ამ პათოლოგიების გამო მიმართვის 3,156 შემთხვევა დაფიქსირდა (ავადობის მაჩვენებელი 100,000 სულ მოსახლეზე - 663.6), მათ შორის, 15 წლამდე ასაკის ბავშვთა კონტინგენტში - 1,125 (ავადობა 100,000 ბავშვზე გადაანგარიშებით - 1,392.3). მესტიის მუნიციპალიტეტში ამ ჯგუფის პათოლოგიების გამო დარეგისტრირდა 164 შემთხვევა, დაავადებიანობა (100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით) შეადგენს 1,123.3-ს, რაც საერთო რეგიონულ მაჩვენებელს (663.6) აღემატება 1.7-ჯერ.

სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები 


მიოკარდიუმის ინფარქტი და არტერიული ჰიპერტენზია მსოფლიოში დღემდე ყველაზე გავრცელებული გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებია. საქართველოში ძირითადი კარდიოვასკულური დაავადებები, როგორებიცაა ჰიპერტოპნული დაავადება, გულის იშემიური დაავადება, ცერებროვასკულური დაავადებები, მზარდი ტრენდით ხასიათდება.



ნახ. 6.41. ძირითადი კარდიოვასკულარული დაავადებების პრევალენტობის მაჩვენებელები 2001-2010


სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების გავრცელების დინამიკის ანალიზი ცხადყოფს, რომ 1996 წლამდე ავადმყოფთა რაოდენობის შემცირების ტენდენცია 1997 წლიდან შეიცვალა დაავადებულთა რაოდენობის მატებით, რაც დაკავშირებული უნდა იყოს რეგისტრაციის გაუმჯობესებასა და შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამების ამოქმედებასთან. სამედიცინო დახმარების ხელმისაწვდომობის ზრდა, მიუხედავად საკმარისი ფინანსური სიძნელეებისა, საკმაოდ აშკარა გავლენას ახდენს კარდიოლოგიურ პაციენტთა მიმართვიანობის მატებაზე. გულ-სისხლძარღვთა რეგისტრირებული დაავადებების სტრუქტურაში 44.6% უკავია ჰიპერტონულ, 33.0% - გულის იშემიურ და 7.0% - რევმატიულ დაავადებებს. განსაკუთრებით საგანგაშოა არტერიული ჰიპერტენზიის გავრცელების მაჩვენებელი, რომელიც გამუდმებით მატულობდა, რაც ქვეყნის მოსახლეობისათვის შედარებით ახალი რისკფაქტორების (სიღარიბე, კვებითი რეჟიმის დარღვევები, თამბაქოსა და ალკოჰოლის მოხმარების ზრდა, სტრესული მდგომარეობების მომრავლება და სხვ.) წინა პლანზე წამოწევით უნდა იყოს განპირობებული.
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ნახ. 6.42. სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების გავრცელება 1998–2010 წლებში, დაავადებიანობა


ამ დიაგრამიდან ჩანს, რომ სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების გავრცელებამ მოიმატა მთლიანად საქართველოში. ასეთივე ზრდა აღინიშნა მესტიის მუნიციპალიტეტშიც.


2010 წელს სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების გამო განხორციელდა 2,484 ჰოსპიტალიზაცია, აქედან 107 გარდაიცვალა (ლეტალობა – 4.3%). 15 წლამდე ასაკის ბავშვების ჰოსპიტალიზებულმა რაოდენობამ შეადგინა 90 (ლეტალობა – 0). მესტიის მუნიციპალიტეტში ამ პათოლოგიებით მხოლოდ 10 შემთხვევაში განხორციელდა ჰოსპიტალიზაცია. ამ ჯგუფის პათოლოგიების გამო რეგიონის პოლიკლინიკებში მიმართვათა საერთო რაოდენობამ შეადგინა 31,433 (რაც 100,00 მოსახლეზე გადაანგარიშებით - 6,609.1), ხოლო 15 წლამდე ასაკის მოსახლეობაში აღნიშნული დაავადებების გამო მიმართვების 252 შემთხვევა დაფიქსირდა (რაც, 100,00 ბავშვზე გადაანგარიშებით, შეადგენს 311.-ს). ეს მაჩვენებლები ქვეყნის საერთო მონაცემებთან შედარებით მნიშვნელოვნად დაბალია (შესაბამისად - 945 და 766.).


მესტიის მუნიციპალიტეტში გულის იშემიური ავადმყოფობის სულ 190 შემთხვევაა დარეგისტრირებული. დაავადებიანობის მაჩვენებლმა, 100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით, შეადგინა 1,301.4, რაც რეგიონის საერთო მაჩვენებელს (1,297.9) უმნიშვნელოდ აღემატება.


მესტიის მუნიციპალიტეტში ჰიპერტეზიული ავადმყოფობის გამო 2010 წლის ბოლოსათვის დაკვირვებაზე იმყოფებოდა 581 ავადმყოფი, დაავადებიანობის მაჩვენებელმა 100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით შეადგინა 3,979.5, რაც საერთო რეგიონულ მაჩვენებლს (3,318.5) აღემატება 1.2-ჯერ.

გადატანილი გულის მწვავე ინფარქტის გამო მესტიის მუნიციპალიტეტში 2010 წლის ბოლოსათვის დაკვირვების ქვეშ იმყოფება სულ 4 ავადმყოფი, დაავადებიანობის მაჩვენებელი, 100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით, შეადგენს 27.4-ს, აღნიშნული 2.5-ჯერ აღემატება რეგიონის საერთო მაჩვენებელს (10.9). აღნიშნული სწორედ იმის მაჩვენებელია, რომ მოსახლეობის რაოდენობა მნიშვნელოვნად ცვლის ავადობისა და დაავადებიანობის მაჩვენებლებს. 2010 წლის განმავლობაში დაფიქსირებული ინფარქტის 4 შემთხვევის დაავადებიანობის მაჩვენებელში გადაყვანით მიიღება (4*100,000/14,400= 27.7).

2010 წლის ბოლოსათვის მესტიის მუნიციპალიტეტის ცერებროვასკულარული დაავადებების მქონე 53 ავადმყოფი იმყოფებოდა აღრიცხვაზე, პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში - 2. დაავადებიანობის მაჩვენებელი 363.0 რეგიონის საერთო მაჩვენებელს (152.2) აღემატება 2.4-ჯერ.


სასუნთქი სისტემის დაავადებები 


დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, 2010 წელს საქართველოში დაფიქსირდა სასუნთქი სისტემის დაავადებების 494,194 შემთხვევა (ავადობის მაჩვენებელი 100,000 სულ მოსახლეზე - 9,865.5), 15 წლამდე ასაკის მოსახლეობაში დაფიქსირდა 256,897 შემთხვევა (ავადობა 100,000 ბავშვზე - 32,304.7).


2010 წელს სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში სასუნთქი სისტემის დაავადებების გამო განხორციელდა 7,610 ჰოსპიტალიზაცია, გარდაიცვალა 20 (ლეტალობა – 0.3 %). 15 წლამდე ასაკის ბავშვების ჰოსპიტალიზებულმა რაოდენობამ შეადგინა 5,992 (ლეტალობა – 1). 

მესტიის მუნიციპალიტეტში ამ ჯგუფის დაავადებების გამო განხორციელდა 95 ჰოსპიტალიზაცია, მათ შორის 0-15 წლამდე ასაკის იყო 74 (ლეტალობა - 0).


რეგიონის პოლიკლინიკებში ამ ჯგუფის პათოლოგიების გამო მიმართვათა საერთო რაოდენობამ შეადგინა 32,507 (რაც, 100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით - 6,834.9), ხოლო 15 წლამდე ასაკის მოსახლეობაში აღნიშნული დაავადებების გამო მიმართვების 14,705 შემთხვევა დაფიქსირდა (რაც, 100,000 ბავშვზე გადაანგარიშებით, შეადგენს 18,199-ს). მესტიის მუნიციპალიტეტში სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობათა გამო მიმართვიანობის 1,689 შემთხვევა (დაავადებიანობა – 11,568.5). 2010 წელს დარეგისტრირდა, დაავადებიანობის მაჩვენებელი 1.7-ჯერ მეტია რეგიონის საერთო მაჩვენებელზე (6,834.9). სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით რეგისტრირებულია 1,520 შემთხვევა, ავადობის მაჩვენებელმა (100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით) შეადგინა 10,411.0, რაც საერთო რეგიონულ მონაცემებს (5,688.8) აღემატება 1.8-ჯერ.


2010 წლის ბოლოსათვის მესტიის მუნიციპალიტეტში ბრონქული ასთმით დაავადებული იყო 60 პირი (მათ შორის 0-15 წლამდე ასაკის - 5). დაავადებიანობის მაჩვენებელი 411.0 საერთო რეგიონულ მაჩვენებელს (302.4) 1.4-ჯერ აღემატება.
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ნახ. 6.43. სასუნთქი სისტემის დაავადებიანობა


ამ დიაგრამიდან ჩანს მესტიის მუნიციპალიტეტში სასუნთქი სისტემის დაავადებების მატების ტენდენცია 2002-2010 წლებში, თუმცა ასეთივე ტენდენცია აღინიშნება ქვეყნის საერთო დაავადებიანობის შემთხვევაშიც. 

საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები 


საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებების გამოვლენა მნიშვნელოვნად გაიზარდა საქართველოში 2000 წლის შემდეგ. მაგალითად, 2001 წელს, 2000 წელთან შედარებით, საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა სიცოცხლეში პირველად დადგენილი შემთხვევების რაოდენობამ სულ 29.9%-ით მოიმატა. ეს მნიშვნელოვნად განპირობებული უნდა იყოს სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდით, რაც ამბულატორიული სახელმწიფო პროგრამის გაზრდილი დაფინანსებითაა განპირობებული.


1997 -2010 წლების სტატისტიკური ინფორმაციის ანალიზმა აჩვენა, რომ მესტიის მუნიციპალიტეტში საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებებით ავადობის მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად არის მომატებული (ქვეყნის მაჩვენებლებთან შედარებით) 2009 და 2004 წლებში, ხოლო დანარჩენ წლებში დიდი განსხვავება არ ფიქსირდება

2010 წელს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, საქართველოში საჭმლის მომნელებელი სისტემის ორგანოთა დაავადებების 261,977 შემთხვევა დარეგისტრირდა (ავადობის მაჩვენებელი 100,000 მოსახლეზე - 3,410.2), 15 წლამდე ასაკის მოსახლეობაში რეგისტრირებულ იქნა ამ ჯგუფის დაავადებების 23,718 შემთხვევა (ავადობა, 100,000 ბავშვზე გადაანგარიშებით - 2,286.3).
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ნახ. 6.44. საჭმლის მომნელებელი სისტემით ავადობა


საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებების გამო სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში 2010 წელს განხორციელდა 3,932 ჰოსპიტალიზაცია, რომელთაგან გარდაიცვალა 24 (ლეტალობა - 0.8%). 15 წლამდე ასაკის ბავშვების ჰოსპიტალიზებულმა რაოდენობამ შეადგინა 197 (ლეტალობა - 0). მესტიის მუნიციპალიტეტში აღნიშნული პათოლოგიების გამო დაფიქსირდა ჰოსპიტალიზაციის 65 შემთხვევა (ყველა მოზრდილი ასაკის).

ამ ჯგუფის პათოლოგიების გამო რეგიონის პოლიკლინიკებში მიმართვათა საერთო რაოდენობამ შეადგინა 19,142 (რაც, 100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით - 4,024.8) ხოლო 15 წლამდე ასაკის მოსახლეობაში აღნიშნული დაავადებების გამო მიმართვების 1,541 შემთხვევა დაფიქსირდა (რაც, 100,000 ბავშვზე გადაანგარიშებით, შეადგენს 1,907-ს). ეს მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად დაბალია ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელზე (5,883.8). მესტიის მუნიციპალიტეტის ამბულატორიულ დაწესებულებებში ამ ჯგუფის ავადმყოფობათა გამო 2010 წელს მიმართვიანობის 650 შემთხვევა (დაავადებიანობა – 4,452.1) დარეგისტრირდა. დაავადებიანობის მაჩვენებელი 1.1-ჯერ მეტია მუნიციპალიტეტის საერთო მაჩვენებელზე (4,024.0). სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით რეგისტრირებულია 359 შემთხვევა, ავადობის მაჩვენებელმა (100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით) შეადგინა 2,258.9, რაც საერთო რეგიონულ მონაცემებს (1,660.0) აღემატება 1.5-ჯერ.

შარდ–სასქესო სისტემის დაავადებები 


2010 წელს საქართველოში დარეგისტრირდა შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებების 121,634 შემთხვევა (ავადობის მაჩვენებელი – 1,615.9), მათ შორის 7,193 – 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში (1,000 ბავშვზე გადაანგარიშებით, ავადობა – 737.9). 2010 წლის განმავლობაში სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებების გამო განხორციელდა 708 ჰოსპიტალიზაცია, გარდაიცვალა 7 (ლეტალობა - 1%). 15 წლამდე ასაკის ბავშვების ჰოსპიტალიზებულმა რაოდენობამ შეადგინა 76 (ლეტალობა - 0). 

მესტიის მუნიციპალიტეტში ამ ჯგუფის პათოლოგიის გამო დაფიქსირდა ჰოსპიტალიზაციის 8 შემთხვევა, მათ შორის 0-15 წლამდე ასაკის - 1 (ლეტალობა - 0).

ამ ჯგუფის პათოლოგიების გამო რეგიონის პოლიკლინიკებში მიმართვათა საერთო რაოდენობამ შეადგინა 12,284 (რაც, 100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით -2,372.6), ხოლო 15 წლამდე ასაკის მოსახლეობაში აღნიშნული დაავადებების გამო მიმართვების 505 შემთხვევა დაფიქსირდა (რაც, 100,000 ბავშვზე გადაანგარიშებით, შეადგენს 625.0-ს). ეს მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად დაბალია ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელზე (5,883.8), რაც შეეხება მესტიის მუნიციპალიტეტში 2010 წელს დაფიქსირებულ შემთხვევებს, სულ დარეგისტრირდა 447 მიმართვა შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობათა გამო, დაავადებიანობის მაჩვენებელი (100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით) იყო 23,372.6, რაც საერთო რეგიონულ მაჩვენებლებს (3,061.6) აღემატება 1.3-ჯერ.
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ნახ. 6.45. შარდ–სასქესო სისტემის დაავადებიანობა


შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებიანობის 1998-2010 წლების ტრენდზე ჩანს, რომ მესტიის მუნიციპალიტეტში ამ ჯგუფის პათოლოგიებით განპირობებული დაავადებიანობის მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად მაღალია საერთო რეგიონულ და ქვეყნის მაჩვენებლებთან შედარებით. ამასთან, დიაგრამიდან ჩანს, რომ 1998 წლიდან ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად აღემატება ქვეყნის საერთო მაჩვენებელს. განსხვავება უმნიშვნელოა მხოლოდ 2000 და 2002 წლის მონაცემებში.


ძვალ-კუნთოვანი და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები


ამ ჯგუფის პათოლოგიებს მიეკუთვნებიან ართროზები, ართროპათიები, დორსოპათიები, შემაერთებელი ქსოვილის სისტემური დაავადებები, სპონდილოპათიები და სხვა დაავადებები. ძვალ-კუნთოვანი სისტემისა და შემაერთებელ ქსოვილთა ავადმყოფობათა ჯგუფის პათოლოგიების გამო სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ამბულატორიული ტიპის დაწესებულებებში 2010 წელს დაფიქსირებული მიმართვების რაოდენობამ შეადგინა 5,067, (დაავადებიანობის მაჩვენებელი, 100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით - 1,065.4). მათ შორის სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით დარეგისტრირებულია 1,576 შემთხვევა (ავადობის მაჩვენებელი, 100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით შეადგენს, 1,065.4-ს). 


მესტიის მუნიციპალიტეტში ამ ჯგუფის პათოლოგიების გამო მიმართვათა 406 შემთხვევაა რეგისტრირებული (დაავადებიანობა – 2,780.8), რაც საერთო რეგიონულ მონაცემებს აღემატება 2.6-ჯერ. სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით რეგისტრირებულია 111 შემთხვევა, ავადობის მაჩვენებელმა (100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით) შეადგინა 760.3, რაც საერთო რეგიონულ მონაცემებს აღემატება 2.3-ჯერ.
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ნახ. 6.46. ძვალ–კუნთოვანი და შემაერთებელი ქსოვილთა დაავადებიანობა

ძვალ-კუნთოვანი და შემაერთებელ ქსოვილთა დავადებიანობის მხრივ მნიშვნელოვანი განსხვავებაა მესტიის მუნიციპალიტეტსა და ქვეყნის საერთო მონაცემებს შორის. თითქმის ყველა შემთხვევაში მეტია დაავადებიანობა მესტიის მუნიციპალიტეტში. საერთო რეგიონულ ჭრილში ამ მონაცემების შედარება ვერ მოხერხდა სტატისტიკური ინფორმაციის სიმწირის მიზეზით.

რევმატიზმი, ანუ რევმატული დარღვევა, არის ზოგადი სამედიცინო ტერმინი, რომელიც სახსრებსა და შემაერთებელი ქსოვილების პრობლემებთან მიმართებაში იხმარება. რევმატიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია ავტოიმუნური სისტემის დარღვევა, რომელიც წამყვან როლს ასრულებს ამ დაავადების პროგრესირებაში. 


გენეტიკასაც აქვს მნიშვნელობა. პიროვნებები, რომელთა მშობლებს აქვთ რევმატიზმი უფრო მეტი რისკი ქვეშ არიან. სამეცნიერო კვლევების მიხედვით, რევმატიზმი სამჯერ უფრო ხშირად ქალებს ემართებათ მამაკაცებთან შედარებით. ასაკის მატებასთან ერთად რევმატიზმის რისკი იზრდება. არასრუფასოვანმა კვებამ შეიძლება გარკვეული როლი ითამაშოს რევმატიზმის ჩამოყალიბებაში. ჭარბწონიანობა კი, სახსრებზე დიდი სტრესის გამო, შეიძლება ართრიტის გამომწვევი ფაქტორი გახდეს.


ფსიქიკური ჯანმრთელობა 


2010 წელს საქართველოში დარეგისტრირდა ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის 91,664 შემთხვევა (ავადობა - 89.5) მათ შორის 1,926 - ბავშვებში (ავადობა-47.2). 2010 წლის განმავლობაში სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის გამო განხორციელდა 13 ჰოსპიტალიზაცია, რომელთაგან 15 წლამდე ასაკის ბავშვებმა შეადგინა 6 (ლეტალობა - 0). ამ ჯგუფის პათოლოგიების გამო რეგიონის პოლიკლინიკებში მიმართვათა საერთო რაოდენობამ შეადგინა 12,549 (რაც, 100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით -2,638.6), ხოლო 15 წლამდე ასაკის მოსახლეობაში აღნიშნული დაავადებების გამო მიმართვების 196 შემთხვევა დაფიქსირდა (რაც, 100,000 ბავშვზე გადაანგარიშებით, შეადგენს 242-ს). ეს მაჩვენებლები დაბალია ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელზე (2,058.6 და 2,54.6).


მესტიის მუნიციპალიტეტში 2010 წლის ბოლოსათვის რეგისტრირებულია ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობებით დავადებული 218 ავადმყოფი (დაავადებიანობა – 100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით - 1,493.2), რაც მნიშვნელოვნად დაბალია საერთო რეგიონულ მაჩვენებელზე.
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ნახ. 6.47. ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაავადებიანობა


ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების დაავადებიანობით მესტიის მუნიციპალიტეტი უკეთეს ვითარებას აჩვენებს სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონულ და საქართველოს მონაცემებთან შედარებით. ამასთან, 1997-2002 წლების ტრენდის შედარება აჩვენებს, რომ მესტიის მუნიციპალიტეტში ამ ჯგუფის პათოლოგიების დაავადებიანობა, პრაქტიკულად, ერთ დონეზეა და არ იცვლება.


უბედური შემთხვევები და ტრავმები 


2010 წლის განმავლობაში სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში ტრავმების, მოწამვლების და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგების გამო განხორციელდა 1,670 ჰოსპიტალიზაცია, ლეტალობა – 70 (4.2%), რომელთაგან 15 წლამდე ასაკის ბავშვებმა შეადგინა 19 (ლეტალობა - 0). 

2010 წლის განმავლობაში უბედური შემთხვევებისა და ტრავმების გამო განხორციელდა ჰოსპიტალიზაციის 57 შემთხვევა (მათ შორის 0-15 წლამდე ასაკის - 1).
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 ნახ. 6.48.უბედური შემთხვევები და ტრავმები ავადობა

ამ ჯგუფის პათოლოგიების გამო რეგიონის პოლიკლინიკებში მიმართვათა საერთო რაოდენობამ შეადგინა 14,376 (რაც, 100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით -3,022.7), ხოლო 15 წლამდე ასაკის მოსახლეობაში აღნიშნული დაავადებების გამო მიმართვების 756 შემთხვევა დაფიქსირდა (რაც, 100,000 ბავშვზე გადაანგარიშებით, შეადგენს 935.6-ს). მესტიის მუნიციპალიტეტში აღნიშნული დაავადებების მიზეზით მიმართვიანობის 736 შემთხვევაა დაფიქსირებული. დაავადებიანობის მაჩვენებელმა შეადგინა 5,041.1, რაც საერთო რეგიონულ მაჩვენებელს აღემატება 1.7-ჯერ.


უბედური შემთხვევებისა და ტრავმების ავადობის მხრივ მესტიის მუნიციპალიტეტში ძალიან მაღალი მაჩვენებლებია, რაც გამოხატულია 1997 წლიდან 2010 წლამდე ტრენდზედაც. თუმცა 1998 წლის შეუსაბამო მონაცემები სტატისტიკური ინფორმაციის მიწოდებასთან დაკავშირებული პრობლემებით უნდა იყოს გამოწვეული და არა ავადობის მნიშვნელოვანი შემცირებით.

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 


საქართველოში 2010 წლის განმავლობაში ორსულობის, მშობიარობისა და ლოგინობის ხანაში სამედიცინო დაწესებულებაში მიმართვების 10,341 შემთხვევა (ავადობა - 612.5) დაფიქსირდა. სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში აღნიშნული მიზეზის გამო განხორციელდა 5,003 ჰოსპიტალიზაცია (ლეტალობა - 0).


პერინატალურ (მშობიარობის შემდგომ 28 დღის განმავლობაში) პერიოდში განვითარებული პათოლოგიების გამო განხორციელდა 419 ჰოსპიტალიზაცია, ლეტალობა - 10 (2.4%).

ცხრილი 6.29. მონაცემები ახალშობილთა შესახებ


		რეგიონი

		დაიბადა ცოცხალი

		ნეონატალური სიკვდილობა

		დაიბადა მკვდარი



		

		სულ

		მათ შორის ბინაზე

		მაჩვენებელი 1,000 მოსახლე ზე

		სულ

		მაჩვენებელი 1,000 ცოცხალშობილზე

		0-6 დღემდე

		მაჩვენებელი 1,000 ცოცხალშობილზე

		7-28 დღემდე

		მაჩვენებელი 1,000 ცოცხალშობილზე

		სულ

		მაჩვენებელი 1,000 დაბადებულზე



		სამეგრელო და ზემო სვანეთი

		4,363

		22

		9.2

		13

		3.0

		10

		2.3

		3

		0.7

		22

		5.0





2010 წლის განმავლობაში მესტიის მუნიციპალიტეტში სულ იმშობიარა 55 ქალმა (მათ შორის, ბინაზე - ორმა). დაიბადა 57 ბავშვი, მაჩვენებლი 1,000 მოსახლეზე შეადგენს 3.9-ს, რაც 2.4-ჯერ ნაკლებია რეგიონის საერთო მაჩვენებელზე (9.2). მესტიის მუნიციპალიტეტში 2010 წელს ნეონატალური სიკვდილობისა და მკვდრადშობადობის არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა.

მონაცემები შობადობის შესახებ


2000-2010 წლის განმავლობაში შობადობის
 მაჩვენებლების შედარებამ ქვეყნის საერთო მაჩვენებლებთან აჩვენა, რომ 2010 წლის განმავლობაში ცოცხალშობილთა რაოდენობა მკვეთრად შემცირებულია და 3.6-ჯერ ნაკლებია ქვეყნის მაჩვენებელზე (13.9). ასევე მნიშვნელოვანი შემცირებაა გამოხატული 2002-2005 წლებში, ხოლო 2000-2001 წლებში შობადობის მაჩვენებლი (11.0 და 12.0) მესტიის მუნიციპალიტეტში მაღალია ქვეყნის საერთო მაჩვენებელზე (8.9 და 9.1). შობადობის მატება-კლების აღნიშნული ტენდენცია გამოხატულია დიაგრამაზე.
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ნახ. 6.49. შობადობის მაჩვენებლების დინამიკა 2000-2010 წწ–ის




ნახ. 6.50. ცოცხალშობილთა რაოდენობა (2000-2010 წწ.) მესტიის მუნიციპალიტეტში


თანდაყოლილი ანომალიები და განვითარების მანკები


სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში 2010 წელს დარეგისტრირებულია თანდაყოლილი ანომალიების, განვითარების მანკებისა და ქრომოსომული დაავადებების 144 შემთხვევა. დაავადებიანობის მაჩვენებელმა (100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით) შეადგინა 30.3. მესტიის მუნიციპალიტეტში კი დაფიქსირდა 9 შემთხვევა, დაავადებიანობის მაჩვენებლი (61.6) საერთო რეგიონულ მაჩვენებელს აღემატება 2-ჯერ.
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ნახ. 6.51. თანდაყოლილი ანომალიები და განვითარების მანკები

თანდაყოლილი ანომალიები, ხშირ შემთხვევაში, გარემოს მავნე ზემოქმედებასთან ასოცირდება. ამ ჯგუფის დაავადებების გავრცელების მხრივ მესტიის მუნიციპალიტეტში დაავადებიანობა მნიშვნელოვნად ნაკლებია ქვეყნის საერთო მაჩვენებლებთან შედარებით. ამდენად, მოსახლეობის დაავადებიანობის საერთო სტრუქტურაში ამ ჯგუფს მნიშვნელოვანი წვლილი არ შეაქვს.


დაავადებათა ტვირთი


ავადობის ტვირთი არის ჯამური ინდიკატორი, რომელიც ასახავს დაავადების, ინვალიდობისა და სიკვდილობის გავლენას მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტატუსზე.


ავადობის ტვირთი განპირობებულია მრავალი სხვადასხვა ფაქტორის ზემოქმედებით. ავადობის ტვირთის იმ წილს, რომლის აცილება შესაძლებელია მოცემული გარემო ფაქტორის ზემოქმედების მოცილებით, გარემო ფაქტორების საზიანო ზემოქმედებით განპირობებული ავადობის ტვირთის წილი
 ეწოდება. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ განსაზღვრა ავადობის ტვირთის წილი როგორც გლობალურ, ასევე რეგიონულ ჭრილში. სამუშაო დაეფუძნა 2002 წელს ჩატარებულ რისკების შეფასებას
 და მოგვიანებით ჩატარებულ ანალიზს, რომელიც იყენებდა იმდროისათვის არსებულ კვლევებს, სტატისტიკურ მონაცემებსა და ექსპერტულ შეფასებებს
. 


ქვემოთ მოცემულია გარემოს ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების რისკის ფაქტორები და მათთან დაკავშირებული დაავადებები, რომელთა ტვირთი შეფასებულია ზემოხსენებულ ანალიზში:


ცხრილი 6.30: გარემოს რისკის ფაქტორები და მათთან დაკავშირებული დაავადებები


		რისკის ფაქტორი

		დაკავშირებული დაავადება / გამოსავალი



		შენობის გარე ჰაერის დაბინძურება 

		რესპირაციული ინფექციები, კარდიო-პულმონური დარღვევები, ფილტვის კიბო; 


დღენაკლულობა, დაბადებისას მცირე მასა, ფილტვის განვითარების შეფერხება, ჩვილ ბავშვთა სიკვდილი.



		შენობის შიგნით ჰაერის დაბინძურება 

		ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, ქვემო და ზემო სასუნთქი გზების ინფექციები, ფილტვის კიბო, ტუბერკულოზი, პერინატალური მდგომარეობები.



		ტყვია

		გონებრივი ჩამორჩენა, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებები.



		წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა

		დიარეული დაავადებები, პარაზიტოლოგიური დაავადებები, მალნუტრიცია.



		კლიმატური ცვლილებები

		დიარეული დაავადებები, მალარია, ტრავმები, ცილოვანი მალნუტრიცია.



		პროფესიული რისკები

		ტრავმები, სმენის დაქვეითება, კიბო, ასთმა, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, წელის ტკივილი.



		ქიმიკატები

		ინტოქსიკაცია, პერინატალური დარღვევები, თანდაყოლილი ანომალიები, კიბო, ნეიროფსიქიკური დარღვევები, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებები.



		ურბანული გარემო

		საგზაო ტრავმები, ადინამია, სხვა ტრავმები, ძალადობა.



		მაიონებელი გამოსხივება 

		კატარაქტა, კიბო, თანდაყოლილი ანომალიები.





აღსანიშნავია, რომ გარემოს ყველა რისკის ფაქტორი არ იყო ჩართული ანალიზში გლობალურ დონეზე არასაკმარისი მტკიცებულების არსებობის ან შედარებით მცირე დაავადებათა ტვირთის გამო. ამასთანავე, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ფაქტორის ზემოქმედება ჯანმრთელობაზე თვალსაჩინოა, მისი ზემოქმედების რაოდენობრივი შეფასება ისეთ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, როგორიცაა მაგ.: შეცვლილი ეკოსისტემის ზემოქმედებით გამოწვეული შედეგები.


გამოთვლილია
, რომ საქართველოში მთლიანი ავადობის ტვირთის 17%, ხოლო სიკვდილიანობის 19% განპირობებულია გარემოს საზიანო ზემოქმედებით, რომელთა აცილება შესაძლებელია. აღსანიშნავია, რომ ეს მიახლოებითი მაჩვენებელია, ვინაიდან მრავალი დაავადებისათვის მტკიცებულება არ არსებობს. ამასთან, იმ დაავადებებს შორის, რომლებიც გარემოს ზემოქმედებით არის გამოწვეული, ტვირთის 1/5 გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები განაპირობებს, ხოლო შემდეგ მოდის ტრავმები/მოწამვლები, ფსიქიკური დარღვევები და სიმსივნეები.


აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება ვიმსჯელოთ, რომ გარემოს ფაქტორებთან დაკავშირებული ავადობის ტვირთის განმაპირობებლის ძირითადი პათოლოგიებიდან განსაკუთრებით საყურადღებოა უბედური შემთხვევებისა და ტრავმების მნიშვნელოვნად მაღალი დონე; აგრეთვე ენდოკრინული დაავადებები, რაც, უპირველეს ყოვლისა, იოდდეფიციტით არის განპირობებული. დაავადებათა დანარჩენი ჯგუფების შემთხვევაში მესტიის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაავადებიანობათა მატების ტენდენციები შესაბამისობაშია ქვეყნის ზოგად დაავადებიანობის მატებასთან.

6.3. კულტურული მემკვიდრეობა და არქეოლოგია


კულტურულ მემკვიდრეობაზე პროექტის პოტენციური ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია

ინფორმაცია კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ შეგროვდა და დამუშავდა გამოქვეყნებული ლიტერატურის, ინტერნეტრესურსების, ადრე ჩატარებული არქეოლოგიური კვლევა-ძიების ანგარიშების, ფოტო და გრაფიკული დოკუმენტაციის, არტეფაქტების მიმოხილვის, შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის, ადგილობრივ მოსახლეობასთან გასაუბრებისა და კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტთა ადგილმდებარეობის დაზვერვის საფუძველზე.

კულტურულ მემკვიდრეობაზე ხუდონჰესის ზემოქმედების მნიშვნელოვნების შეფასებისას გათვალისწინებულ იქნა ადგილობრივი მოსახლეობის განწყობა, კულტურულ-რელიგიური და ზოგადჰუმანური ფასეულობებით განპირობებული სენსიტიურობის ხარისხი, კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტთა ისტორიულ–კულტურული ღირებულებები და მათზე შესაძლო ზემოქმედების ხარისხი.

იუნესკო და ზემო სვანეთის საკითხი 

იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში ამ ეტაპზე ზემო სვანეთის სახელწოდებით შეტანილია მხოლოდ უშგულის თემის სოფლები ჩაჟაში და ჟიბიანი თავისი უნიკალური ლანდშაფტითა და შუა საკუნეების არქიტექტურით (C (IV) და (V) კრიტერიუმების საფუძველზე). 

ისტორია


სვანების შესახებ უადრესი ცნობა ჩვ. წ–მდე I ს–ის ბერძენ გეოგრაფს, სტრაბონს, ეკუთვნის. იგი წერს, რომ სვანები (Soanes), რომლებიც გამოირჩევიან განსაკუთრებული სიმამაცითა და ძალით, მბრძანებლობენ დიოსკურიის (სოხუმის) ზემოთ მდებარე ტერიტორიაზე კავკასიონის მწვერვალებამდე, ჰყავთ ბასილევსი (წინამძღოლი), 300 კაცისაგან შემდგარი საბჭო და შეუძლიათ, შეკრიბონ 200,000-კაციანი ლაშქარი (ეს რიცხვი, ალბათ, გადაჭარბებულია). სტრაბონი წერს აგრეთვე, რომ ისინი ისრებისთვის ძალიან ძლიერ შხამს ხმარობენ. 

საინტერესოა სტრაბონის ცნობა, რომ სვანეთში ოქრო მთიდან მდინარეებს მოუყვება და მას საცრებისა და ცხვრის ტყავის საშუალებით იღებენ მდინარიდან. აქედან მომდინარეობს მითი ოქროს საწმისის შესახებ. აღნიშნულ ფაქტზე მოგვითხრობს აგრეთვე პირველი საუკუნის რომაელი მეცნიერი პლინიუს უფროსი. 


სვანეთი შემადგენლობაში შედიოდა უძველესი დროიდან კოლხეთის, რასაც ადასტურებს აქ კოლხური ბრინჯაოს ხანისთვის დამახასიათებელი არტეფაქტების აღმოჩენა. მოგვიანებით სვანეთი ეგრისის (ლაზიკის) სამეფოში ერთიანდება, მე–8 საუკუნიდან –აფხაზეთის საერისთავოში, მე–11–მე–15 საუკუნეებში კი – საქართველოს ერთიანი სამეფოს ერთ–ერთი საერისთავოა. საქართველოს ცალკეულ სამეფოებად და სამთავროებად დაშლის შემდეგ სვანეთის საერისთავო გაუქმდა და იგი მეზობელი სამთავროების გავლენის ქვეშ მოექცა. 

მე–19 ს–ის დასაწყისში ქვემო სვანეთი (ამჟამინდელი ლენტეხის რაიონი) სამეგრელოს სამთავროს (დადიანებს) დაექვემდებარა. ზემო სვანეთის (მესტიის რაიონი) დასავლეთი ნაწილი (ე.წ. ბალსქვემო სვანეთი) მე–18 ს–ის მიწურულში დადეშქელიანებს დაემორჩილა, ხოლო აღმოსავლეთმა ნაწილმა (ბალსზემო სვანეთი-ლატალის თემიდან მდ. ენგურის სათავეებამდე) თავისუფალი, უბატონო სვანეთის სტატუსი შეინარჩუნა.


სვანეთის გეოგრაფიულმა იზოლაციამ ქრისტიანულ ტრადიციებთან ერთად, განაპირობა წარმართული ტრადიციების შემონახვაც, რომელსაც მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს სვანების კულტურასა და ყოფა–ცხოვრებაში.


არქეოლოგიური მემკვიდრეობა

სვანეთში 300-ზე მეტი არქეოლოგიური ძეგლია გამოვლენილი, რომელთა ქრონოლოგია მოიცავს პერიოდს ენეოლითის ხანიდან გვიან შუა საუკუნეებამდე. უწყვეტი დასახლების არსებობა ამ რეგიონში არქეოლოგიური კვლევა-ძიების საფუძველზე დასტურდება ჩვ. წ-მდე მე–3 ათასწლეულიდან. ეს პერიოდი აღსანიშნავია ბრინჯაოს მეტალურგიის ჩასახვა–განვითარებით წინა აზიაში და შორმანძილიანი სავაჭრო ურთიერთობების დამყარებით. 

სვანეთში ხელსაყრელი ბუნებრივი პირობები არსებობდა როგორც ბრინჯაოს მეტალურგიისთვის, ასევე ოქროს წარმოებისთვისაც, რომელზედაც ძველად ახლო აღმოსავლეთში მზარდი მოთხოვნა არსებობდა. როგორც ჩანს, სწორედ ეს გახდა ძირითადი სტიმული სვანური ტომების მიერ ამ ტერიტორიაზე დასასახლებლად მესამე ათასწლეულიდან მოყოლებული ჩვ. წ-მდე. სამთო მეტალურგიის არსებობა დასტურდება როგორც ფერადი ლითონების უძველესი გამონამუშევრების, ასევე ამ წარმოებისთვის საჭირო იარაღის – მადნის მოსაპოვებელი ქვის დიდი უროების – აღმოჩენებით. მოპოვებული ლითონის რაოდენობა ბევრად აღემატებოდა ადგილობრივ რეგიონულ მოთხოვნას და აქ გამოდნობილი სპილენძით, როგორც ჩანს, მარაგდებოდა კოლხეთის დაბლობი და, შესაძლოა, უფრო შორეული რეგიონებიც. სვანეთში აღმოჩენილი მესამე და მეორე ათასწლეულების ბრინჯაოს იარაღი კავკასიასა და ახლო აღმოსავლეთში აღმოჩენილი იარაღის მსგავსია, რაც იმას ადასტურებს, რომ სვანეთს მჭიდრო სავაჭრო ურთიერთობები ჰქონდა გარე სამყაროსთან. ჩვ. წ-მდე პირველი ათასწლეულის დასაწყისიდან კლასიკური ხანის ჩათვლით, სვანეთი, თავისი მდიდარი ლითონის საბადოებით, მიმზიდველ რეგიონად რჩება რკინის მეტალურგიის განვითარებისთვისაც.


ენა

სვანური ენა (სვან. ლუშნუ ნინ) ქართველურ ენათა ჯგუფს მიეკუთვნება და მიჩნეულია, რომ ყველაზე ადრე გამოეყო საერთო ქართველურ ენას. სვანური, ძირითადად, სვანეთში მცხოვრები ხალხის მშობლიური ენაა, თუმცა ამ ენაზე მოსაუბრე ადამიანთა მცირერიცხოვანი ნაწილი აფხაზეთის რეგიონშიც ცხოვრობს. სულ სვანურად დაახლოებით, 30,000 ადამიანი საუბრობს მესტიისა და ლენტეხის მუნიციპალიტეტებში (მდინარეების ენგურის, ცხენისწყლისა და კოდორის – ხეობებში მდებარე დასახლებებში).

სვანურ ენაში არის ოთხი დიალექტი: ბალსზემოური, ბალსქვემოური, ლაშხური და ლენტეხური. მესტიის მუნიციპალიტეტში, რომელსაც სოფელი ხაიშიც ეკუთვნის, ბალსზემოურ დიალექტზე საუბრობენ.

სვანური ენა არადამწერლობითი ენაა და ოჯახურ და არაოფიციალურ სოციალურ ურთიერთობაში გამოიყენება. სვანურად მოსაუბრეთა უმრავლესობა ფლობს ქართულსაც, ქვეყნის ოფიციალურ ენას. სვანურის ფორმალური სწავლება არ არსებობს და ამ ენაზე მოსაუბრეთა რაოდენობა დღითი დღე კლებულობს. სვანური ენა გაქრობის საშიშროების წინაშე დგას; ახალი თაობის უმეტესობა სვანურს თავისუფლად ვეღარ ფლობს.

შუა საუკუნეების არქიტექტურა და კედლის მხატვრობა


		

		



		სურ. 6.121. უშგული–ჩაჟაში

		სურ. 6.122. თანღილის ეკლესია, მე–13 ს.





სვანური კოშკი ზემო სვანეთის არქიტექტურის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. კოშკები უმთვარესად გვხვდება მესტიასა და მის მოსაზღვრე სოფლებში; განსაკუთრებით მრავლადაა უშგულსა და ლატალში. კოშკებს, ჩვეულებრივ, სამი-ხუთი სართული აქვთ. ისინი გეგმაში კვადრატული ფორმისაა. მათი კედლების სისქე თანდათანობით კლებულობს და ზედა ნაწილისკენ ვიწროვდება. ზედა სართულები მხოლოდ თავდაცვისთვის გამოიყენებოდა. აქედან ზვერავდნენ და საბრძოლო საშუალებებით იგერიებდნენ მტერს. თავად სახლები, ჩვეულებრივ, ორსართულიანია და 80 - 130 მ2 ფართობზე დგას. ქვედა სართული ერთი მთლიანი დარბაზია ღია კერიით. აქ არის როგორც ადამიანების საცხოვრებელი, ისე შინაური ცხოველების სადგომი. ცხოველების სადგომი გამოყოფილია ხის ტიხრით, რომელიც ხშირად მდიდრულადაა დეკორირებული. ზედა სართულს ზაფხულობით იყენებენ საცხოვრებლად, რომელიც კარით კოშკს უკავშირდება. კოშკი ასევე დაკავშირებულია დერეფანთან, რომელიც შესასვლელს იცავს. 

სვანეთის კოშკიანი სახლების წარმომავლობის კვლევა აჩვენებს, რომ ამ ტიპის არქიტექტურა სათავეს წინაისტორიულ ხანაში იღებს. მისი თავისებურებები აქ მცხოვრები საზოგადოების ეკონომიკით, მთის ინტენსიური სოფლის მეურნეობითა და მესაქონლეობით არის განპირობებული. ბევრი კოშკი დაინგრა და განადგურდა; თუმცა სოფელი ჩაჟაში (უშგულის თემი) შემონახულ იქნა როგორც მუზეუმ-ნაკრძალი. აქ ორასზე მეტი კოშკი და ოთხასი სახლია შემორჩენილი. სოფელი მდებარეობს თავდაცვისთვის ხელსაყრელ ადგილზე - შავი და ენგურის მდინარეების შესაყარზე, სოფელი დაცულია ორი ციხესიმაგრით სოფლის თავსა და ბოლოში; ქვედა ციხეს მცირე დარბაზული ეკლესია აქვს, რომელსაც ლაშხდაშხს უწოდებენ; მეორე ეკლესია – მაცხვარი, ახლომდებარე გორაკზე დგას, აქ შემორჩენილია შუა საუკუნეების კედლის მხატვრობის ნიმუშები.

ზემო სვანეთის ეკლესიები, ჩვეულებრივ, ძალიან პატარაა და იშვიათად აღემატება 20 მ2-ს; ზოგიერთი მათგანი კი მხოლოდ 5-6 მ2 ფართობს მოიცავს. ეკლესიების კედლების ექსტერიერი არ არის შემკული ქვაზე ნაკვეთი დეკორით, მაგრამ ინტერიერი მდიდარია კედლის მხატვრობით, სარიტუალო და საკურთხევლის ჯვრებით, მინიატურებით გაფორმებული ხელნაწერებით. ეკლესიებში შესასვლელი კარიც მდიდრულადაა ორნამენტირებული. სვანეთის ეკლესიების უმეტესობა მე–9–მე–17-საუკუნეებით თარიღდება, ხოლო მათი მშენებლობის პიკი მე–10–მე–12 საუკუნეებზე მოდის. განსაკუთრებული ისტორიული და მხატვრული ღირებულებისაა კედლის მხატვრობა. სვანეთის ეკლესიებისათვის დამახასიათებელია ფასადების მოხატვა, მათზე ბიბლიური და ჰაგიოგრაფიული პერსონაჟების გამოსახვა. სოფელ ჟიბიანში, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი სოფელია სვანეთში და ზ.დ, დაახლოებით, 2,100 მ-ზე მდებარეობს, არის ლამარიას რელიგიური კომპლექსი, რომლის კედლის მხატვრობა საქართველოს შუა საუკუნეების მხატვრობის გამორჩეულ ნიმუშს წარმოადგენს.


ეთნო–კულტურული თავისებურებები

მსოფლიო ბანკის მიერ შემუშავებული სამოქმედო სტრატეგიის (OP 4.10 - Indigenous Peoples) თანახმად, “მკვიდრი მოსახლეობა” (“Indigenous Peoples”) არის ტექნიკური ტერმინი, რომლითაც აღინიშნება სოციალური და კულტურული უმცირესობის ჯგუფი, რომელიც განსხვავდება ნაციონალურ საზოგადოებაში არსებული დომინანტური ჯგუფებისგან. ამ ჯგუფისთვის დამახასიათებელია სხვადასხვა დონის შემდეგი თავისებურებები:

· თვითიდენტიფიკაცია თვითმყოფადი, ადგილობრივი, ეთნიკური ან კულტურული ჯგუფისადმი მიკუთვნებულობის საფუძველზე და სხვების მიერ ამის აღიარება; 


· კოლექტიური მიჯაჭვულობა გეოგრაფიულად განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილის, მამულების ან წინაპართა ტერიტორიების მიმართ და, ასევე, საცხოვრებელი გარემოს ბუნებრივი რესურსების მიმართ; 


· წარმომავლობით არიან იმ ხალხისგან, რომლებსაც, ტრადიციულად, სავაჭრო-ფულადი ურთიერთობები არ ჰქონდათ, ნატურალურ მეურნეობას ეწეოდნენ (ხშირად მომთაბარეს ან საიალაღოს) და მათი სტატუსი მათივე საკუთარი წეს-ჩვეულებებით, ტრადიციებით ან სპეციალური კანონებით განისაზღვრება; 


· კულტურული, სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური ინსტიტუტები განსხვავდება დომინანტური საზოგადოებისა და კულტურისაგან;

· მათი ენა ან დიალექტი საკმაოდ განსხვავდება მოცემული ქვეყნის ან რეგიონის ოფიციალური ენისა თუ დიალექტისგან. 


ხაიშის მოსახლეობის უმეტესობას სვანები წარმოადგენენ, რომლებიც ისევე, როგორც ზემო სვანეთის მაღალმთიანი მოსახლეობა, თავის თავს, პირველ რიგში, სვანურ ეთნოსს მიაკუთვნებს, შემდეგ კი – ქართველ ერს. თუმცა მაღალმთიანი მოსახლეობისგან განსხვავებით, ხაიშელები უფრო მეტად არიან ინტეგრირებული დანარჩენ ქვეყანასთან, რაც განაპირობა ამ სოფლის სიახლოვემ და ნებისმიერ სეზონში ურთიერთობის შესაძლებლობამ სამეგრელოს დაბლობსა და საქართველოს სხვა უმეტეს რეგიონებთან (ზემო სვანეთის მაღალმთიანი სოფლები უკანასკნელ დრომდე ზამთრის პერიოდში დიდთოვლობის გამო ხშირად წყდებოდა დანარჩენ საქართველოს და ბუნებრივ იზოლაციაში ექცეოდა, რამაც თვითმყოფადი მეურნეობის აუცილებლობა და შესაბამისად, დახურული საზოგადოების ჩამოყალიბება განაპირობა). ხაიშის მოსახლეობა არ მიეკუთვნება მსოფლიო ბანკის განმარტებით “მკვიდრი მოსახლეობის“ (Indigenous Peoples) კატეგორიას.

იმის გამო, რომ ხაიში და მისი მიმდებარე სოფლები ზ. დ., საშუალოდ, 700 მ-ის სიმაღლეზე მდებარეობს, რაც სოფლის მეურნეობის თითქმის ყველა მიმართულების განვითარების შესაძლებლობას იძლევა, ამ სოფლების მეურნეობა განსხვავდება ზემო სვანეთის მაღალმთიანი სოფლების მეურნეობისგან და თითქმის ისეთივეა, როგორც საქართველოს უმეტეს რაიონებში, სადაც ზომიერი კლიმატური პირობებია. 

ხაიშის თემის სოფლების საცხოვრებელი სახლების არქიტექტურაც არ არის მაღალმთიანი სვანეთის სოფლების არქიტექტურის მსგავსი. აქ არ გვხვდება კოშკიანი სახლები (მაჩუბები
), რითაც მაღალმთიანი სვანეთის სოფლებს შუა საუკუნეების იერსახე აქვთ შემორჩენილი და, ძირითადად, რის გამოც ზემო სვანეთი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაშია შეტანილი. გარდა ამისა, ეს არქიტექტურა (ხაიშის საცხოვრებელი სახლების არქიტექტურისგან განსხვავებით) განაპირობებდა და კვლავაც განაპირობებს მაღალმთიანი სვანეთის თემებში ტრადიციული სვანური ოჯახის ორგანიზაციის სპეციფიკასა და თემის შიგნით არსებულ საზოგადოებრივ ურთიერთობათა ტრადიციული ინსტიტუტის წესების შენარჩუნებას.

მიუხედავად იმისა, რომ ხაიშის მოსახლეობა იცავს ტრადიციებსა და წეს–ჩვეულებებს, რაც, ძირითადად, სვანური დღესასწაულების აღნიშვნაში გამოიხატება, საქართველოს კანონმდებლობა სრულად ვრცელდება ამ მოსახლეობაზე და მათი ყოფა–ცხოვრების სტატუსი არ განისაზღვრება მათი საკუთარი წეს–ჩვეულებებით, ტრადიციებით, ან რაიმე სპეციფიკური კანონებით, რომლებიც დანარჩენი ქვეყნისგან განსხვავდება. 

გეოგრაფიული მდებარეობის გამო ხაიშის მოსახლეობას სავაჭრო–ეკონომიკური ურთიერთობები ყოველთვის უფრო ინტენსიური ჰქონდა ბართან, ვიდრე მაღალმთიან სვანეთთან, სადაც ისტორიულად ჩამოყალიბებული და გეოგრაფიული იზოლაციით განპირობებული, ტრადიციული, დახურული, თემური საზოგადოების სოფლები მდებარეობს. 

ხაიშის მოსახლეობის უმრავლესობა, სვანური ენის გარდა, ფლობს ასევე ქართულ ენას და განათლებასაც ქართულ ენაზე იღებს. მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ერთმანეთთან საურთიერთოდ ორივე ენა გამოიყენება. განათლების სისტემის ხელმისაწვდომობა, შესაბამისი ცოდნის მიღებისა და უნარ-ჩვევების გამომუშავება ხაიშელს აძლევს საშუალებას, სრულყოფილად იყოს ჩართული ქვეყნის დომინანტი საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომ, სხვადასხვა სტრუქტურასა და ინსტიტუტებში.


საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სვანეთის ისტორიულ–ეთნოგრაფიული მუზეუმი


		

		



		სურ. 6.123. ადიშის ოთხთავი (897 წ.)

		სურ. 6.124. ორმოც მოწამეთა ფერწერული ხატი (მე–12 ს.)





სვანეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი მდებარეობს ქალაქ მესტიაში. მუზეუმი დაარსდა 1936 წელს, როგორც მესტიის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სეტის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში დაცული ნივთიერი ძეგლების ბაზაზე. ჩამოყალიბების დროისათვის მუზეუმს რამდენიმე ექსპონატი ჰქონდა. შეგროვებითი და სამხარეთმცოდნეო მუშაოების შედეგად მუზეუმის თანამშრომლებმა, მეცნიერებმა და ადგილობრივმა საზოგადოებამ 1948 წელს ყოფილი საგვარეულო ეკლესიებიდან მუზეუმში გადმოიტანეს 21 ხელნაწერი. 1984 წლისათვის ფონდ–საცავებში 12,282 ექსპონატი ირიცხებოდა. მათ შორის ბევრი უნიკალური ნივთია. მუზეუმში დაცულია სვანეთის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევა–ძიების შედეგად მოპოვებული მასალები (ჩვ. წ–მდე III ათასწლეულიდან შუა საუკუნეების ჩათვლით), ქართული ჭედური ხელოვნებისა და ხატწერის უნიკალური ნიმუშები (X ს-ის მაცხოვრის ხატი, XI ს-ის I ნახევრის ხატები აღსაყდრებული ქრისტეს გამოსახულებით და ასანის წმ. გიორგის ხატი, XII ს-ის “ორმოცი მოწამის ხატი” და “ჯვარცმის ხატი”, ღვთისმშობლის IX-X სს-ის ფერწერული ხატები და სხვ., სარიტუალო ნივთები - IX-XIV სს-ის სამწერობლები და სხვ.), უძველესი ხელნაწერები (XI-XIII სს-ის ჰადიშის, ლაბსყალდის, იენაშისა და მესტიის ხელნაწერი ოთხთავები მოჭედილი ყდებით), ადრეული და გვიანი შუა საუკუნეების საომარი აღჭურვილობის, რკინის, ვერცხლის, სპილენძის ნაკეთობების, სამკაულების, ჭურჭლის, ქსოვილების ნიმუშები, ძველი სვანეთის ყოფის ამსახველი ეთნოგრაფიული ნივთები და სხვ.


ამჟამად მესტიის მუზეუმი არ ფუნქციონირებს მუზეუმის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო.

სოფ. ხაიშის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია


ეკლესია მდებარეობს სოფ. ხაიშში, მდ. ხაიშურის მარჯვენა ნაპირზე, თანამედროვე სასაფლაოსა და შუა საუკუნეების სამაროვნის ტერიტორიაზე (GPS-ის კოორდინატები: Elv.-625, N – 42°54.517, EO – 42°11.263, აღებულ იქნა კოორდინატები ეკლესიის აღმოსავლეთ შესასვლელთან ახლოს). იხ. რუკა #19.

		



		სურ. 6.125. სოფ. ხაიშის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია






		



		სურ. 6.126. სოფ. ხაიშის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია





ეკლესიის აშენების თარიღი არ არის ცნობილი. 1979 წელს ეკლესიის მიმდებარედ ჩატარებულმა არქეოლოგიურმა გათხრებმა გამოავლინეს მე-12 - მე-13 საუკუნეების სამარხები, რომელებიც ნაწილობრივ ეკლესიის საძირკვლის ქვეშ უნდა ყოფილიყო მოქცეული. შესაბამისად, თავდაპირველად ეკლესია ამ ადგილზე მე–12-მე–13 საუკუნეების შემდგომ პერიოდში უნდა აგებულიყო. ამ ეკლესიის რეკონსტრუქცია განხორციელდა 1903-05 წლებში. ამავე ადგილზე 1991-94 წლებში ახალი, არქიტექტურულად მსგავსი ეკლესია აშენდა, თუმცა ახალი ეკლესია უფრო დიდ ფართობს მოიცავს ვიდრე შუა საუკუნეების თავდაპირველი ეკლესია. ხაიშის ორივე, როგორც შუა საუკუნეების პერიოდის, ასევე მის ადგილზე აგებული თანამედროვე ეკლესიის არქიტექტურა, ნახევრად წრიული ნიშითა და აბსიდური გადახურვით ზემო სვანეთის ტიპურ საეკლესიო არქიტექტურას წარმოადგენს. 


სოფ. ხაიშის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის საკითხი ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეულია სოფლის მოსახლეობისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ ეკლესია, ამჟამინდელი ექსტერიერით, მე–20 საუკუნის 90–იან წლებშია აშენებული და არ არის კვალიფიცირებული, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, იგი შუასაუკუნეების ნაეკლესიარზეა აგებული და სოფლის მოსახლეობის სულიერი კულტურის ძეგლს წარმოადგენს. 




სურ. 6.127. სოფ. ხაიშის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია



სურ. 6.128. ხაიშის მე–12 –მე–13 საუკუნეების სამაროვნის ნახაზი და წმ. გიორგის სახელობის თავდაპირველი ეკლესიის გეგმა (1) და ხაიშის წმ. გიორგის სახელობის თანამედროვე ეკლესიის გეგმა (2)

სასაფლაოები

წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიასთან მიმდებარე ტერიტორიაზე არის სოფ. ხაიშის სასაფლაო, სადაც სოფლის მცხოვრებთა ნათესავები არიან დაკრძალული. სასაფლაოც, არსებული პროექტის თანახმად, დატბორვის ზონაში ექცევა, რაც უკიდურესად მტკივნეულ საკითხს წარმოადგენს მოსახლეობისათვის. 


აღსანიშნავია, აგრეთვე, და სხვა საფლავები, რომელიც მდებარეობს სახლებთან მიმდებარე ტერიტორიებზე.

მიცვალებულებისადმი, მით უფრო გარდაცვლილი წინაპრებისა და ნათესავებისადმი, პატივისცემა ნებისმიერი კულტურის შემადგენელი ნაწილია, თუმცა ქართულ კულტურაში ამ საკითხისადმი განსაკუთრებული მგრძნობელობა არსებობს და ნათესავ–ახლობლების საფლავებს საკრალური მნიშვნელობა აქვთ. უფრო მეტიც, ქართველებისთვის სამშობლო გაიგივებულია იმ ადგილთან, სადაც მათი წინაპრები განისვენებენ.



სურ. 6.129. სოფ. ხაიშის სასაფლაო


სოფ. ხაიშის შუა საუკუნეების სამაროვანი

სოფ. ხაიშის თანამედროვე სასაფლაოს და წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე არის ასევე შუა საუკუნეების სამაროვანიც. ამ სამაროვნის ნაწილის გათხრები 1979 წელს ჩაატარა არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის სვანეთის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ (ექსპედიციის ხელმძღვანელი - შოთა ჩართოლანი). სამარხების უმეტესობა მე-12 - მე-13 საუკუნეებით თარიღდება. სამარხეული ინვენტარი, ძირითადად წარმოადგენს რკინის იარაღსა და თიხის ნაკეთობებს. სამაროვნის გამთხრელის აზრით სამარხები მეომრებს უნდა ეკუთვნოდეთ. ამ სამარხებით უფრო ადრინდელი სამაროვანი განადგურდა, ხოლო მეომართა ზოგი სამარხის თავზე ეკლესია აშენდა. სამაროვანზე შეინიშნება შუა საუკუნეების ისეთი სამარხებიც, რომელიც ჯერ არ გათხრილა. ზოგიერთი მათგანის ქვის სტრუქტურა ნათლად არის გამოკვეთლი. სამარხების გარდა, სამაროვნის ტერიტორიაზე არის გარკვეულ ნაგებობებათა ნაშთები, რომლებიც, როგორც ჩანს, შუა საუკუნეებს მიეკუთვნება.



სურ. 6.130. არტეფაქტები ხაიშის მე-12-მე-13 საუკუნეების სამაროვნიდან


სოფ. ხაიშის ადრეული კლასიკური პერიოდის ნასახლარი


ხაიშის ადრეული კლასიკური პერიოდის ნასახლარის ნაშთები მდებარეობს ეკლესიის ჩრდილო-დასავლეთით, დაახლოებით, 200 მ-ში, სოფლის სკოლასთან ახლოს. 1983 და 1988 წლებში ამ ადგილზე არქეოლოგიური გათხრები ჩაატარა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის სვანეთის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ (ექსპედიციის ხელმძღვანელი - შოთა ჩართოლანი). აქ აღმოჩენილი არქეოლოგიური მასალა წარმოდგენილია ჩვ. წ-მდე მე-7-მე-6 საუკუნეების თიხის კერამიკის ფრაგმენტებით, რომელიც გათხრების ტერიტორიაზე იყო მიმობნეული. აქვე აღმოჩნდა ქვის კედლების ნაშთებიც, თუმცა ნაგებობების ფუნქციისა თუ არქიტექტურის დადგენა ვერ მოხერხდა.



სურ. 6.131,132. შუა საუკუნეების ორი სამარხი და ნაგებობების კედლები სოფელ ხაიშის თანამედროვე სასაფლაოსა და ეკლესიის მიდამოებში

ხაიშის კლასიკური პერიოდის ობიექტი

კლასიკური პერიოდის კერამიკის ნატეხები აღმოჩენილ იქნა ხაიშის კლდოვანი გორაკის წვერზე, მდ. ენგურის მარცხენა მხარეს, მესტიისკენ მიმავალი გზის პირას, მისგან ჩრდილო–დასავლეთით, ბენზინგასამართი სადგურის უკან (გორაკის თავზე რკინის ჯვარია აღმართული).



სურ. 6.133. ხაიშის კლასიკური პერიოდის ნასახლარის გეგმა და კერამიკა სოფლის სკოლასთან ახლოს



სურ. 6.134. ბორცვზე აღმოჩენილი კლასიკური პერიოდის კერამიკა

ხაიშის განძი


1948 წლის 21 ივლისს საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში მიიტანეს არტეფაქტთა ჯგუფი, რომელიც აღმოჩნდა სოფელ ხაიშში წყალსადენისათვის თხრილის გაყვანის დროს, მდ. ხაიშურას მარცხენა მხარეს, მისგან, დაახლოებით, 200 მ–ის დაშორებით, დაახლოებით, 80 სმ–ის სიღრმეზე, დიდი ლოდის ქვეშ.წყალსადენის მშენებლობაზე მომუშავე სეზონური მუშების, აბრამ სტეფანეს ძე გავრილოვის და ნიკოლოზ ნესტოროვის, გადმოცემით, ეს არტეფაქტები დაფლული უნდა ყოფილიყო განძის სახით, რადგან იქ ადამიანის ძვლების არანაირი ნაშთი არ ყოფილა. თუმცა იმის გამო, რომ სტილისტური ანალიზით დასაბუთებულ იქნა ამ არტეფაქტების თანადროულობა, გამორიცხული არ არის, რომ ეს არტეფაქტები სამარხეულ ინვენტარს წარმოადგენდეს და, შესაბამისად, ამ აღმოჩენის სიახლოვეში ამავე პერიოდის სხვა სამარხებიც არსებობდეს. 



სურ. 6.135. ოქროს საკიდი ხაიშის განძიდან

ეს განძი თუ სამარხეული ინვენტარი თარიღდება ჩვენი წელთაღრიცხვის I საუკუნით. იგი შეიცავდა მსგავსი ფორმის სამი ორსახელურიანი და მაღალფეხიანი ვერცხლის თასის ფრაგმენტებს, ოქროს საკისრე რგოლს ორი მითიური ცხოველის სქემატური გამოსახულებით, ოქროს ორ თვალედ ბეჭედს, ოქროს თხელფურცლოვან მცირე ზომის მრგვალ ფირფიტასა და ოქროს საკიდს ჩარდახიანი კოშკისა და ორი ადამიანის გამოსახულებით, რომლებიც მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე, სავარაუდოდ სალამურსა და ჭიანურზე, უკრავენ. ერთ-ერთი ვერცხლის თასი გაფორმებულია მაღალრელიეფური ფოთლოვანი მოტივით და საუკეთესო ნიმუშადაა მიჩნეული კლასიკური პერიოდის ვერცხლის ნაკეთობათა შორის და, როგორც ჩანს, ელინისტური აღმოსავლეთის ერთ-ერთ სახელოსნოში უნდა ყოფილიყო დამზადებული. რაც შეეხება ოქროს ნივთებს, ისინი ადგილობრივი წარმოებისაა და საქართველოს ადრეკლასიკური პერიოდის ოქრომჭედლობის ტრადიციის გაგრძელებას ასახავს.

ნაგებობის ნაშთები ადგილ საგერგილთან

2008 წელს სოფელ ხაიშის სკოლის მასწავლებელმა, ზურაბ ნიჟარაძემ, მესტიისკენ მიმავალი გზის პირას, მაღალ ფერდობზე, გზიდან აღმოსავლეთით, ადგილ საგერგილთან, რომელიც სოფლიდან, დაახლოებით, ერთი კილომეტრის მანძილზე მდებარეობს დააფიქსირა ქვის კედლების ნაშთები, რომლებიც, სავარაუდოდ, შუა საუკუნეების ნაგებობისა უნდა იყოს.



სურ. 6.136, 137. ნაგებობის ნაშთები ადგილ საგერგილთან

ტობარის წმინდა გიორგის ეკლესია

ტობარის წმინდა გიორგის ეკლესიას (GPS კოორდინატები: 271244.403, 4760656.392), რომელიც აშენებულია 3 წლის წინ და აქვს არატრადიციული არქიტექტურა.



სურ. 6.138. ტობარის წმინდა გიორგის ეკლესია


კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები მთავარი საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ


ბარჯაშის გამოქვაბული

გამოქვაბული, სადაც აღმოჩენილია შუა საუკუნეების პერიოდის კერამიკის ფრაგმენტები, მდებარეობს სოფელ ხაიშის დასავლეთით, 15 კილომეტრის დაშორებით, სოფელ ბარჯაშთან ახლოს, მდ. ენგურის მარცხენა მხარეს, სამეგრელო-ზემო სვანეთის გზასთან. GPS-ის კოორდინატები: Elv. – 579.5 მ, N - 42°52.229, EO - 42°01.910 (კოორდინატები აღებულ იქნა გამოქვაბულის ჩრდილოეთით, დაახლოებით, 10 მეტრში).

		

		



		სურ. 6.139, 140. გამოქვაბული ბარჟაშთან, სადაც შუა საუკუნეების კერამა არის აღმოჩენილი





ბარჯაშის გამოქვაბული მიწით იქნა დაფარული გზის მშენებლობის დროს და ამჟამად მხოლოდ მისი ზედა ნაწილი ჩანს. გამოქვაბულს შუასაუკუნეებში, როგორც ჩანს, თავშესაფრად იყენებდნენ ზემო სვანეთისკენ ან ზემო სვანეთიდან მომავალი მგზავრები.


ხაიშის ციხესიმაგრე

ხაიშის ციხესიმაგრე მდებარეობს სოფელ ხაიშიდან სამხრეთით, დაახლოებით, 10 კმ-ის მანძილზე, ლებურცხილას კლდეკართან. GPS-ის კოორდინატები: Elv. – 602 მ, N - 42°54.797, EO - 42°04.310 (კოორდინატები განისაზღვრა ციხესიმაგრის სამხრეთით, დაახლოებით, 30 მეტრში, ძველ გზასთან ახლოს).



სურ. 6.141. ხაიშის მე-10-მე-17 სს-ის ციხესიმაგრე

ხაიშის ციხესიმაგრის ზომებია 11.5 მ 7 მ-ზე. ციხესიმაგრის კუთხეები გამაგრებულია ხის ძელებით (იხ. სურ. 6.3–16). კედლების ქვის წყობისათვის გამოყენებულია კირქვის ხსნარი და ხის არმატურა. მშენებლობის ეს მეთოდი ტიპურია სვანეთის შუა საუკუნეების არქიტექტურისათვის და გამოიყენებოდა მანამ, სანამ იგი თანამედროვე ბეტონის არმატურის კარკასმა არ შეცვალა. არქეოლოგიურმა სამუშაოებმა, რომელიც ჩაატარა არქეოლოგიური კვლევების ცენტრის სვანეთის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ (ექსპედიციის ხელმძღვანელი - შოთა ჩართოლანი), აჩვენა, რომ ციხესიმაგრე, როგორც ჩანს, აგებულ იქნა მე-10 საუკუნეში და მე-17 საუკუნემდე ფუნქციონირებდა. გათხრების დროს აღმოჩენილი არტეფაქტების ერთი ნაწილი ადასტურებს, რომ ეს ადგილი სამხედრო საგუშაგოს ფუნქციას ასრულებდა კლასიკურ პერიოდშიც. ადრეული შუა საუკუნეების ხანაში ამ ადგილზე იდგა ხის კოშკი მანამ, სანამ მე-10 საუკუნეში ციხესიმაგრეს ააშენებდნენ. 


ხაიშის ციხესიმაგრე, მდინარე ენგურის შუა წელის საფორტიფიკაციო სისტემაში, ყველაზე გამორჩეულია და ერთ-ერთი პირველი ისტორიული ძეგლია, რომელიც სამეგრელოდან ზემო სვანეთისკენ მიმავალი გზიდან მოსჩანს. იმის გამო, რომ ციხესიმაგრე ადვილად მისადგომია და პირველი ძეგლია ზემო სვანეთისკენ მიმავალ გზაზე, რომელიც რეგიონის კულტურულ მემკვიდრეობას გვაცნობს, ციხესიმაგრე შეიძლება, გამოყენებულ იქნეს ტურისტულ ობიექტად.

ზუგდიდი–ჯვარი–მესტიის გზისა და ჭუბერისკენ მიმავალი გზის ახალი მონაკვეთების მშენებლობის არეალი

ხუდონჰესის არსებული პროექტით განხორციელების შემთხვევაში იტბორება ზუგდიდი–ჯვარი–მესტიის საავტომობილო გზისა და ჭუბერის თემისკენ მიმავალი გზის მონაკვეთები. მათ სანაცვლოდ შემოთავაზებულია ახალი გზების გაყვანა როგორც ენგურის ხეობის, ასევე ნენსკრას ხეობის მარჯვენა მხარეს: ზუგდიდი–ჯვარი–მესტიის 15 კმ–იანი მონაკვეთი და ჭუბერისკენ მიმავალი გზის 4 კმ–მდე მონაკვეთი. 


დაგეგმილი გზების გასწვრივ, დაახლოებით 50 მ–იან დერეფანში, კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენის მიზნით ჩატარებული ვიზუალური სადაზვერვო სამუშაოს შედეგად, კულტურული მემკვიდრეობის, მათ შორის არქეოლოგიური მემკვიდრეობის 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.


კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები მდინარე ენგურის მარჯვენა ნაპირზე

მართალია, მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები მთავარ საკვლევ ტერიტორიაში არ ექცევა, პროექტმა მათზედაც შეიძლება იქონიოს ზეგავლენა, რადგანაც მუშახელის საცხოვრებელი ბანაკი, პროექტის მიხედვით, მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე უნდა განთავსდეს. მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე კულტურული მემკვიდრეობის არსებული ობიექტებია:

· მე-9 საუკუნის მთავარანგელოზის ეკლესია სოფ. ლაღრალში;


· ციხესიმაგრის ნანგრევები სოფ. იდლიანში;


· მე-12 საუკუნის ეკლესია სოფ. იდლიანში (ამჟამად მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია);


· სასაფლაო სოფ. იდლიანში.
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� Ulomov et al. 1999, Balassanyan et al. 1999, Slejko et al. 2007, Javakhishvili et al. 2007, საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონების რუკები 1978, 1992 და 1999 წლის.


� Khudoni Hydropower Plant Project, Phase III Feasibility Study, Seismic Studies Report, 53 pages, Report 3.6 by J. Studer, 2010.


� ეს იგივეა, რაც SSE (ზღვრული უსაფრთხო მიწისძვრა) და მსგავსია MCE ან MPE (მაქსიმალური შესაძლო მიწისძვრა = maximum probable earthquake; Kramer, 1996, ICOLD bulletin 72, International Building Code 2006, National Earthquake Hazards Reduction Program - NEHRP.


� კატალოგები პირობითად იყოფა ისტორიულ და ინსტრუმენტულ ნაწილებად. ისტორიული პერიოდის მიწისძვრების პარამეტრები განისაზღვრება სხვადასხვა წყაროში მოცემული მიწისძვრის ეფექტით, ე.წ. მაკროსეისმური მონაცემებით და, შესაბამისად, მათი სიზუსტე და მონაცემების საიმედოობა ნაკლებია, ხოლო ინსტრუმენტული პერიოდის მიწისძვრების პარამეტრები გაცილებით უფრო ზუსტია. ინსტრუმენტული პერიოდი საქართველოში დაიწყო 1899 წლიდან, თუმცა იმის გამო, რომ პირველი სეისმოგრაფები საკმაოდ უხეში იყო, მეჩხრად იყო განლაგებული, სხვადასხვა მიზეზის გამო მათი მუშაობა წყდებოდა, მეოცე საუკუნის ოცდაათიანი წლების ბოლომდე მიწისძვრის პარამეტრები, ძირითადად, ისევ მაკროსეისმური მონაცემებით განისაზღვრებოდა. ამიტომ ჩვენს კვლევაში, პირობითად, ისტორიულ მიწისძვრებს ვუწოდებთ მიწისძვრებს 1930 წლამდე, ხოლო ინსტრუმენტულ პერიოდს – 1930 წლის შემდგომ პერიოდს.


� ანგარიშში განხილულია სხვადასხვა მკვლევრის მიერ გამოქვეყნებული აქტიური რღვევების მოდელები, მიწისძვრის კერის ზონებისგან განისაზღვრა აქტიური რღვევების საფუძველზე. აქ ძირითადად გამოყენებულია ორი ნაშრომი Gamkrelidze et al. 1998 და Adamia et al. unpublished material, 2006. ამასთან, გარკვეული მონაცემები აღებულია სხვადასხვა ანგარიშიდან.


� გზშ-ს ანგარიშის 5.1.6 თავში (კლიმატი და ახლო მომავალში მისი მოსალოდნელი ცვლილება) წარმოდგენილი გათვლები და საპროგნოზო შედეგები ითვალისწინებს მეტეოპარამეტრებს, რომლებიც აღნიშნულ ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების პირობებში ოდესმე აღრიცხულა. 1961-1990 წლების მონაცემები გამოყენებულ იქნა რეგიონული კლიმატური მოდელის შედეგების დასაკალიბრებლად, როგორც ამას IPCC-ის (Intergovernmental Panel on Climate Change) რეკომენდაციები გვირჩევს.


� ქარის რეჟიმის შფასებისათვის გამოყენებულია ყველა არსებული მონაცემები მეტეოსადგურებიდან.


� HadCM3 (Hadley Centre Coupled Model, version 3) - coupled atmosphere-ocean � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/General_circulation_model" \o "General circulation model" �general circulation model� (AOGCM) developed at the � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Hadley_Centre" \o "Hadley Centre" �Hadley Centre� in the United Kingdom; one of the major models used in the � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/IPCC_Third_Assessment_Report" \o "IPCC Third Assessment Report" �IPCC Third Assessment Report� in 2001.


� დღ. რ. - დღეთა რიცხვი.


� პ.ხ. – პერიოდის ხანგრძლივობა.


� Панов, 1983; Хазарадзе, 1985; Гобеджишвили, 1989; მუმლაძე, სხვ. 2008


� 1941-1946-1948-1956 წლების მონაცემები ჰ/ს ხაიშზე არ არსებობს. აღნიშნული წლების მონაცემები არ არსებობს ასევე მდ. ენგურის სხვა ჰიდროლოგიურ საგუშაგოებზე, რის გამოც მათი საშუალო წლიური ხარჯების აღდგენა შეუძლებელია. 





წყლის მაქსიმალური და მინიმალური ხარჯების აღდგენა მთიანი რეგიონის მდინარეებზე გაუმართლებელი და დაუშვებელია, რის შესახებაც მკაფიოდ არის განმარტებული ნებისმიერ ჰიდროლოგიურ ლიტერატურაში.





1987-1991 წლების დაკვირვების მონაცემები არ არის ჩართული ანგარიშში, რამაც გამოიწვია განსხვავება 44 მ3/წმ-ით. მაგრამ 45-წლიანი დაკვირვების რიგზე დამატებული 5 წლის დაკვირვების მონაცემები მნიშვნელოვნად არ შეცვლიდა საანგარიშო უზრუნველყოფის ხარჯების სიდიდეებს. 





ცხადია, რომ მდინარის საშუალო მრავალწლიური ხარჯის ცვლილება გარკვეულ გავლენას მოახდენდა სადერივაციო ჰესის პროექტირებისას, მაგრამ 200-მეტრიანი კაშხლის მშენებლობისას, საშუალო წლიური ჩამონადენის ცვლილება მნიშვნელოვნად არ იმოქმედებს საპროექტო წყალსაცავის მოცულობაზე.


� შეთანხმება აფრიკა-ევრაზიის მიგრირებადი წყლის ფრინველთა დაცვის შესახებ, ჰააგა, 1995. საქართველო მიუერთდა 2001 წელს.


� ხმაურისათვის, რომელიც წარმოიქმნება ჰაერის კონდიციონირების, საჰაერო გათბობის, ვენტილაციის სისტემებითა და სხვა საინჟინრო-ტექნიკური მოწყობილობებით, ხმაურის დასაშვები დონეები მიღებულ უნდა იქნეს 5 დბA სიდიდით ნაკლები (შესწორება ∆=-5 დბA). შესწორება ტონალური და იმპულსური ხმაურისათვის ამ შემთხვევაში არ არის გასათვალისწინებელი.


� ავადობის მაჩვენებელი (ინციდენტობა) – დაავადების ახლად დიაგნოსტირებული შემთხვევების რაოდენობა /(მოსახლეობის რაოდენობა)*100,000.


� დაავადებიანობის მაჩვენებელი (პრევალენტობა) – საანგარიშო წლის ბოლოს მეთვალყურეობაზე მყოფ ავადმყოფთა რაოდენობა / (მოსახლეობის რაოდენობა) * 100,000.


� მესტიის მუნიციპალიტეტში შობადობის პროცესის დახასიათებისთვის გამოთვლილ იქნა შობადობის ზოგადი კოეფიციენტი ფორმულით: ცოცხალშობილთა რაოდენობა * 1000/ მოსახლეობის რაოდენობა.


� Attributable fraction. 


� Comparative Risk Assessment, WHO, 2002.


� Preventing disease through healthy environment. Towards the Estimate of the Environmental Disease Burden. WHO, 2006.


� PREVENTING DISEASE THROUGH HEALTHY ENVIRONMENTS, Towards an estimate of the environmental burden of disease, A. Prüss-Üstün and C. Corvalán, World Health Organization 2006 �HYPERLINK "http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventingdisease.pdf"�http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventingdisease.pdf�


საქართველოში ჯანმრთელობის სფეროში არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა და შეფასება” დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, 2011 (გამოქვეყნდება იანვრის ბოლომდე).


� � HYPERLINK "http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%98" �http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%98� ვიკიპედიიდან, თავისუფალი ქართულენოვანი ენციკლოპედიიდან


მაჩუბი, ბაჩუბ, მაჩვიბ, ძველი � HYPERLINK "http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98" \o "სვანეთი" �სვანური� � HYPERLINK "http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98" \o "სახლი" �სახლის� ქვედა სართული, � HYPERLINK "http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9D%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98&action=edit&redlink=1" \o "ოჯახი (ჯერ არაა დაწერილი)" �ოჯახის� � HYPERLINK "http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98" \o "ზამთარი" �ზამთრის� საცხოვრებელი. ცენტრში გამართული იყო � HYPERLINK "http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90" \o "კერა" �კერა�. კერის მდებარეობა განსაზღვრავდა მაჩუბის გეგმას: კერის წინა მხარე მიმართული იყო შემოსასვლელი კარისაკენ, რომელიც უმთავრესად აღმოსავლეთი კედლის ჩრდილოეთ კუთხეში იყო მოთავსებული. კერის უკანა მხარე იყო საქალებო, წინა — საკაცებო. მტკიცე წესად იყო დადგენილი კერის გარშემო ოჯახის წევრთა დასხდომა სქესისა და ასაკის მიხედვით.


ზამთრობით ოჯახთან ერთად მაჩუბში, სპეციალურად მოწყობილ გომურში, იმყოფებოდა ბაგურ კვებაზე გადაყვანილი საქონელიც. გომური ადამიანთა სამყოფისაგან გამოყოფილი იყო ხის სქელი ტიხრით, რომელიც მაჩუბს 3 ნაწილად ჰყოფდა (საცხოვრებელი, საქონლის სადგომი და თივის დასაყრელი ბაგა). საქონლის სადგომი გომური მოწყობილი იყო ჩრდილოეთ კედლის გასწვრივ ხარებისათვის და დასავლეთით — ძროხებისათვის. ხშირად გომურის თავზე დაშენებული იყო წვრილფეხა პირუტყვის სადგომი. მაჩუბის აღმოსავლეთ კუთხეში მიშენებული იყო ფიცრული მარანი, რომელშიც საარყე ჭურჭელს ინახავდნენ. მაჩუბის ყველა ტიხრის ფასადი მოჩუქურთმებული იყო ორიგინალური გეომეტრიული, ზოომორფული, ანთროპომორფული სახეებითა და ფიგურებით.





გარკვეულ დღეებში ტიხრებზე ხატავდნენ მაგიურ ფიგურებს, რომლებშიც ცხოველთა გამოსახულებები ჭარბობდა. მაჩუბი იყო საოჯახო კულტის ცენტრიც, სადაც დღეობებსა და უქმე დღეებში რელიგიურ წეს-ჩვეულებებსა და ლოცვა-ვედრებას ასრულებდნენ (ქალები კერასთან, მამაკაცები — სარკმელთან). კერა აღმოსავლეთ კედელში გაჭრილ სარკმელთან ერთად საცხოვრებლის წმინდა ადგილად ითვლებოდა.
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