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შესავალი 

საქართველოს დედაქალაქ თბილისს მეტად ხელსაყრელი გეოგრაფიული 

მდებარეობა უკავია და სატრანზიტო დერეფნის კვანძს წარმოადგენს. ტერიტორიის 

განვითარება ურბანიზაციის ხანგრძლივ პერიოდს მოიცავს და რთული და 

სენსიტიური მორფოლოგიური და გეოლოგიური გარემოს პირობებში განიცდის 

ტექნოგენური დატვირთვის მაღალ წნეხს, რასაც  თან სდევს ბუნებრივ - 

ტექნოგენური პროცესების ფართო მასშტაბით განვითარება და გეოეკოლოგიური 

გართულებების კრიტიკულ ზღვრამდე მიყვანა. მათი სირთულე განპირობებულია 

ისედაც დაძაბულ გეოლოგიურ გარემოზე, მაღალი საინჟინრო-

ინფრასტრუქტურული საქმიანობის პრესინგით. გამომდინარე იქიდან, რომ 

ოპტიმალურად ასათვისებელი ფართობები თითქმის აღარ არის, ქალაქმა 

გაფართოება რიგ შემთხვევებში დაიწყო იმ არეალებში, რომელიც ადრე საინჟინრო-

გეოლოგიაში მიღებული ნორმებით ითვლებოდა მშენებლობისათვის მიუღებლად, 

ანდა უკიდურესად რთულად.  

ნაშრომის აქტუალურობა - დღეისათვის მშენებლობის გაზრდილი 

მოთხოვნილებების პირობებში ტერიტორიის ათვისება მიმდინარეობს ურთულეს 

გეოლოგიური გარემოს პირობებში, რასაც თან ახლავს საშიში გეოლოგიური 

პროცესების ფართო მასშტაბით და გეოეკოლოგიური სიტუაციის უკიდურესი 

გართულებები. მათ შორის, პირველყოვლისა აღსანიშნავია მეწყრულ-

გრავიტაციული და ღვარცოფული პროცესები, ასევე მდინარეთა ნაპირების 

გარეცხვა, სუფოზურ-ჯდენითი მოვლენები და გრუნტის წყლებით გამოწვეული 

შეტბორვები, რომელთა შედეგად პერიოდულად ირღვევა ქალაქის ნორმალური 

ცხოვრების რიტმი, საშიშროება ექმნება ტრანსპორტის უსაფრთხო მოძრაობას, 

დეფორმაცია-ნგრევას განიცდის მრავალი საცხოვრებელი სახლი და ინფრასტრუქ-

ტურული ობიექტი. რაც მთავარია და ყველაზე სავალალოა, ამ სახის უარყოფით 

გეოლოგიურ მოვლენებს ხშირად თან სდევს ადამიანთა მსხვერპლი. 

აღსანიშნავია, რომ ადამიანთა მსხვერპლის თვალსაზრისით გეოლოგიური 

სტიქიის საშიშროებიდან განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს ღვარცოფები, 

რომლებიც წარმოიქმნება 50-მდე სხვადასხვა პარამეტრის მქონე წყალსადინარში.
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არასრული მონაცემებით XX საუკუნეში და მიმდინარე ბოლო ორ ათწლეულში 

მეწყრულ-ღვარცოფული მოვლენებით დაიღუპა 170-მდე ადამიანი.  

საყურადღებოა აღინიშნოს, რომ ქალაქის ტერიტორიის ფარგლებში 

მეწყრული პროცესების ბუნებრივ განვითარებას ადგილი ჰქონდა ისტორიულ 

წარსულშიც ეგზოტექტონიკური მოვლენების, მიწისძვრებისა და ეროზიული 

პროცესების საერთო ფონზე, რომელთა კლასიკურ მაგალითს წარმოადგენენ 

მამადავითის ქედის ჩრდილო კალთაზე არსებული „კუს ტბა”, „მთაწმინდის 

პანთეონი”, სოლოლაკის, წყნეთისა და მდ. ვერეს ხეობის ფერდობებზე 

განვითარებული მრავალი მეწყრული საფეხური, ასევე მდ. მტკვრის მარჯვენა 

მხარეს, თელეთის ქედის დაბოლოებაზე და მუხათგვერდის მეწყრული რელიეფი. 

მაგრამ, უშუალოდ ქალაქის სივრცეში გააქტიურებული მეწყრულ-გრავიტაციული 

პროცესების უმეტესობა დაკავშირებულია ადამიანის არასწორად წარმართულ 

საინჟინრო საქმიანობასთან. თუმცა, მსოფლიო და სამამულო პრაქტიკა გვიჩვენებს, 

რომ მეტწილად ინფრასტრუქტურული ობიექტების მწყობრიდან გამოსვლა და 

გეოლოგიური გარემოს გეოეკოლოგიური გართულებები, გამოწვეულია არა მარტო 

მშენებლობის დაბალი ხარისხით, ანდა მისი არასწორი წარმართვით, არამედ 

საპროექტო მონაცემებისათვის საჭირო ინფორმაციის უკმარისობით, როდესაც 

ინფრასტრუქტურულ ობიექტებსა და მიმდებარე სივრცის გეოლოგიურ გარემოს 

შორის არ არის დადგენილი ურთიერთქმედების კავშირი და ის შესაძლო 

უარყოფითი გეოლოგიური მოვლენები და გეოეკოლოგიური გართულებები, 

რომლებიც ხშირად წამოიქმნება მშენებლობის, ან ექსპლუატაციის პროცესში.  

თბილისის ტერიტორიაზე გეოეკოლოგიურმა დაძაბულობამ კრიტიკულ 

ზღვარს მიაღწია 2002 წლის მიწისძვრის შემდეგ, რომლის ზემოქმედების არეალში 

მოექცა 2000-მდე შენობა-ნაგებობა, დაიწყო ფერდობების მდგრადობის 

უკიდურესი შესუსტება, მიწისქვეშა წყლების დამყარებული რეჟიმის შეცვლა და 

გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების საგრძნობი დაქვეითება. ამან 

გამოიწვია მეწყრულ-გრავიტაციული პროცესების კიდევ უფრო გააქტიურება, 

მშრალ ხევებში დიდი რაოდენობით დაგროვდა ღვარცოფმაფორმირებელი მყარი 

მასალა. საცხოვრებელი სახლების მნიშვნელოვანი რაოდენობა მოექცა მათი 
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მაღალი საშიშროების რისკის ქვეშ, ადგილი ჰქონდა ადამიანთა მსხვერპლს. 

ბოლო წლებში მიწისძვრებით გართულებულ სიტუაციას დაემატა 

ტერიტორიის ფართომასშტაბიანი ათვისება უკიდურესად რთული გეოლოგიური 

გარემოს სარისკო ფართობებზე.  ამ პრობლემის გადაწყვეტა შესაძლებელია 

მხოლოდ გეოლოგიური გარემოს ბაზისური მდგომარეობის სრულყოფილად 

შეფასებისა და გეოლოგიური მონიტორინგის პერმანენტულად ფუნქციონირების 

პირობებში. 

დღეისათვის თბილისში 2002 წლის მიწისძვრით და 2015 წელს მდ. ვერეს 

აუზში განვითარებული მოვლენების შემდეგ კლიმატის პირობების გაუარესებისა 

და ტექნოგენური წნეხის შედეგად შექმნილია ისეთი უკიდურესად მძიმე გეოდი-

ნამიკური მდგომარეობა და გეოეკოლოგიური გართულებები, რომ ქალაქის 

ტერიტორიის სივრცითი ათვისებისა და გეოლოგიური გარემოს „დატვირთვა-

ამტანიანობის” კრიტერიუმების განსაზღვრა, რანჟირება და უწყვეტი გეომონიტო-

რინგული კვლევების წარმოება, გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს. 

სადისერტაციო ნაშრომის მომზადებისას შემუშავდა იმ პრობლემათა 

კრიტერიუმები, რომელთა გათვალისწინებით გადაწყვეტილი უნდა იქნეს 

გეოეკოლოგიური საფრთხეებისგან  თავის დაღწევის, ან შერბილების გზები. ასევე 

შემუშავდა გეოლოგიური გარემოს ოპტიმალური ათვისებისა და მართვის 

(განსაკუთრებით გართულებული გეოეკოლოგიური სივრცეების ადაპტაცია-

გაჯანსაღების) სტრატეგიის სცენარი, რომელიც ძირითადად  მდგომარეობს 

შემდეგში: 

 შეფასდა ქალაქის ტერიტორიის სივრცეში გართულებული გეოდინამიკური 

სიტუაცია, განხორციელდა სხვადასხვა დინამიკაში მყოფი ყველა სახის 

გეოლოგიური პროცესის აღრიცხვა - შეფასება, სადაც მოსალოდნელია 

პროცესების გააქტიურება; 

 ახალ, საველე კვლევების შედეგად მიღებულ ინფორმაციულ მასალებზე 

დაყრდნობით, გაანალიზებული და თანამედროვე მეთოდოლოგიაზე 

გათვლილი ქალაქის ტერიტორიისათვის მომზადდა მსხვილმასშტაბიანი 

(1:25000 მასშტაბში) გეოდინამიკური საფრთხეების დარაიონების რუკა, ყველა
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სახის საშიში ეგზოგეოდინამიკური პროცესებით დაზიანებადობის და 

საშიშროების რისკის მიხედვით, ასევე გეოეკოლოგიური სიტუაციის 

გართულებებით, როგორც ქალაქის განაშენიანებისა და სივრცითი ათვისების 

გენერალური სქემის და გეომონიტორინგის წარმოების ბაზისური საფუძველი; 

 ყურადღება მიექცა გრუნტების ფიზიკურ ცვლილებებს მასივში და მათ 

კავშირს მიწისქვეშა წყლების რეჟიმის ცვლილებებთან და მათ ერთობლივ 

ზემოქმედებას ინფრასტრუქტურული ობიექტების მდგრადობაზე; 

 განხილულია ის საადაპტაციო ღონისძიებები, რომლებიც, გრძელვადიან 

პერსპექტივაში მაქსიმალურად უზრუნველყოფს, არა მარტო ცალკეული 

ინფრასტრუქტურული ობიექტების, არამედ, ზოგადად, ქალაქის მდგრად 

ფუნქციონირებას. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები - კვლევის ობიექტია ქ. თბილისის ტერიტორია, 

რომელიც გეოდინამიკური პროცესებით დაზიანებადობის ხარისხისა და 

საშიშროების რისკის მიხედვით რთულ არეალს განეკუთვნება და მათგან 

მიყენებული ზარალი ძალზედ მაღალია, ხოლო ექსტრემალური გააქტიურების 

პირობებში სიტუაცია კიდევ უფრო რთულდება. 

კვლევის მთავარი მიზანი იყო ეგზოგეოდინამიკური პროცესების შეფასება, 

რომელიც განვითარებულია ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, 

კერძოდ:  

 ქ. თბილისში გავრცელებული სტიქიური გეოდინამიკური პროცესების 

იდენტიფიცირება/რუკაზე დატანა; 

 ქ. თბილისში გავრცელებული სტიქიური გეოდინამიკური პროცესის 

კატალოგიზირება; 

 ქ. თბილისში გავრცელებული სტიქიური გეოდინამიკური პროცესების GIS 

მონაცემთა ბაზის შედგენა; 

 გეოდინამიკური პროცესების მაპროვოცირებელი ფაქტორების ანალიზი და 

თემატური რუკების შედგენა; 

 დაზიანებული ტერიტორიების გეოეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება; 

 სტიქიური პროცესების  შესარბილებლად რეკომენდაციების შემუშავება;   
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 გეოდინამიკური საფრთხეების შეფასება თანამედროვე მეთოდოლოგიებით; 

 ქ. თბილისის ტერიტორიისთვის გეოდინამიკური პროცესების დარაიონების 

რუკის შედგენა. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე - გეოდინამიკური საფრთხეების მართვა 

საჭიროებს მრავალმხრივ ანალიზს, საფრთხეების და რისკების შეფასების 

თანამედროვე მეთოდოლოგიების გამოყენებას, კერძოდ: 

 კვლევის პერიოდში განხორციელდა ქ. თბილისის ტერიტორიაზე 

გავრცელებული გეოდინამიკური პროცესების იდენტიფიკაცია, 

კატალოგიზირება; 

 განისაზღვრა საფრთხეების ძირითადი მაპროვოცირებელი ფაქტორები;  

 მომზადდა ქ. თბილისში გავრცელებული სტიქიური გეოდინამიკური 

პროცესების GIS მონაცემთა ბაზა; 

 მომზადდა გეოდინამიკური პროცესების ძირითადი მაპროვოცირებელი 

ფაქტორების (გეოლოგია, რელიეფი და სხვა) თემატური რუკები; 

 თითოეული მაპროვოცირებელი ფაქტორისთვის განისაზღვრა საშიშროების 

კატეგორიები; 

 ქ. თბილისის ტერიტორიისთვის დამუშავდა გეოდინამიკური პროცესების 

დაზიანებადობის კრიტერიუმები, რომელიც თავის მხრივ კომპლექსურად 

ითვალისწინებს ფერდობების დახრილობის, ექსპოზიციის, გეოლოგიური 

აგებულების და ტერიტორიის ჰიფსომეტრიული განლაგების შესაბამის 

პირობებს; 

 ქ. თბილისის ტერიტორიის ამგები ქანების კლასიფიცირება განხორციელდა 

მათი ლითოლოგიურ-გენეტურ კომპლექსებად დაყოფა, ფიზიკურ-მექანიკური 

მახასიათებლების, მდგრადობის ხარისხის, ეგზოგეოდინამიკური 

პროცესებისადმი მგრძნობიარობის (დამყოლობის) და მათი სახეობათა 

წარმოქმნის მიხედვით; 

 დამუშავდა დამცავი ღონისძიებების რეკომენდაციები სხვადასხვა სახის 

საფრთხეებისთვის: მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი-ქვათაცვენა, მდინარის 

ნაპირის გარეცხვა, სიღრმითი და ფართობული ეროზია;  
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 თანამედროვე მეთოდოლოგიებზე დაყრდნობით და გეოეკოლოგიური 

გართულებების გათვალისწინებით, განხორციელდა სამიზნე არეალის 

დარაიონება და მიღებული იქნა კვლევის ძირითადი შედეგი - შედგენილი იქნა  

ქ. თბილისის ტერიტორიისთვის  გეოდინამიკური პროცესების დარაიონების 

რუკა. ამ თემატურობის მსხვილმასშტაბიანი რუკა ქ. თბილისის 

ტერიტორიისთვის  არის ინოვაციური, მითუმეტეს როდესაც ბოლო პერიოდში 

ქ. თბილისის ფართობი მნიშვნელოვნად გაიზარდა.  

ნაშრომის გამოყენების სფერო - კვლევის პერიოდში შექმნილი საბოლოო შედეგი 

- ქ. თბილისის ტერიტორიის გეოდინამიკური პროცესების დარაიონების რუკა, 

წარმოადგენს თანამედროვე მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით შედგენილ 

პროდუქტს და არის ინოვაციური. ამასთან გამოირჩევა მრავალმხრივი გამოყენების 

შესაძლებლობით. გეოდინამიკური პროცესების დარაიონების რუკა გრძელვადიან 

პერსპექტივაში ქ. თბილისის ტერიტორიის მდგრადად და უსაფრთხოდ ათვისების 

საშუალებას იძლევა. ამასთანავე აღნიშნული შესაძლოა გამოყენებული იქნას 

ქალაქის სივრცის კომპლექსური განაშენიანების სხვადასხვა ეტაპზე. ის ასევე  

წარმოადგენს ბაზისურ საფუძველს მომავალში ქ. თბილისის ტერიტორიაზე 

გეოლოგიური მონიტორინგის ჩასატარებლად (მათ შორის ინსტრუმენტული 

მონიტორინგული პოლიგონების შესარჩევად). მიღებული შედეგების პოტენციური 

მომხმარებელია: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია; საგანგებო სიტუაციების 

მართვის სამსახური; ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო; უნივერსიტეტები; 

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები; საქართველოს გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო; და ა.შ. 

აღნიშნული ინსტიტუციებს საშუალება ექნებათ შეიმუშაონ ქ. თბილისის 

განვითარების გეგმა გეოდინამიკური საფრთხეების და რისკების 

გათვალისწინებით, მზად იყვნენ საგანგებო სიტუაციებში სწრაფი 

რეაგირებისათვის და სალიკვიდაციო სამუშაოების ოპერატიულად 

წარმართვისათვის.  

აღნიშნული კვლევა და მასში გამოყენებული სხვადასხვა თემატურობის 

თანამედროვე მეთოდოლოგიები შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს სხვა 
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საკვლევი არეალების შეფასების შემთხვევაში (ქალაქი, მუნიციპალიტეტი, მხარე და 

სხვა). 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა - დისერტაცია შედგება შესავლის, 5 

თავის, 11 ქვეთავის, დასკვნებისა და გამოყენებული ლიტერატურის სიისაგან, 

რომელიც მოიცავს 42 დასახელების ნაშრომს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ 

ენებზე. მისი საერთო მოცულობა შეადგენს 168 ნაბეჭდ გვერდს, ახლავს 8 ცხრილი, 

31 ნახაზი, მათ შორის 5 თემატური რუკა და 44 სურათი. 
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ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

პირველ თავში (ლიტერატურის მიმოხილვა) განხილულია ქ. თბილისის 

ტერიტორიის და მიმდებარე არეალების შესახებ არსებული კვლევების მიმოხილვა. 

გეოლოგიური შესწავლილობის ისტორია პირობითად შეიძლება 3 ძირითად 

ეტაპად დავყოთ: პირველი ეტაპი - მე-19 საუკუნის ორმოციანი წლებიდან, მე-20 

საუკუნის 20-იან წლებამდე; მეორე ეტაპი - მე-20 საუკუნის 20-იანი წლებიდან 50-

იან წლებამდე და მესამე ეტაპი - მე-20 საუკუნის 50-იანი წლებიდან დღემდე. ქ. 

თბილისის ტერიტორიისთვის სწორედ გეოლოგიური კვლევების მე-3 ეტაპია 

ყველაზე მნიშვნელოვანი, თავისი მასშტაბურობის, ხარისხის და თემატურობის 

გათვალისწინებით. 

მეორე თავში (ფიზიკურ-გეოგრაფიული და გეოლოგიური პირობები), 

რომელიც თავის მხრივ შედგება 6 ქვეთავისგან, მოცემულია ქ. თბილისის 

ტერიტორიის ფიზიკურ-გეოგრაფიული და გეოლოგიური პირობების მიმოხილვა. 

2.1 ქვეთავში (კლიმატი) დახასიათებულია ქ. თბილისის კლიმატის ცალკეული 

ელემენტები, ადრე არსებული და მოქმედი მეტეოსადგურების მონაცემებზე 

დაყრდნობით. კლიმატური პირობები ერთ-ერთ მთავარ მაპროვოცირებელ 

ფაქტორს წარმოადგენს ეგზოგეოდინამიკური პროცესების ჩასახვა-გააქტიურებაში 

და შესაბამისად ნაშრომში მაქსიმალურად ვრცლად არის მოცემული მისი 

ძირითადი პარამეტრები მეტეოსადგურების მიხედვით. 

2.2. ქვეთავში (ჰიდროგრაფიული ქსელი) აღწერილია ქ. თბილისის 

ტერიტორიის ჰიდროგრაფიული ქსელი, კერძოდ მდ. მტკვარი ქალაქის ფარგლებში 

და მისი ძირითადი შენაკადები: მდ. დიღმისწყალი (დიღმულა); მდ. ვერე; მდ. 

ლეღვთახევი (წავკისისხევი, სამარხახევი); მდ. კრწანისისხევი (დუქნისხევი, 

ტაბახმელას ხევი); მდ. გლდანისხევი; მდ. ხევძმარი და მდ. ორხევი. ასევე 

დახასიათებულია კუს ტბა და ლისის ტბა. ყოველი კონკრეტული წყლის 

ობიექტისთვის მოცემულია მათი ძირითადი ჰიდროლოგიური პარამეტრები - 

წყალშემკრები აუზის ფართობი, წყლის საშუალო ხარჯი, მდინარის სიგრძე, 

საერთო ვარდნა და ა.შ. 
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2.3. ქვეთავში (გეომორფოლოგიური პირობები) განხილულია ქ. თბილისის 

ტერიტორიის გეომორფოლოგიური პირობები. დამუშავდა საკვლევი ტერიტორიის 

ჰიფსომეტრიული (სიმაღლითი) გავრცელების, ფერდობების დახრილობის და 

ექსპოზიციის კლასები, ასევე დადგინდა მათი ფართობული განაწილების 

ოდენობები. განხორციელდა ქ. თბილისის ტერიტორიის სივრცეში გამოყოფილი 

შემდეგი 4 ძირითადი მორფოლოგიური ელემენტის აღწერა, კერძოდ: 

1. მდ. მტკვრის მარჯვენა ნაპირის საშუალო და დაბალმთიანი 

ტექტომორფული მთა-ხეობათა რელიეფი; 2. მდ. მტკვრის ხეობის აკუმულაციური 

ძირი; 3. დაბალი და საშუალომთიანი მთა-ხეობათა ინვერსიული 

მორფოსტრუქტურა; 4. თბილისის ქვაბულის (მდ. მტკვრის მარცხენა ნაპირი) 

დაბალმთიანი პალეომტკვრით შექმნილი ტერასულ-საფეხურებიანი რელიეფი. 

ასევე საველე კვლევების და არსებული მასალების ანალიზის განზოგადების 

საფუძველზე მდ. მტკვრის თბილისის სეგმენტში ჩვენს მიერ განხორციელდა აქ 

არსებული ტერასების კლასიფიცირება, რომელიც წარმოდგენილია ცხრილ 1-ში.  

ცხრილი 1.  

ქ. თბილისის ტერიტორიაზე გავრცელებული ტერასები 

N  
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(მ
) 

1  

ჰოლოცენი 

10-12 ჭალა წყვეტილად მთელ 

სიგრძეზე 

1-8 0,5-1,5 

2 

 

პლ
ეი

სტ
ო

ც
ენ

ი
 ზ

ედ
ა 

ახალი 

კასპიური 

18-20 

 

 

I 

დიდუბე-ჩუღურეთის 3-4  

5-10 ორხევის 3-5 

 

 

3 

 

ხვალინური 

50-120  

II 

ვაკე-საბურთალოს 3-6 30-40 

ავჭალა-ღრმაღელე-

ავლაბრის 

2-5 

4 

შუ
ა ხაზარული 300-400 III არსენალის  50-70 

5 ხაზარული II 400-450 IV კუკია-ნავთლუღის 3-4 80-130 

6 

ქვ
ედ

ა 

ზედა ბაქოური 600-650 V ლოტკინის  150-170 

 

7 

 

ქვედა ბაქოური 

 

650-700 

 

VI 

მახათა-მეტეხის  220-260 

მუხათგვერდის  

8 ზედა პლიოცენი 700-800 VII ქაშვეთის 30 700 
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ქვეთავი 2.4-ში (გეოლოგიური აგებულება და ტექტონიკა, სეისმური პირობები) 

განხილულია საკვლევი ტერიტორიის გეოლოგიური აგებულება და ტექტონიკა, 

ასევე სეისმური პირობები. ქ. თბილისის ტერიტორია ტექტონიკური დარაიონების 

სქემის მიხედვით (ე. გამყრელიძე 2004წ) მოქცეულია სამხრეთ კავკასიონის 

მთათაშორისი სივრცის აღმოსავლური მოლასური დაძირვის (მდ. მტკვრის 

მთათაშუა როფი) ზონის ქართლის მოლასური ქვეზონის, მუხრან-ტირიფონის 

ბლოკში (ნაწილობრივ) და მცირე კავკასიონის (ნაოჭა შეცოცებითი) ზონის, 

სამხრეთი ქვეზონის ასპინძა-თბილისის სექტორში. სხვადასხვა პერიოდების 

ოროგენეტული მოძრაობების შედეგად შექმნილ ქ. თბილისის ტერიტორიის 

რელიეფში, კარგადაა გამოხატული მრავალი ანტიკლინური და სინკლინური 

ნაოჭი, მნიშვნელოვნად გართულებული ტექტონიკური შეცოცებებით და 

რღვევებით. საკვლევ არეალში ტექტონიკური სტრუქტურები მორფოლოგიურად 

კარგად ფიქსირდება მდ. მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე. მაშინ როდესაც მარცხენა 

ნაპირზე ეროზიულ-დენუდაციური პროცესების ინტენსიური ზემოქმედებით ეს 

სტრუქტურები ან გადარეცხილი და დენუდირებულია, ანდა გადაფარულია 

მძლავრი ფერდობული ნალექებით. მდ. მტკვრის მარჯვენა მხარეზე რელიეფში 

ნათლად გამოკვეთილი სტრუქტურები სამხრეთიდან ჩრდილოეთის 

მიმართულებით შემდეგია: თელეთის ანტიკლინი, კრწანისის სინკლინი, 

მთაწმინდის (მამადავითის) ანტიკლინი, საბურთალოს სინკლინი, ლისის 

ანტიკლინი, დიღმის (ქვემო ავჭალის) სინკლინი და მცხეთის ანტიკლინი 

(აღნიშნული მცირე გავრცელებით არის წარმოდგენილი საკვლევ ტერიტორიაზე). 

მდ. მტკვრის მარცხენა ნაპირზე, ქ. თბილისის ფარგლებში და მის მიმდებარედ, 

ტექტონიკური ერთეულებიდან აღსანიშნავია ორმოიანი-ხევძმარის სინკლინი და 

ნორიო-ხაშმის ანტიკლინი. გეოდინამიკური თვალსაზრისით მეტად 

საყურადღებოა, რომ ტექტონიკურ აშლილობებს საკვლევ ტერიტორიაზე 

ძირითადად უკავშირდება თანამედროვე დინამიკაში მყოფი ისეთი დიდი 

მეწყრული სხეულები, როგორიც არიან: მუხიანის აგარაკების, გიორგიწმინდის 

დასახლებით, ახალდაბის ე.წ. „დიდი მეწყერი“ და სხვა. 
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საკვლევ ტერიტორიაზე არსებულმა რთულმა ტექტონიკურმა გარემოებამ და 

შესაბამის პალეოგეომორფოლოგიურ პირობებში წარმოებულმა, როგორც 

ადრეოროგენულ ალპურში, ასევე გვიანოროგენულ კომპლექსებში და შემდგომში 

პლიოცენ-პლეისტოცენის ნეოტექტონიკურმა მოძრაობებმა განაპირობეს 

უკიდურესად რთული გეოლოგიური გარემოს ფორმირება და გეოდინამიკური 

პროცესების განვითარება. ქ. თბილისის ტერიტორიის ფარგლებში 

სტრატიგრაფიულად ყველაზე ძველი ნალექები წარმოდგენილია ქვედა ეოცენური 

(E21) ნალექებით, რომლებიც უმნიშვნელოდ არის გავრცელებული საკვლევი 

ტერიტორიის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. შუა ეოცენის (E22) ასაკის ნალექები 

იკავებენ მნიშვნელოვან სივრცეს, როგორც ქალაქის ჩრდილო და სამხრულ 

ნაწილებში, ასევე თაბორის ქედზე, ბოტანიკური ბაღისა და ახალგაზრდობის 

ხეივნის არეალში, მდ. წავკისისწყლის (დაბახანის) ხეობაში და მტკვრის ორივე 

მხარეზე მეტეხის ხიდთან. თბილისის ტერიტორიაზე შუა ეოცენს თანხმობით 

მოსდევს ზედა ეოცენის (E23) ფაციესურად მისგან მკვეთრად განსხვავებული 

ტერიგენული ფლიში, რომელიც ფართოდაა წარმოდგენილი, როგორც საკვლევი 

ტერიტორიის სამხრეთ, ასევე ცენტრალურ და ჩრდილო ნაწილებში და 

მონაწილეობენ რამდენიმე ნაოჭის აგებულებაში. ოლიგოცენური (E3) ასაკის 

ნალექები ძირითადად თბილისის უარყოფით მორფოსტრუქტურებთან არის 

დაკავშირებული. აღნიშნული ასაკის ნალექებს საკმაო ფართობი უკავია მდ. 

მტკვრის მარცხენა ნაპირზე - ავჭალის, გლდანის და „თბილისის ზღვის“ 

მიდამოებში, ხოლო მარჯვენა ნაპირის სივრცეში - წყნეთის, ახალდაბის, 

ოქროყანის, მსხალდიდის, წოდორეთის, ლისის, ბაგების, კუს ტბის და დიღმის 

ველის ფარგლებში. ლითოლოგიურად ეს არის მაიკოპური ფაციესის თიხებისა და 

ქვიშაქვების მძლავრი წყება, რომელიც თავისი შემადგენლობით და თვისებებით 

ზედა ეოცენის (E23) ნალექებს უახლოვდება. 

თბილისის ტერიტორიის საზღვრებში ნეოგენური ასაკის ნალექები 

პალეოგენურთან შედარებით ნაკლები გავრცელებით სარგებლობს და ქვაბულის 

მარჯვენა ნაპირზე იკავებენ მხოლოდ უკიდურეს სამხრულ ნაწილს, დიღომი-

მუხათგვერდის სივრცეში. ტერიტორიის გეოლოგიური განვითარებისა და მისი 
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ტექტო-პალეოგეოგრაფიული პირობებიდან გამომდინარე, ნეოგენური ნალექები 

დომინანტ ადგილს იკავებს მდ. მტკვრის მარცხენა ნაპირზე. ამ ნალექების 

განსხვავებული ფაციესი და მისი გეოგრაფიული გავრცობის არეალი ნათლად 

უჩვენებს, რომ თბილისის ტერიტორიის გეოლოგიურ განვითარებაში 

პალეოგენური დროის შემდეგ მკვეთრი ცვლილებები მომხდარა. ნეოგენური ასაკის 

ნალექები საკვლევ ტერიტორიაზე წარმოდგენილია ქვედა მიოცენური (N11) ასაკის 

საყარაულოს (N11sc) ჰორიზონტით და კოწახურის (N11cz) სართულით, შუა 

მიოცენური ასაკის ყარაგანულ-კონკური (N12kr-kn) და ჩოკრაკული (N12tcv) წყებებით. 

ზედა მიოცენური (N13) ნალექები წარმოდგენილია სარმატული (N13s) ფაციესით. რაც 

შეეხება პლიოცენური ასაკის (N23) ნალექებს, აღნიშნული უმნიშვნელოდ არის 

გავრცელებული საკვლევ ტერიტორიაზე და წარმოდგენილია აღჩაგილის წყებით. 

ნაშრომში დეტალურად არის აღწერილი ძირითადი ასაკის ნალექების 

ლითოლოგიური შემადგენლობა, გავრცელების არეალები, სიმძლავრეები და სხვა. 

ამასთანავე ჩვენს მიერ დამუშავებული იქნა ქ. თბილისის ტერიტორიაზე არსებული 

სტრატიგრაფიული ელემენტების გავრცელების კლასები და მათი ფართობული 

განაწილება (ნახაზი 1-2). 

 
ნახაზი 1. სტრატიგრაფიული ელემენტების გავრცელების კლასები და მათი ფართობული განაწილება 
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თბილისის ტერიტორიაზე რელიეფის განვითარების ისტორიის დადგენასა და 

გეოდინამიკური და გეოეკოლოგიური პრობლემების სათანადო დონეზე შეცნობის 

თვალთახედვით, განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს მეოთხეული (Q) ასაკის 

ნალექები, რომლებიც საკვლევ ტერიტორიაზე პრაქტიკულად ყველგან არის 

გავრცელებული, თავის მხრივ, ძირითადად წარმოდგენილია ელუვიურ-

დელუვიური და დელუვიურ-პროლუვიური (Qed-dp), ალუვიური (aQ) და ტბიური 

ნალექებით (QI-IIl). ნაშრომში დეტალურად არის აღწერილი მათი ლითოლოგიური 

შემადგენლობა, გავრცელების არეალები, სიმძლავრეები და სხვა. 

 
ნახაზი 2. ქ. თბილისის ტერიტორიის გეოლოგიური რუკა 

 

როგორც ცნობილია, მიწისძვრების ზეგავლენა უშუალოდ აირეკლება 

ეგზოგეოდინამიკური პროცესების ჩასახვა-გააქტიურებაში და შესაბამისად 

ზეგავლენას ახდენს ცალკეული ინფრასტრუქტურული ობიექტების 

მდგრადობაზე. ნაშრომში მოცემულია სეისმური ტალღების მაქსიმალური 

ჰორიზონტალური აჩქარებები საკვლევ ტერიტორიაზე არსებული ცალკეული 

დასახლებული პუნქტებისათვის. საქართველოს ტერიტორიის კორექტირებული 
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სქემის მიხედვით, ქ. თბილისი მიეკუთვნება 8 ბალიანი სეისმური აქტივობის 

ზონას. 

2.5 ქვეთავში (ამგები ქანების - გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური - 

გეოტექნიკური მახასიათებლები) მოცემულია ჩვენს მიერ გამოყოფილი საინჟინრო-

გეოლოგიური ფორმაციებისა და მათში შემავალი ქანების სტრატიგრაფიული, 

ლითოლოგიური და გენეზისური შედგენილობის კომპლექსების დახასიათება, 

როგორც მეოთხეული ასაკის გენეტიკური ტიპებისათვის, ასევე ძირითადი ასაკის 

ქანების ფორმაციებისათვის. მეოთხეული ასაკის ნალექების გენეტიკურ 

კომპლექსში გამოვყოფთ ორ ფორმაციას: ფლუვიალურს და ფერდობულს. 

საკუთრივ ფლუვიალურში გამოყოფილია: ჰოლოცენური (QIV4al) ჭალა-კალაპოტის 

ნალექები, ზედა პლეისტოცენური (QIIIal) ასაკის ტერასების ალუვიური ნალექები, 

შუა და ქვედა პლეისტოცენის (QI-II al) ალუვიონის ტერასული ნალექები; ქვედა 

პლეისტოცენ-ზედა პლიოცენის (QI-N23alak) ალუვიური კონგლომერატები, 

მეოთხეულის დაუნაწევრებელი (Qls) ტბიურ-ჭაობის და ქვედა და შუა 

პლეისტოცენის (QI-IIalb) ალუვიურ-ტბიური ნალექები, ასევე ჰოლოცენის 

პროლუვიური ნალექების კომპლექსი (QIV2st). ფერდობულ ფორმაციაში 

გამოყოფილი გვაქვს შემდეგი საინჟინრო-გეოლოგიური კომპლექსები: 

თანამედროვე ჰოლოცენის ტექნოგენურ-ანთროპოგენური (ahQIV4t); დაუნაწევ-

რებელი მეოთხეულის ელუვიურ-დელუვიური (edQIV4); დაუნაწევრებელი 

მეოთხეულის დელუვიურ-პროლუვიური (dpQ); დაუნაწევრებელი მეოთხეულის 

დელუვიური (dQ) და დაუნაწევრებელი მეოთხეულის გრავიტაციულ-კოლუვიური 

(gvQ) ნალექები. ძირითადი ასაკის ქანებში გამოყოფილია ზედა პლიოცენის 

აღჩაგილის (N23ak) წყების კონტინენტური მოლასური ფორმაცია; ზედა სარმატის 

(N13s3) ლაგუნურ-კონტინენტური ფაციესის ნალექები; ქვედა და შუა სარმატის    

(N13s1-N13s2) ზღვიური  ფაციესი; მიოცენის (N12) ქვედა მოლასური ზღვიური 

ფორმაციის კომპლექსი. ტერიგენულ-ზღვიურ ფორმაციაში გაერთიანებული 

გვაქვს და ცალ-ცალკე ვახასიათებთ ქვედა მიოცენის (N12) და ოლიგოცენის (P3) 

ქანებს; ასევე გამოვყოფთ ზედა ეოცენის (E23) ტერიგენულ-ფლიშურ ფორმაციას და 

შუა ეოცენის (E22) ვულკანოგენურ-დანალექი ფორმაციის საინჟინრო-გეოლოგიურ 
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კომპლექსებს. ნაშრომში დეტალურადაა მოცემული ქ. თბილისის ტერიტორიის 

ამგები ქანების (გრუნტების) ფიზიკურ-მექანიკური (გეოტექნიკური) 

მახასიათებლები, მათი გავრცელების არეალების მიხედვით. 

2.6. ქვეთავში (ჰიდროგეოლოგიური პირობები) მოცემულია საკვლევ 

ტერიტორიაზე გავრცელებული წყალშემცველი ჰორიზონტების დახასიათება. 

როგორც ცნობილია მიწისქვეშა წყლები ინფრასტრუქტურული ობიექტების 

მშენებლობის და მათი შემდგომი მდგრადი ფუნქციონირებისათვის სერიოზულ 

ხელშემშლელ ფაქტორს წარმოადგენს. ასევე მნიშვნელოვანია მათი როლი 

ეგზოგეოდინამიკური პროცესების წარმოქმნაში და თითქმის არ არსებობს 

მეწყრული უბანი, რომლის ჩასახვა-გააქტიურებაში მიწისქვეშა წყლები ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან ფაქტორად არ განიხილებოდეს. ჰიდროგეოლოგიური ნიშან-

თვისებების გათვალისწინებით, ქ. თბილისში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე 

ძირითადად გამოიყოფა შემდეგი 5 წყალშემცველი ჰორიზონტი, კერძოდ: 

- მეოთხეული ასაკის ნალექებში ფორმირებული მიწისქვეშა წყლები (Q ); 

- ზედა პლიოცენის ასაკის აღჩაგილის ნალექებთან დაკავშირებული წყლები              (

aKN 3

2
); 

- ოლიგოცენ-ქვედა მიოცენის ასაკის ნალექებთან დაკავშირებული წყლები                 (

1

13 NE  );   

- ზედა ეოცენის ასაკის ნალექების ნაპრალური ცივი წყლები (
3

2E );   

- შუა ეოცენის ასაკის ნალექებში გახსნილი ნაპრალური თერმული მიწისქვეშა 

წყლები (
2

2E ).  

ნაშრომში მოცემულია აღნიშნული წყალშემცველი ჰორიზონტების 

ჰიდროგეოლოგიური დახასიათება. 

 

მესამე თავში (გეოდინამიკური პროცესებით გამოწვეული გეოეკოლოგიური 

საფრთხეების ანალიზი), რომელიც თავის მხრივ შედგება 3 ქვეთავისგან, 

მოცემულია კვლევის მეთოდოლოგია, გეოდინამიკური პროცესების წარმოქმნა-
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განვითარების მთავარი ფაქტორები და ქ. თბილისის ტერიტორიაზე 

განვითარებული გეოეკოლოგიური საფრთხეები. 

3.1. ქვეთავში (კვლევის მეთოდოლოგია) მოცემულია ის ძირითადი 

მეთოდოლოგიური მიდგომები, რომლებმაც საშუალება მოგვცა შეგვეფასებინა ქ. 

თბილისის ტერიტორიაზე განვითარებული ეგზოგეოდინამიკური პროცესები და 

მათგან გამოწვეული გეოეკოლოგიური საფრთხეები. გეოლოგიური გარემოს 

თვალსაზრისით, ისეთი რთული ტერიტორიის შემთხვევაში, როგორიც ქ. 

თბილისის სივრცეა, ის უნდა იქნეს განხილული არამარტო დინამიკური 

გეოლოგიის ფარგლებში, სადაც გეოდინამიკური პროცესები განიხილება 

ანთროპოგენური ფაქტორის გათვალისწინების გარეშე, არამედ „საინჟინრო 

გეოდინამიკის“ თვალთახედვით. შესაბამისად, გეოდინამიკური გარემოება 

განხილული გვაქვს ბუნებრივი და ტექნოგენური ფაქტორების ინტეგრირებულ 

თანხვედრაში (სინერგიზმში), რომელმაც მოგვცა საშუალება დაგვედგინა 

ეგზოგეოდინამიკური პროცესების წარმოქმნა-რეაქტივაციის ფაქტორების 

კანონზომიერება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქანებს -  როგორც გეოლოგიური 

გარემოს განმსაზღვრელ სუბსტანტს - მათი სხვადასხვა თვისებებით განვიხილავთ 

მრავალკომპონენტიან სისტემაში, რომლების არაერთგვაროვნად რეაგირებენ 

ტექნოგენური დაცვისთვის გამოწვეულ ცვლილებებზე და ბუნებრივად მიმდინარე 

გეოდინამიკური პროცესებისა და მოვლენების ჩასახვა-გააქტიურებაზე. 

გეოდინამიკური პროცესების დარაიონების რუკის შესადგენად გამოყენებულ იქნა 

პროცესების ჩასახვა-გააქტიურების მულტიფაქტორული პირობების კომპლექსური 

კავშირი და ძირითადად დავეყრდენით სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ 

(წინამდებარე ნაშრომის ავტორის უშუალო თანამონაწილეობით), საქართველოს 

ტერიტორიისთვის დამუშავებული მრავალპალიტრიანი გეოლოგიური გარემოს 

ფუძემდებელი ქანების ტიპიზაციას და რელიეფის მორფოლოგიური პირობების 

შეფასებას. ამასთანავე, გეოდინამიკური საფრთხეების შეფასება განხორციელდა 

სხვადასხვა მეთოდებითაც, როგორც ხარისხობრივი, ასევე რაოდენობრივი 

კრიტერიუმებით (ნახ. 3). 
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ნახაზი 3. დარაიონების რუკის შედგენის მეთოდოლოგია 

 

ქ. თბილისის ტერიტორიის გეოდინამიკური პროცესების დარაიონების რუკის 

შესადგენად გამოყენებულ იქნა სტატისტიკური მეთოდი. კვლევის დროს ასევე 

გამოყენებულ იქნა საფრთხეების შეფასების ე.წ. სივრცითი მრავალკრიტერიუმიანი 

მეთოდი. ნაშრომში დეტალურადაა განხილული ყველა ის მეთოდოლოგია, 

რომლებიც გამოყენებული იქნა გეოდინამიკური პროცესების დარაიონების რუკის 

შესადგენად. 

3.2. ქვეთავში (გეოდინამიკური პროცესების წარმოქმნა-განვითარების მთავარი 

ფაქტორები) განხილულია ყველა ის ძირითადი ფაქტორი, რომელსაც გადამწყვეტი 

როლი ენიჭება ეგზოგეოდინამიკური პროცესების ჩასახვა-გააქტიურებაში. 

დეტალურადაა მოცემული საკვლევი ტერიტორიის ამგები ქანების 

ლითოლოგიური შემადგენლობა, მათი ფიზიკურ-მექანიკური (გეოტექნიკური) 

თვისებები, დამყოლობის ხარისხი ეგზოგეოდინამიკური პროცესების წარმოქმნა-

განვითარებაში. ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორს წარმოადგენს რელიეფი და 

შესაბამისად მოცემულია მისი ზედაპირის დახრილობის და გრავიტაციული 

დაძაბულობის კატეგორიები კლასების მიხედვით (8 კლასი). 
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დეტალურადაა განხილული კლიმატური ფაქტორი. კლიმატოგენური 

გენეზისის მეწყრული პროცესების და ღვარცოფებისთვის, მათი დინამიკური 

რეჟიმის კოდირებისათვის შემუშავებულია შესაბამისი კატეგორიები. ნაშრომში 

მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს მიწისძვრებისა და ანთროპოგენური 

(ტექნოგენური) ფაქტორების ანალიზს. 

3.3. ქვეთავში (ქ. თბილისის ტერიტორიაზე განვითარებული გეოეკოლოგიური 

საფრთხეები) დახასიათებულია ის შედარებით მასშტაბური გეოდინამიკური 

პროცესების არეალები, რომელიც ხელს უწყობს ქალაქში განვითარებულ 

გეოეკოლოგიური საფრთხეების წარმოქმნას. მათგან განსაკუთრებულ ადგილს 

იკავებს მეწყრულ-გრავიტაციული და ღვარცოფული პროცესები და მოვლენები, 

რომლებიც მუდმივ შესწავლას და მართვითი ღონისძიებების შემუშავებას 

საჭიროებს. რაც შეეხება ქალაქის სივრცეში არსებულ სხვა სახის გეოდინამიკურ 

პროცესებს, როგორიც არის ქანების გამოფიტვა-დენუდაცია, ფერდობული 

ჩამორეცხვა, მდინარეთა ნაპირების გარეცხვა, შეტბორვა, დახრამვა და სუფოზიური 

მოვლენები, ისინი უშუალოდ მონაწილეობენ მეწყრულ-გრავიტაციული და 

ღვარცოფული მოვლენების ჩასახვა-გააქტიურებაში. აღნიშნულ ქვეთავშივეა 

მოცემული ჩვენს მიერ შემუშავებული ფერდობების დახრილობის, ექსპოზიციის, 

ჰიფსომეტრიული გავრცელების და ტერიტორიის გეოლოგიური დაზიანებადობის 

კრიტერიუმები მეწყრებთან მიმართებაში. ასევე წარმოდგენილია შესაბამისი 

გრაფიკები და დიაგრამები. 

 

მე-4 თავში (გეოდინამიკური პროცესების დარაიონება), რომელიც თავის მხრივ 

შედგება 2 ქვეთავისგან, მოცემულია გეოდინამიკური პროცესების დარაიონების 

კატეგორიები და მათ საფუძველზე შედგენილი მსხვილმასშტაბიანი (1:25000) ქ. 

თბილისის ტერიტორიის გეოდინამიკური პროცესების დარაიონების რუკა. 

4.1. ქვეთავში შეფასებულია გეოდინამიკური პროცესების დარაიონების ის 

კატეგორიები (მაღალი, საშუალო, დაბალი), რომლებიც დაედო საფუძვლად 

შესაბამისი რუკის შედგენას. 
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აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის ქ. თბილისის ტერიტორია გეოლოგიური 

გარემოს პირობებიდან და ტექნოგენური პრესინგიდან გამომდინარე იმდენად 

დაძაბულია, რომ გეოდინამიკური პროცესების დარაიონების რუკაზე, 

„აბსოლუტურად უსაფრთხო“ ზონის სივრცე გამოყოფილი არ გვაქვს. რაც შეეხება 

იმ ტერიტორიებს, რომლებიც გეოდინამიკური პირობებიდან გამომდინარე 

მოქცეულია მაღალი საშიშროების მქონე არეალებში, განვმარტავთ, რომ რა თქმა 

უნდა აღნიშნულ ტერიტორიებზე მიზანშეწონილი არ არის სამშენებლო 

სამუშაოების წარმოება (სრული აკრძალვა: ჭალა-კალაპოტის ზონებში, ასევე ღრმა 

განლაგების მეწყრული სხეულების არეალებში და ვერტიკალური-ფლატე 

რელიეფის პირობებში), თუმცა მშენებლობისთვის “უვარგისი“ ტერიტორიები 

(გარდა ჩამოთვლილისა) ქ. თბილისის არეალში ნაკლებად გვაქვს. ყველაფერი 

დამოკიდებულია კვლევების დეტალურობაზე, ხარისხზე და კვალიფიციურ 

კონსტრუქციულ გადაწყვეტილებაზე. შესაბამისად, მნიშვნელოვნად გაზრდილ 

ფინანსურ დანახარჯებზე. ამასთანავე აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ 

მშენებლობა უნდა განხორციელდეს ლანდშაფტის მნიშვნელოვანი ცვლილების 

გარეშე. 

4.2. ქვეთავში (ქ. თბილისის ტერიტორიის გეოდინამიკური პროცესების 

დარაიონების რუკა) მოცემულია საველე და კამერალური კვლევების, ასევე 

მსოფლიოში და მათ შორის, საქართველოში შემუშავებულ და დანერგილ 

თანამედროვე მეთოდოლოგიებზე დაყრდნობით მომზადებული ქ. თბილისის 

გეოდინამიკური პროცესების დარაიონების რუკა (ნახაზი 4), რომელსაც 

საფუძვლად დაედო შემუშავებული საფრთხეების კატეგორიები (მაღალი, 

საშუალო, დაბალი). ამავე ქვეთავშია მოცემული საშიშროების რისკის კატეგორიაში 

მოქცეული ფართობული განაწილების გრაფიკი და დიაგრამა. 
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ნახაზი 4. ქ. თბილისის ტერიტორიის გეოდინამიკური პროცესების დარაიონების რუკა 

 

მეხუთე თავში (განხორციელებული საადაპტაციო ღონისძიებები) განხილულია 

ეგზოგეოდინამიკური პროცესების და მათი სახეობების შესარბილებლად ან 

სრულად აღმოსაფხვრელად საჭირო ის პრევენციული საადაპტაციო 

ღონისძიებების ჩამონათვალი და მათი ფოტო-ილუსტრაციები, რომლებიც 

საჭიროა გამოყენებული იქნას ქ. თბილისში არსებული ინფრასტრუქტურული 

ობიექტების დასაცავად და ზოგადად ქალაქის ტერიტორიის გრძელვადიან 

პერსპექტივაში მდგრადი მართვისთვის. 
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დასკვნები 

 

სადისერტაციო ნაშრომის თემატურობიდან გამომდინარე დასკვნების სახით 

ვიძლევით იმ ძირითადი საკითხების და დებულებების ჩამონათვალს, რომლებიც 

გამოიკვეთა მისი მომზადების პროცესში: 

- სამიზნე არეალი - ქ. თბილისის ტერიტორია (504კვ. კმ) თავისი სენსიტიური 

მორფოლოგიური და გეოლოგიური გარემოს პირობებში, დღესაც განიცდის 

ტექნოგენური დატვირთვის მაღალ წნეხს და გეოეკოლოგიური გართულებები 

კრიტიკულ ზღვრამდეა მისული; 

- ტერიტორიის ათვისება მიმდინარეობს ურთულეს გეოლოგიური გარემოს 

პირობებში, რასაც თან ახლავს ეგზოგეოდინამიკური პროცესების ფართო 

მასშტაბით ჩასახვა-გააქტიურება, გეოეკოლოგიური გართულებები, თავისი 

უარყოფითი შედეგებით; 

- გეოდინამიკური პროცესებიდან უპირველყოვლისა აღსანიშნავია მეწყრულ-

გრავიტაციული და ღვარცოფული პროცესები, ასევე მდინარეთა ნაპირების 

გარეცხვა, სუფოზიურ-ჯდენითი მოვლენები და გრუნტის წყლებით 

გამოწვეული შეტბორვები; 

- როგორც ცნობილია ეგზოგეოდინამიკური პროცესების ჩასახვა-გააქტიურების 

ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი საკვლევი ტერიტორიის გეომორფოლოგიური 

ბუნებაა. საფონდო (ისტორიული) და ლიტერატურული წყაროების, ასევე ჩვენს 

მიერ განხორციელებული საველე კვლევების ანალიზის მიხედვით, ქ. 

თბილისის ტერიტორიაზე გამოიყო შემდეგი 4 ძირითადი მორფოლოგიური 

ერთეული: 

1. მტკვრის მარჯვენა ნაპირის საშუალო და დაბალმთიანი ტექტომორფული 

მთა-ხეობათა რელიეფი; 

2. მდ. მტკვრის ხეობის აკუმულაციური ძირი; 

3. დაბალი და საშუალომთიანი მთა-ხეობათა ინვერსიული 

მორფოსტრუქტურა; 
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4. თბილისის ქვაბულის მარცხენა ნაპირის დაბალმთიანი პალეომტკვრით 

შექმნილი ტერასულ-საფეხურებიანი რელიეფი; 

- ქ. თბილისის ტერიტორიაზე არსებულმა უკიდურესად რთულმა 

ტექტონიკურმა პირობებმა განაპირობა საკვლევი ტერიტორიის გეოლოგიური 

აგებულების მრავალფეროვნება. სტრატიგრაფიულად ყველაზე ძველი 

წარმოდგენილია ქვედა ეოცენური ასაკის (E21) ნალექებით, რომლებიც 

უმნიშვნელოდ არის გავრცელებული ტერიტორიის უკიდურეს სამხრეთ 

ნაწილში. ქვედა ეოცენიდან დაწყებული საკვლევ ტერიტორიაზე გვხვდება 

პრაქტიკულად სრული სტრატიგრაფიული ჭრილი, ჰოლოცენის 

(თანამედროვე) ასაკის ნალექების ჩათვლით; 

- სადისერტაციო ნაშრომში საფონდო (ისტორიული) და ლიტერატურული 

წყაროების, ასევე ავტორის მიერ ბოლო 20 წლის მანძილზე ქ. თბილისის 

ტერიტორიაზე განხორციელებული კვლევების ანალიზისა და განზოგადების 

საფუძველზე, განხორციელდა ტერიტორიის ამგები ქანების (გრუნტები) 

საინჟინრო-გეოლოგიური (გეოტექნიკური) ფორმაციებისა და მათში შემავალი 

ქანების სტრატიგრაფიულ-ლითოლოგიური და გენეზისური შემადგენლობის 

კომპლექსების კლასიფიცირება და დახასიათება. მეოთხეული ასაკის 

ნალექების გენეტიკურ კომპლექსში გამოყოფილი იქნა ორი ფორმაცია: 

ფლუვიალური და ფერდობული, ხოლო პლეისტოცენამდელი (ძირითადი 

ასაკის) ქანების საინჟინრო-გეოლოგიურ ფორმაციებში ვაჯგუფებთ შესაბამის 

ლითოლოგიურ-სტრატიგრაფიულ კომპლექსებს და გამოვყოფთ 3 ძირითად 

ჯგუფს: კლდოვანი - მაგარი ქანები; ნახევრად კლდოვანი - შედარებით მაგარი 

ქანები და რბილი შეკავშირებული ქანები. ნაშრომში მოცემულია აღნიშნულ 

ფორმაციებსა და ჯგუფებში შემავალი ამგები ქანების (გრუნტების) ფიზიკურ-

მექანიკური ძირითადი მახასიათებლები; 

- ნაშრომში მოცემულია ქ. თბილისის ტერიტორიაზე ეგზოგეოდინამიკური 

პროცესების მაპროვოცირებელი, ძირითადი ფაქტორების ანალიზი და 

თითოეულს მინიჭებული აქვს საფრთხის შესაბამისი კატეგორია; 
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- განხორციელდა ქ. თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ეგზოგეოდინამიკური 

პროცესების იდენტიფიცირება (რუკაზე დატანით), მათი კატალოგიზირება და 

პროცესების GIS მონაცემთა ბაზის შედგენა, რომლის საფუძველზე მომზადდა 

1:25000-იანი მასშტაბის ქ. თბილისის გეოდინამიკური პროცესების 

დარაიონების რუკა. ამ თემატურობის მსხვილმასშტაბიანი რუკა თბილისის 

ტერიტორიისთვის სიახლეს წარმოადგენს და ინოვაციურია; 

- ქ. თბილისის ტერიტორია, მის ფარგლებში განვითარებული 

ეგზოგეოდინამიკური პროცესების საშიშროების რისკების გათვალისწინებით 

დაიყო სამ ზონად - მაღალ, საშუალო, დაბალ ზონებად და სხვადასხვა 

პროცესმაპროვოცირებელი ფაქტორების გათვალისწინებით განხორციელდა 

მათი დარაიონება; 

- სადისერტაციო ნაშრომში ასევე მოცემულია იმ საადაპტაციო პრევენციული 

ღონისძიებების კლასიფიცირება, რომლებიც გამოყენებული უნდა იქნას 

სხვადასხვა გენეზისისა და მასშტაბის სტიქიური მოვლენების შესარბილებლად 

ან სრულად აღმოსაფხვრელად; 

- საბოლოო დასკვნის სახით შეიძლება აღვნიშნოთ, რომ სადისერტაციო ნაშრომს, 

მეცნიერულ ღირებულებასთან ერთად, დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა 

გააჩნია და ის შესაძლებელია გამოყენებული იქნას გრძელვადიან 

პერსპექტივაში ქ. თბილისის ტერიტორიის მდგრადად და უსაფრთხოდ 

ფუნქციონირებისთვის. ასევე შეიძლება განვიხილოთ, როგორც ბაზისური 

საფუძველი გეოლოგიური მონიტორინგის განსახორციელებლად (მათ შორის 

ინსტრუმენტული მონიტორინგული პოლიგონების მოსაწყობად). მიღებული 

შედეგების პოტენციური მომხმარებელია, როგორც შესაბამისი სახელმწიფო 

უწყებები, ასევე ამ დარგში მომუშავე სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების 

წარმომადგენლები. 
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Abstract 

Assessment of geo-ecological hazards caused by geodynamic processes on the territory of 

Tbilisi and their prevention 

The title of the dissertation is - "Assessment of geo-ecological hazards caused by 

geodynamic processes on the territory of Tbilisi and their prevention”. As it is known, 

geographically Tbilisi has a very convenient location and is not only the capital of the 

country, but also a hub of the transit corridor. However, in the conditions of complex 

morphological and geological environment, as well as high pressure of man-made load, 

geoecological complications have reached a critical level and human engineering-

infrastructural activities are growing even more. If in the 80s of the 19th century the city 

occupied 10km2 and had a population of 104 thousand people, by the 80s of the last century 

the population was 1.5 million and the built-up area of the city reached 350km2. Today the 

area of the city has increased significantly and amounts to 504 km2. 

Based on the analysis and generalization of fund (historical) materials, laboratory and field 

studies conducted by the author during the last 20 years, the research evaluates the 

combination of factors that determine the tendencies of exogenous processes. The current 

state of geomorphological and geological conditions of the target area, engineering-

geological, tectonic and hydrogeological conditions, climate, hydrographic network and 

others are characterized. The research summarizes and ranks the physical-mechanical 

(geotechnical) properties of the rocks (soils) of individual researchers and organizations in 

different years, as well as the studies conducted by the author, and gives their average 

characteristics. 

Among the exogeodynamic processes on the territory of Tbilisi, landslide-gravitational and 

debris/mudflow processes are worth mentioning, as well as washing of river banks, 

suffosion events and inundation caused by groundwater. These processes are widespread, 

causing great material damage to the city's infrastructure and, most tragically, often 

resulting in human casualties - according to available data in the twentieth century and the 

last two decades, landslides have killed 170 people. Surveys in the target area revealed 655 

landslides of various scales, 55 rock-fall areas, area erosion at 46.89 ha, washing of river 

banks at 13.87 km and gully erosion at 6033.37m, as well as more than 50 debris/mudflow 

gorges. 

The research evaluates large-scale landslide-gravitational areas, debris/mudflow 

watersheds and gives recommendations for protective measures. A database was created 

and based on all this information, Geodynamic processes zoning map at 1:25 000 scale was 

compiled. Geological maps published in the last century were revised, as well as various 

thematic (elevation, slope inclination and aspect) maps were compiled. Research classifies 

the protective adaptation measures, which are necessary to mitigate or completely 

eliminate the processes, according to their species and genesis. 

In our opinion, the scientific research results have a great practical significance and, first 

of all, for the sustainable functioning of the territory of Tbilisi and the development of new 
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areas in the long term. Research can also be used as a basic basis for future geological 

monitoring to be carried out in and around Tbilisi, including the selection of sites for the 

establishment of an instrumental monitoring network. There is also a wide range of 

practical application of the work, both in the form of individual government agencies and 

scientific-research institutions, as well as citizens interested in the topic. 

 


