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სამუშაო შესრულებულია საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 

სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი 

საავტომობილო ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის  დეპარტამენტი 

 

 

ხელმძღვანელი:  პროფესორი  ოთარ   გელაშვილი 

                                                       

რეცენზენტები:  1.  პროფესორი ვარლამ ლეკიაშვილი 

                               2.  პროფესორი ფრიდონ გოგიაშვილი 

 

 

       დაცვა  შედგება 2023 წლის  ,,         ,,                                      „  13  საათზე  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  სატრანსპორტო სისტემებისა და 

მექანიკის ინჟინერიის  ფაკულტეტის სადისერტაციო ნაშრომების დაცვის   

კოლეგიის სხდომაზე, კორპუსი  I,  სასწავლო, აუდიტორია № 556. 

მისამართი: 0160,   თბილისი,  კოსტავას  68.  

 

 

 

დისერტაციის გაცნობა შეიძლება სტუ-ს ბიბლიოთეკაში,  

ხოლო ავტორეფერატისა - ფაკულტეტის ვებ-გვერდზე. 

 

 

ფაკულტეტის  სწავლული მდივანი     ი. უგრეხელიძე 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

        საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის წარმატებული საქმიანობა არის 

ნებისმიერი  ქალაქის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი წინაპირობა, 

რომელიც განსაზღვრავს ზოგადად ქალაქის მეურნეობის და სოციალური 

სფეროების ეფექტიან     ფუნქციონირებას. 

        საქალაქო სატრანსპორტო სისტემა ახორციელებს ტვირთების გადაზიდვას და 

მგზავრების გადაყვანას,  რომლის ეფექტიანი  ფუნქციონირება  უზრუნველყოფს 

ქალაქის მოსახლეობის  სატრანსპორტო ინტერესების მაქსიმალურ 

დაკმაყოფილებას,  უსაფრთხო, ხარისხიანი, დროული და კომფორტული  

მომსახურებით, რაც  იწვევს სატრანსპორტო პარკის სწრაფი ტემპით გაზრდას და 

გარემოზე  უარყოფით ზეგავლენას, რომელიც  ფართომასშტაბიან  პრობლემას 

წარმოადგენს.  

აღსანიშნავია, რომ  დიდ ქალაქებში გარემოს დაბინძურების 70 - 85 %  და 

ხმაურის   75 %-ზე მეტი  საავტომობილო ტრანსპორტზე  მოდის, რაც უარყოფითად 

აისახება  ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ანალოგიური მდგომარეობაა ქ. თბილისის 

პირობებშიც. სატრანსპორტო პარკის ზრდასთან ერთად მატულობს მოხმარებული  

საწვავის რაოდენობაც და მასთან ერთად გარემოს  დაბინძურების დონეც. ამიტომ 

საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის ეფექტური  ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფას დიდი პრაქტიკული და სოციალური მნიშვნელობა აქვს.    

აღსანიშნავია, რომ  მოცემული თემის აქტუალობა ემყარება ქ. თბილისის 

საქალაქო საავტომობილო ტრანსპორტის  სწრაფი ტემპით გაზრდის პირობებში,  

მოსახლეობის ჯანმრთელობის და ქალაქის გარემოს დაბინძურების სიდიდეზე მისი 

ზემოქმედების პრობლემის გადაჭრას. აღნიშნული უზრუნველყოფს ქ. თბილისის 

მოსახლეობის კომფორტულ სატრანსპორტო მომსახურებას.               

დისერტაციაში   განხილულია  საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის 

ფუნქციონირების ეფექტიანობაზე  მოქმედი ფაქტორები, ჩატარებულია მათი 

ანალიზი    და დადგენილია თითოეული ფაქტორის გავლენის თავისებურებები. 

შემოთავაზებულია საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის ფუნქციონირების 

ეფექტიანობაზე  მოქმედი ფაქტორების მართვის მეთოდები და   დამუშავებულია ქ. 
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თბილისის საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის ეფექტიანობის   ამაღლების 

ღონისძიებები. 

საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის ფუნქციონირების  ეფექტიანობის  

ამაღლება შესაძლებელია სხვადასხვა მეთოდებით, რომელთა გადაჭრა უნდა 

მოხდეს მუნიციპალურ ან სახელმწიფოებრივ დონეზე.  

  საქალაქო  სატრანსპორტო სისტემის ეფექტიანობა დამოკიდებულია 

სხვადასხვა ფაქტორებზე, რომელთაგან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ეკოლოგიური 

უსაფრთხოება, რომლის  უზრუნველყოფაში  მთავარი ფიგურაა მძღოლი, რომლის 

კვალიფიკაციის გავლენის  განსაზღვრა არის მრავალფაქტორიანი ამოცანა და 

რომელთა  გადასაწყვეტად მნიშვნელოვანია, როგორც საექსპლუატაციო პირობების 

გავლენის შეფასება, ასევე მენეჯმენტის მეთოდების გამოყენება, რაც 

უზრუნველყოფს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხოდ   

გადაადგილებას, ეკოლოგიური უსაფრთხოების  უზრუნველყოფას და ზოგადად, 

საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის ფუნქციონირების ეფექტიანობის  ამაღლებას. 

  საქალაქო  სატრანსპორტო სისტემის ეკოლოგიური უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფაში მძღოლი ერთ-ერთი მთავარი ფიგურაა და მისი კვალიფიკაციის 

გავლენა არის  მრავალ პარამეტრიანი და რომელთა გამოსავლენად  საჭიროა  

ექსპლუატაციის პირობების შესწავლა და შეფასება,  რაც მოგვცემს  ავტომობილების  

უსაფრთხოდ გადაადგილებისა და ზოგადად ქალაქბში ეკოლოგიურობის 

უზრუნველყოფის საშუალებას.  

ქ. თბილისში ინდივიდუალურ მფლობელობაში მყოფი  ავტომობილებისა და 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რაოდენობის გაზრდამ გამოიწვია ორი 

ერთმანეთის საწინააღმდეგო პროცესი:  

1. მოძრავი შემადგენლობის ზრდის  მაღალი სიდიდე, მიუთითებს იმ 

ფაქტზე, რომ  მოსახლეობის ეკონომიკური დონე გაიზარდა  და ამით 

უზრუნველყოფილია მათი  ტრანსპორტით დაკმაყოფილება; 

2. მოძრავი შემადგენლობის  რაოდენობის გაზრდამ გამოიწვია ქალაქის 

მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე და გარემოზე უარყოფითი მოქმედების 

მასშტაბების ზრდა. 
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ამრიგად, საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის ეფექტური  ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფა არის რთული, მეცნიერული პრობლემა, რომლის გადაჭრისათვის 

აუცილებელია  თეორიული კვლევები, სხვადასხვა ექსპერიმენტების ჩატარება, 

მიღებული შედეგების ანალიზის საფუძველზე  შესაბამისი ღონისძიებების, 

რეკომენდაციების  დამუშავება და  მენეჯმენტის მეთოდების  ეფექტური 

გამოყენება.  

სადისერტაციო ნაშრომში გაანალიზებულია საქალაქო საავტობუსო 

სატრანსპორტო პროცესის ეფექტიანობაზე  მოქმედი საექპლუატაციო ფაქტორები 

და განსაკუთრებით გამოყოფილია ის პარამეტრები,  რომლებიც სატრანსპორტო 

მომსახურების კომფორტსა და ეკოლოგიურ უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს.  

აღნიშნული საკითხები უნდა განვიხილოთ როგორც ტექნიკური და 

ტექნოლოგიური პროცესების,  ასევე  ორგანიზაციულ - მენეჯმენტურ  ასპექტებშიც.  

         დისერტაციაში განხილულია საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის 

ფუნქციონირების ეფექტიანობის ამაღლების საკითხები  ქ. თბილისის მაგალითზე,   

შემოთავაზებულია  ორგანიზაციული უზრუნველყოფის პრინციპები და შესაბამისი  

რეკომენდაციები, რომელთა რეალიზება  აამაღლებს სატრანსპორტო მომსახურების 

ხარისხს და მნიშვნელოვნად გაზრდის საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის 

ფუნქციონირების ეფექტიანობას. 

ამიტომ  საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის ეფექტური  ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფის  მეთოდების დამუშავება აუცილებელი ღონისძიებაა და მას          ქ. 

თბილისის მოსახლეობისათვის როგორც  პრაქტიკული, ასევე დიდი სოციალური 

მნიშველობა აქვს. 

            ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის 

ეფექტური  ფუნქციონირების უზრუნველყოფა აქტუალურია, რაც აამაღლებს 

მგზავრების მომსახურების ხარისხს,   უზრუნველყოფს  ქ. თბილისის 

პირობებისათვის სატრანსპორტო პროცესის  მახასიათებელი პარამეტრების  

განსაზღვრას  და  რეალურ საექსპლუატაციო პირობებში სატრანსპორტო პროცესის 

გაუმჯობესებას, აგრეთვე უზრუნველყოფს სატრანსპორტო მომსახურების 

კომფორტს  და ეკოლოგიური უსაფრთხოების  გათვალისწინებით ქ. თბილისის 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას.  
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სამუშაოს მიზანია საქალაქო სატრანსპორტო კომპანიის ფუნქციონირების 

მართვის მეთოდებისა და რეკომენდაციების შემუშავების გზით, მოვახდინოთ  

საავტობუსო მარშრუტების ოპტიმიზაცია და ამით საქალაქო სატრანსპორტო 

სისტემის ეფექტური  ფუნქციონირების უზრუნველყოფა ქ. თბილისის მაგალითზე. 

ძირითადი ამოცანები: 

- საქალაქო სამგზავრო  გადაყვანების განვითარების ეტაპები, მისი სახეების 

ანალიზი და ფუნქციონირების თავისებურებები;  

- საქალაქო სატრანსპორტო სისტემაზე მოქმედი ფაქტორების    ანალიზი და მათი  

რანჟირება (თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის მაგალითზე);   

- ქ. თბილისის საავტომობილო საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის  

ფუნქციონირების  ანალიზი;     

 - საქალაქო სამგზავრო  სატრანსპორტო სისტემის  ეფექტიანობის ამაღლების  

მეთოდების დამუშავების მიზანშეწონილობის დასაბუთება; 

- რეკომენდაციების შემუშავება საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტზე 

სატრანსპორტო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების  უზრუნველყოფის 

ღონისძიებების დანერგვის მიზნით და ამით საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის 

ეფექტური  ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. 

 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე: 

 საქალაქო სამგზავრო საავტომობილო გადაყვანების განვითარების 

ეტაპებისა  და მისი სახეების ანალიზის საფუძველზე, ქ. თბილისის მაგალითზე 

განხორციელებულია სატრანსპორტო პროცესის  ეფექტიანობაზე მოქმედი  

ფაქტორების კლასიფიკაცია და  რანჟირება, განხილულია სატრანსპორტო 

მომსახურების ხარისხის ამაღლების ღონისძიებები,  დასაბუთებულია  თბილისის 

სატრანსპორტო კომპანიის ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

მეცნიერულად დასაბუთებული მეთოდების აუცილებლობა და დამუშავებული 

რეკომენდაციებით საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის ეფექტური  

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.    
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სადისერტაციო ნაშრომს გააჩნია როგორც თეორიული, ასევე მნიშვნელოვანი  

პრაქტიკული ღირებულება. 

ნაშრომში მოცემული  დასკვნები და ჩვენს მიერ შემოთავაზებული 

ღონისძიებები რეკომენდირებულია შემდეგი სტრუქტურებისათვის: სსიპ - 

თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების  სააგენტო,  

საავტომობილო დარგში მომუშავე სამთავრობო და არასამთავრობო 

ორგანიზაციები, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების   

სამინისტრო. სადისერტაციო ნაშრომში მოცემული ღონისძიებების დანერგვით, 

სხვადასხვა   კომპანიებს შეუძლიათ აამაღლონ  სატრანსპორტო პროცესების 

ეფექტიანობა.   

ქ. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში მოცემული რეკომენდაციების  

დანერგვა უზრუნველყოფს  თბილისის მოსახლეობის სატრანსპორტო 

მომსახურების კომფორტს. 

ნაშრომის აპრობაცია: დისერტაციაში მოცემული საკითხები განხილული და 

აპრობირებული  იქნა: 

-  მე-6 საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენციაზე ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის 

თანამედროვე გამოწვევები“, თბილისი, 2022 წ.; 

- მე-6  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე ,,სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-

აზია“, თბილისი, 2022; 

- სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტის როგორც 

სამეცნიერო, ასევე თემატურ სემინარებზე  (2020-2022 წ.წ.). 

     პუბლიკაციები: დისერტაციის მასალების მიხედვით გამოქვეყნებულია 8 

სამეცნიერო პუბლიკაცია. 

 ნაშრომის მოცულობა: დისერტაცია მოიცავს შესავალს, ორ თავს, დასკვნებსა 

და ლიტერატურას, რომელიც მოცემულია  125  ნაბეჭდ გვერდზე,  24 ნახაზითა და  

14 ცხრილით.   
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ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

 

     შესავალში  დასაბუთებულია თემის აქტუალურობა, სადისერტაციო  

ნაშრომის  თეორიული და  პრაქტიკული მნიშვნელობა, სატრანსპორტო სისტემის 

ეფექტიანი  ფუნქციონირების   აუცილებლობა, რომელიც უზრუნველყოფს 

მოსახლეობის  სატრანსპორტო ინტერესების მაქსიმალურ დაკმაყოფილებას, 

მგზავრთა გადაყვანის მაქსიმალურ კომფორტსა და მომსახურების მაღალ ხარისხს. 

   პირველ თავში განხილულია და გაანალიზებულია საქალაქო საავტომობილო 

სამგზავრო ტრანსპორტის ფუნქციონირების ეფექტიანობის  საკითხები. ამ მიზნით 

ჩატარებულ ლიტერატურულ მიმოხილვაში განხილულია  და გაანალიზებულია 

სადისერტაციო თემასთან დაკავშრებული პუბლიკაციები: ქ. თბილისის  

სატრანსპორტო სისტემის განვითარების ეტაპები, საქალაქო სატრანსპორტო 

საშუალებების  სახეები და მათი  ფუნქციონირების თავისებურებები.  

დაწვრილებითაა განხილული ქ. თბილისის  საქალაქო სატრანსპორტო სისტემა და 

ჩატარებულია მისი  ანალიზი. 

პირველ ნახაზზე მოცემულია ჩვენს მიერ შემუშავებული სამგზავრო 

სატრანსპორტო კომპანიების    ფუნქციონირების სქემა, საიდანაც  ნათლად ჩანს, რომ 

სამგზავრო სატრანსპორტო კომპანიები იყოფიან ტრანსპორტის  ძირითადი 

სახეების  მიხედვით და მათი  ეფექტური ფუნქციონირება დამოკიდებულია  

მუშაობის შემფასებელი ძირითადი კომპონენტების დადგენაზე და სატრანსპორტო 

პროცესში ჩართულობის ხარისხზე. ძირითადი კომპონენტები, რომლებიც 

განსაზღვრავენ სატრანსპორტო კომპანიების ეფექტიან ფუნქციონირებას არიან: 

სამგზავრო გადაყვანების დაცულობა, სამგზავრო გადაყვანების კომფორტულობა, 

საიმედოობა, საწვავეკონომიურობა, მოძრაობის უსაფრთხოება, ეკოლოგიური 

უსაფრთხოება, გადაყვანების ოპტიმიზაცია და სხვა.  

აღსანიშნავია აგრეთვე  ის ფაქტებიც, რომ საქალაქო სისტემის ეფექტიანობა 

დამოკიდებულია სატრანსპორტო კომპანიების გამართულ ფუნქციონირებაზე.  

კერძოდ: მართვის მეთოდებზე, ადამიანურ რესურსებზე, ლოგისტიკურ 

პრინციპებზე დაფუძნებულ მენეჯმენტზე და სხვა.  
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ნახ. 1.  სამგზავრო სატრანსპორტო კომპანიების ფუნქციონირების სქემა 

 

ჩატარებულია საქალაქო სატრანსპორტო სისტემაში შემავალი  

სტრუქტურული ელემენტების    ანალიზი,  განხილულია   მათი  ეფექტიანობის 

შეფასების  კრიტერიუმები და განსაზღვრულია  სატრანსპორტო სისტემის 

ფუნქციონირების ეფექტიანობის  ამაღლების უზრუნველყოფის გზები. 

შესრულებული  ანალიზის შედეგად დასაბუთებულია სადისერტაციო ნაშრომის 

თემის აქტუალურობა და გამოკვეთილია დასმული პრობლემის გადაჭრის გზები. 

           მეორე თავში მოცემულია ჩატარებული კვლევები  და მათი შედეგები.   

განხილულია სამგზავრო სატრანსპორტო კომპანიების  ფუნქციონირების  

ეფექტიანობაზე მოქმედი ფაქტორები, სამგზავრო სატრანსპორტო კომპანიების 

სამგზავრო სატრანსპორტო კომპანიები 

გადაყვანების ძირითადი სახეების  მიხედვით  

საავტომობილო საზღვაო საჰაერო 

სამგზავრო 

გადაყვანების 

კომფორტულობა 

სამგზავრო 

გადაყვანების 

დაცულობა  

საიმე-

დოობა 

საავტომობილო 

საწვავეკონო-

მიურობა 

მოძრაობის 

უსაფრთხოება 

ეკოლოგიური 

უსაფრთხოება 

გადაყვანების 

ოპტიმიზაცია 

სარკინიგზო 

(მეტრო) 
 

საბაგირო  შერეული  

 სამგზავრო სატრანსპორტო 

კომპანიების ეფექტიანობის 

შემაფასებელი    ძირითადი 

კომპონენტები 
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ფუნქციონირების ეფექტიანობის ამაღლების ღონისძიებები, საქალაქო 

სატრანსპორტო სისტემის ეფექტური  ფუნქციონირების უზრუნველყოფა 

მარშრუტზე საზოგადოებრივი  ტრანსპორტის მოძრაობის პრიორიტეტული ზოლის 

გამოყოფით, აღწერილია  საექსპლუატაციო   პარამეტრებზე  ავტობუსების 

მოძრაობის რეჟიმების გავლენის შეფასება და დამუშავებულია ამ  პარამეტრების 

შეფასების ალგორითმი. 
          

საავტობუსო სამარშრუტო გადაყვანების სატრანსპორტო პროცესის 

ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მასზე 

მოქმედი ფაქტორების სწორად შერჩევა და მათი რიცხობრივი მნიშვნელობების 

გაანგარიშება. განასხვავებენ შერჩევის ორ მეთოდს: ანალიტიკურს და ექსპერტულს.
  

          განვიხილეთ სატრანსპორტო კომპანიების ფუნქციონირების ეფექტიანობაზე 

მოქმედი ფაქტორები, რისთვისაც შევირჩიეთ ექსპერტული  გამოკითხვის მეთოდი. 

შევიმუშავეთ  გამოკითხვების ანკეტის სპეციალური ფორმა და კითხვების 

ჩამონათვალი. შემუშავებული ანკეტა დაურიგდათ ან ელექტრონულად 

გადაეგზავნათ დარგის ექსპერტებს. ექსპერტებად  შერჩეული იქნენ საავტომობილო 

სფეროში მოღვაწე აკადემიური პერსონალი (პროფესორ-მასწავლებლები), 

სატრანსპორტო კომპანიებისა და ფირმების წარმომადგენლები, სამთავრობო 

სტრუქტურებში მომუშავე დარგის სპეციალისტები და არასამთავრობო 

ორგანიზაციები, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია სატრანსპორტო 

სფეროებთან. ანკეტა -კითხვარის საშუალებით ექსპერტებმა    1-დან 3-მდე ქულით 

შეაფასეს თითოეული ფაქტორი. ანკეტა-კითხვარში მოცემული გვქონდა 16 

ფაქტორი და ნიმუშის ფორმით  წარმოდგენილია ცხრილი 1 -ის სახით. 

         მოვახდინეთ საქალაქო სატრანსპორტო კომპანიების ფუნქციონირების 

ეფექტიანობაზე   მოქმედი ფაქტორების   რანჟირება მიღებული ქულების მიხედვით. 

რანჟირების შემდეგ შევისწავლეთ თითოელი ფაქტორის ზემოქმედების გავლენა 

საქალაქო სატრანსპორტო კომპანიების ფუნქციონირების ეფექტიანობაზე  და 

დავაჯგუფეთ ისინი  ორ   მართვად და უმართავ ჯგუფად. 
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ცხრილი 1 

საქალაქო სატრანსპორტო კომპანიების ფუნქციონირების ეფექტიანობაზე 

მოქმედი ფაქტორები 

 

N ფაქტორების ჩამონათვალი 
შეფასების 

ქულები 
აღნიშვნა 

1 ფინანსური რესურსები  3   

2 ადამიანური რესურსი და მისი კვალიფიკაცია  2   

3 საექპლუატაციო  პირობები    3   

4 კლიმატური   პირობები 2    

5 სამგზავრო სატრანსპორტო პროცესის  მართვა 2   

6 ავტობუსების  ფაქტიური მდგომარეობა   2  

7 
ტექნიკური მომსახურებისა და რემონტის 

ჩატარების ტექნოლოგია  

 1  

8 საგზაო  პირობები  3   

9 სეზონურობა  1    

10 საკანონმდებლო უზრუნველყოფა  2   

11 
სატრანსპორტო სამარშრუტო პროცესების 

მართვა 

 3   

12 

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა, 

სისტემებისა და მართვის პროგრამების 

გამოყენება 

 2   

13 
მძღოლის კვალიფიკაცია და ავტობუსის 

მართვის  სტილი 

3  

14 საწვავის რაციონალურ გამოყენების რეჟიმები  2  

15 ეკოლოგიურ უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 3  

16 მგზავრთა მომსახურების ხარისხი 3  

 

              მართვად ფაქტორებს მიეკუთვნება: ადამიანური რესურსი და მისი 

კვალიფიკაცია, ფინანსური რესურსები, ავტობუსების   ტექნიკური მდგომარეობა, 

სერვისის განხორციელების ტექნოლოგიები, სამგზავრო სატრანსპორტო პროცესის  

მართვის ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიებები, მძღოლის კვალიფიკაცია და 

ავტობუსის მართვის  სტილი,  სატრანსპორტო სამარშრუტო პროცესების მართვა, 

საწვავის რაციონალურ გამოყენების რეჟიმები, მგზავრთა მომსახურების ხარისხი, 

ეკოლოგიურ უსაფრთხოების უზრუნველყოფა  და სხვა.     
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        სატრანსპორტო კომპანიების ფუნქციონირების ეფექტიანობის 

უზრუნველყოფაზე მოქმედ უმართავ  ფაქტორებს მიეკუთვნება: მგზავრთნაკადები, 

საექპლუატაციო პირობები (საგზაო, კლიმატური, სეზონურობა და სხვა), 

საკანონმდებლო უზრუნველყოფა.  

         სატრანსპორტო კომპანიების ფუნქციონირების ეფექტიანობაზე მოქმედი 

ფაქტორების სქემატური გამოსახულება მოცემულია  ნახაზზე 2.  

 

 

ნახ. 2. საქალაქო სამგზავრო  სატრანსპორტო კომპანიების ფუნქციონირების 

ეფექტიანობაზე  მოქმედი ფაქტორების სქემატური გამოსახულება 
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განვიხილეთ  მგზავრთა მომსახურების ხარისხი, რომელიც მიეკუთვნება ცვლად, 

მართვად ფაქტორს და თავისი შინაარსით მოიცავსმრავალ პარამეტრს, რომელთა 

გავლენა საქალაქო  სატრანსპორტო კომპანიების ეფექტიან ფუნქციონირებაზე  

დამოუკიდებლად შესასწავლია.  

  მგზავრთა მაღალი მომსახურების ხარისხიან სატრანსპორტო პროცესის 

განხორციელებისათვის მნიშვნელოვანია გადაადგილების დრო, მგზავრობის 

ღირებულება, კომფორტაბელური მგზავრობა და სხვა. თითოეული მათგანი მოიცავს 

სხვადასხვა პარამეტრს, რომლის სქემატური გამოსახულება წარმოდგენილია 

ცხრილი 2-ის სახით.  

  

ცხრილი 2 

მგზავრთა მომსახურების ხარისხზე მოქმედი   ფაქტორები  

 

მიზანი 
მიზნის მიღწევის 

პარამეტრები 

მიზნის შემადგენელი 

ფაქტორები 

მგზავრთა 

მომსახურების 

ხარისხი 

გადაადგილების 

დრო 

გაჩერებამდე მისასვლელი დრო 

გაჩერებაზე მოცდის დრო 

მგზავრობის დრო 

გაჩერებიდან დანიშნულების 

ადგილამდე მისასვლელი დრო 

მგზავრობის 

ღირებულება 

მგზავრობის ღირებულების 

გადახდის მოქნილი სისტემა 

მგზავრობის ღირებულების 

გადახდის თანამედროვე 

ხერხების გამოყენება 

მგზავრობის 

კომფორტაბელურობა 

სატრანსპრტო საშუალების ტიპი 

სალონის შევსების ხარისხი 

საინფორმაციო-მომსახურება 

 
გაჩერებების 

სათანადო  მოწყობა 

ჩასხდომის და ჩამოსვლის 

მოხერხებულობა 

მგზავრების უსაფრთხო გარემო 

საინფორმაციო უზრუნველყოფა 
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ამრიგად, როგორც ცხრილის  ანალიზიდან ჩანს, მგზავრთა მომსახურების 

ხარისხის ამაღლების მიზნის მისაღწევად უნდა განვსაზღვროთ მასზე  მოქმედი 

პარამეტრების შემადგენელი უამრავი ფაქტორი და გამოვავლინოთ სამგზავრო 

სატრანსპორტო კომპანიების  ფუნქციონირების  ეფექტიანობაზე მოქმედ  

მნიშვნელოვანი ფაქტორები.  მათი ანალიზი აუცილებელია სატრანსპორტო 

კომპანიების ფუნქციონირების ეფექტიანობის  ამაღლების  ღონისძიებების  

დამუშავების დროს, რომელთა შემდგომ კვლევებში  გათვალისწინება 

უზრუნველყოფს მთლიანად საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის ფუნქციონირების 

ეფექტიანობის ამაღლებას. 

საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის  ეფექტური ფუნქციონირებისათვის  

მნიშვნელოვანია  რაციონალური საავტობუსო  მარშრუტის  შერჩევა.  

რაციონალურია ისეთი მარშრუტი, რომელიც  უზრუნველყოფს მოსახლეობის 

სატრანსპორტო მოთხოვნების მაქსიმალურად დაკმაყოფილებას    და  სამგზავრო 

ტრანსპორტის მუშაობის მაღალ მაჩვენებლებს. რაციონალური საავტობუსო  

მარშრუტის  სწორად დაგეგმარება უზრუნველყოფს საგზაო უსაფრთხოების 

დაცულობით  მოძრაობის  მაქსიმალურ სიჩქარეს, მგზავრთა სატრანსპორტო 

მომსახურების მინიმალურ დროში  მაქსიმალურ კომფორტს.  

აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ მოსახლეობის სატრანსპორტო მოთხოვნების 

გათვალისწინებით, სამგზავრო გადაყვანების ეფექტიანობის საკითხები არ 

მოგვცემს სასურველ შედეგს, თუ არ იქნება კომპლექსური მიდგომა, რომელიც 

დაეფუძნება სხვადასხვა კვლევების ჩატარებას რეალურ საექსპლუატაციო 

პირობებში, რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ ეკონომიკურად და ეკოლოგიურად 

მდგრადი სატრანსპორტო  სისტემის ჩამოყალიბება. აღნიშნული მიიღწევა მართვის 

სრულყოფილი მეთოდების გამოყენებით, რაც გაზრდის  ავტობუსების მოძრაობის 

სიჩქარეებს, დიდი ტევადობის  და კომფორტის ავტობუსების გამოყენება, 

გაუმჯობესებს გაზრდილი სიდიდის მგზავრნაკადების მომსახურების კომფორტს.  

           ამ მიზნის განხორციელებისათვის, აუცილებელია ქალაქის მთლიან 

ტერიტორიაზე სამარშრუტო ქსელის ისეთი დაგეგმვა, რომლის დროსაც  

მგზავენაკადების სიდიდეები იქნება გათვალისწინებული, ახლად გამოვლენილი 

მგზავრების თავშეყრისა და ადგილების მიხედვით. გამოყენებული იქნება 
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ოპტიმალური სატრანსპორტო მოძრავი შემადგენლობა, რითაც გადაიჭრება 

ავტობუსებზე მოსახლეობის წვდომის  მეტად მნიშვნელოვანი საკითხი და 

ამაღლდება მომსახურების ხარისხი.  

 საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის მდგრად განვითარებაზე მოქმედი  

პარამეტრებია:  

- მგზავრთბრუნვა;  

- მგზავრთნაკადების მიმართულებები და მათი რიცხობრივი მნიშვნელობები;  

- მარშრუტების სიმჭიდროვე;  

- მგზავრობის საშუალო დრო და მანძილი;   

- მოსახლეობის დღიური მგზავრობების რაოდენობა;  

- მარშრუტებზე ავტობუსების ოპტიმალური რაოდენობები და მათი 

ტევადობები;  

- ავტობუსების ტექნიკური მდგომარეობა და საექსპლუატაციო ვადა; 

- ავტობუსების მოძრაობის სიჩქარე;  

- სხვადასხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებების ერთმანეთთან 

კოორდინაცია და სხვა.  

ზემოთ აღნიშნული პარამეტრების გათვალისწინება უზრუნველყოფს 

ოპტიმალური სამარშრუტო ქსელის და ზოგადად მარშრუტიზაციის ხარისხს, 

კოორდინაციაში მოიყვანს ერთმანეთთან სამგზავრო სატრანსპორტო სახეებს,   

დააკმაყოფილებს მოსახლეობის გადაადგილებისა და მომსახურების ხარისხს და 

იძლევა იმის საშუალებას, რომ ამაღლდეს    არსებული სისტემის ეფექტიანობა.  

მგზავრობის შესაფასებლად აუცილებელია განვიხილოთ არა მარტო 

გადაადლებაზე დახარჯული დრო, არამედ მისი ღირებულებაც. მაგალითად, 

როდესაც მგზავრი ავტობუსის გაჩერების ადგილამდე ფეხით გადაადგილდება, 

მისი ღირებულება არის ნულის ტოლი, მაგრამ ხარჯავს დროს. ამდენად, 

მგზავრობის შეფასების დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს ორივე პარამეტრი, 

ვინაიდან ცალკე აღებული მგზავრობის ღირებულება არ არის  აბსოლუტური 

საზომი მომსახურების ხარისხის შესაფასებლად.   

მგზავრობის მობილობის დროის სიდიდე (C) შეიძლება განვიხილოთ 

შემდეგი ხუთი შემადგენელი ნაწილისაგან:   
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- მგზავრის მიერ ავტობუსის გაჩერებამდე მისვლის დრო (C1);  

- ავტობუსის გაჩერებაზე ლოდინის დრო (C2); 

- ტრანსპორტის  სახეებით მგზავრობის დრო (C3);   

- ტრანსპორტის ერთი სახიდან მეორეში გადაჯდომის დრო(C4); 

- გაჩერებიდან დანიშნულების ადგილამდე მისვლის დრო (C5);. 

ე.ი. მგზავრობის ჯამური დრო შეადგენს:  

C = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 ,                    (1); 

 მგზავრობის ხარისხის შეფასებისათვის გამოვიყენეთ არსებული ნორმები  და 

ამით შევაფასეთ მგზავრის მობილობის ჯამური დრო. სამგზავრო სატრანსპორტო 

პროცესების ექსპერტების აზრით, გადაადგილებაზე ჯამური დრო (C) უნდა იყოს 

40-50 წუთზე ნაკლები იმ დიდ ქალაქებში, რომელთა მოსახლეობას აღემატება 1 

მილიონ ადამიანს. როგორც კვლევები გვიჩვენებს, მოსახლეობის  80-85 %-სთვის, 

დროის ჯამური  დანახარჯი  მგზავრობაზე  თბილისში  არ  აღემატება  ამ ზღვრებშია 

მოქცეული. ავტობუსების გაჩერებამდე მგზავრმა არ უნდა გაიაროს 400-600 მეტრზე 

მეტი და ამ მანძილებშია მიზანშეწონილი ძირითადად დაიგეგმოს სამარშრუტო 

ქსელზე გაჩერებები. 

           სამგზავრო გადაყვანების კომფორტის განმსაზღვრელი კომპონენტებია: 

ავტობუსის ტიპი, რომელიც უზრუნველყოფს მგზავრებისათვის მოხერხებულად 

ასვლასა და ჩამოსვლას, ავტობუსის სალონში მათ განთავსებას, ინფორმაციული 

მასალით უზრუნველყოფა, ავტობუსების ტექნიკური მდგომარეობა, მისი 

საექსპლუატაციო ვადა და სხვა. კომფორტული მგზავრობისათვის მნიშვნელოვანია 

მგზავრობის ჯამური დროის შემცირება, რომელიც დამოკიდებულია მასში 

შემავალი ცალკეული ელემენტების დროების შემცირებაზე. განვიხილოთ 

თითოეული ცალ-ცალკე:   

- მგზავრის მიერ ავტობუსის გაჩერებამდე მისვლის დროის (C1) 

შესამცირებლად აუცილებელია მარშრუტზე გაჩერებების ოპტიმალურად 

განლაგება, სამარშრუტო ქსელის სიმჭიდროვე და სხვა.   

-       ავტობუსის გაჩერებაზე ლოდინის დროის (C2) შემცირება შესაძლებელია 

მარშრუტზე ავტობუსების რაოდენობისა და მოძრაობის ინტერვალების 

ოპტიმიზაციის გზით, მძღოლების მართვის სტილითა და კვალიფიკაციით, 
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მგზავრთნაკადების მიხედვით ავტობუსებით მარშრუტის 

უზრუნველყოფით და რაც მთავარია ავტობუსების მოძრაობის გამოყოფილი 

ზოლის არსებობით. 

- ტრანსპორტის  სახეებით მგზავრობის დროის (C3) შემცირების 

ღონისძიებებია ავტობუსების მარშრუტზე მოძრაობის უსაფრთხო მაღალი 

სიჩქარე,  მარშრუტზე გაჩერებების სწორად დაგეგმვა და მათი განლაგება,  

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციისა და უსაფრთხოების მეთოდების 

სრულყოფა, შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურის არსებობა და სხვა. 

- ტრანსპორტის ერთი სახიდან მეორეში გადაჯდომის დროის (C4) შემცირება 

დამოკიდებულია ქალაქში სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებების 

კოორდინირებულ მართვასთან, მათი გადაკვეთის პუნქტებში 

მგზავთრნაკადების სწორად მართვასთან და სხვა.  

 როგორც მგზავრის მიერ ავტობუსის გაჩერებამდე მისვლის დრო, ასევე  

დანიშნულების ადგილამდე მისი მისვლის დრო, დაკავშირებულია ქალაქის 

მთლიანი ფართობის სამარშრუტო ქსელით დაფარვის ხარისხზე. მნიშვნელოვანი 

კომპონენტია მარშრუტებზე გაჩერებების რაოდენობები და მათი ოპტიმალური 

განლაგება. აღნიშნული ფასდება   სამარშრუტო ქსელის სიმჭიდროვის 

კოეფიციენტით, რომლის ფიზიკური არსი მდგომარეობს შემდეგში: ქალაქის 

ტერიტორიის ფართობის ერთ კილომეტრზე მოსული სამარშრუტო ხაზების 

სიგრძეების ჯამური კილომეტრების რაოდენობით და იგი გაიანგარიშება 

ფორმულით: 

K =∑Li / ∑Fi ,  კმ-1           (2) 

           სადაც, ∑Li  -  სამარშრუტო ქსელის  ჯამური  სიგრძეა, კმ; 

                    ∑Fi  -   ქალაქის ტერიტორიის მთლიანი ფართობია, კმ2. 

    აღნიშნული კოეფიციენტის ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, 

რომ რაც უფრო დიდია მისი სიდიდე (რიცხობრივი მნიშვნელობა), მით უფრო 

ნაკლებია როგორც მგზავრის მიერ ავტობუსის გაჩერებამდე მისვლის, ასევე   

დანიშნულების ადგილამდე მისვლის დროების სიდიდეები და  კომფორტულია 

მგზავრობა.  

          საზოგადოებრივი საქალაქო საავტობუსო სამგზავრო ტრანსპორტის 
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მარშრუტზე ავტობუსის გაჩერებაზე ლოდინის დრო, არის მნიშვნელოვანი 

პარამეტრი, რომელიც გავლენას ახდენს მგზავრის გადაადგილების ჯამური დროის 

სიდიდეზე და დაკავშირებულია მარშრუტზე მომუშავე ავტობუსების 

რაოდენობასთან და საქალაქო საექსპლუატაციო პირობებთან (საგზაო პირობები). 

მნიშვნელოვანია ავტობუსის გაჩერებაზე ლოდინის დროის სიდიდის შემცირება და 

ამით მომსახურების ხარისხის გაზრდა, რაც გათვალისწინებული უნდა იყოს 

საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის დაგეგმვის დროს.   

სატრანსპორტო  გადაყვანების  ხარისხზე ზეგავლენას ახდენს ავტობუსების 

მოძრაობის საშუალო სიჩქარე, რომელიც დამოკიდებულია  მძღოლის 

კვალიფიკაციაზე, ავტობუსების  ტიპზე, საექსპლუატაციო პირობებზე და სხვა.  

ავტობუსების მოძრაობის საშუალო სიჩქარე მნიშვნელოვნად  მცირდება დილის და 

საღამოს პიკის საათებში. დღეისათვის ქალაქებში  ავტომობილიზაცის მაღალი 

ტემპების გამო   მნიშვნელოვნად მცირდება ავტობუსების მოძრაობის საშუალო 

სიჩქარე, რაც იწვევს საცობებს, ხმაურს, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუარესებასა 

და სხვა. აღნიშნული მნიშვნელოვანია ქ. თბილისისათვის, ამიტომ აუცილებელია 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის გამოყოფილი ზოლის არსებობა. 

როგორც ჩვენს მიერ ჩატარებული ანალიზიდან ჩანს, საქალაქო სამგზავრო  

გადაყვანები  მეტად მრავალფეროვანი ლოგისტიკური სისტემაა, რომელშიაც 

გაერთიანებულია სატრანსპორტო პროცესის სხვადასხვა რგოლები და ქმნიან 

ერთიან ე. წ. სატრანსპორტო ჯაჭვს. ამ სისტემის ეფექტიანი ფუნქციონირება 

გავლენას ახდენს ქალაქების ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაზე და რა 

თქმა უნდა ანალოგიურად მოქმედებს  ქალაქ თბილისზეც. 

საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის ეფექტიანი ფუნქციონირება 

დამოკიდებულია აგრეთვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებით მის მართვასთან. ამ 

თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და მათი ეფექტური გამოყენება 

უზრუნველყოფს სატრანსპორტო პროცესის ლოგისტიკური ჯაჭვის 

გამართულობას, მასში შემავალი ელემენტების ოპერატიული მართვით. 

აღნიშნული ხელს უწყობს მგზავრთა მომსახურების ხარისხის ამაღლებას. 

 საინფორმაციო ნაკადების ლოგისტიკურ მართვაში ჩართულია 

სატრანსპორტო კომპანიის ყველა სტრუქტურული ელემენტი, დაწყებული 
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ორგანიზაციულ-ტექნოლოგიური და დამთავრებული სამართებლივ-ტექნიკური 

საშუალებებით, რაც ინფორმაციის სწრაფად მიღებისა და სწორი 

გადაწყვეტილებების მიღებით  ზრდის არა მარტო კომპანიის, არამედ მთლიანად 

სისტემის ეფექტიან ფუნქციონირებას.  

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, კომპანიის და საქალაქო სატრანსპორტო 

სისტემის ეფექტიანობაზე მოქმედებს მოძრავ შემადგენლობაში საწვავის 

რაციონალური გამოყენების აუცილებლობა. ავტობუსებში გამოყენებული საწვავი 

არა მარტო აბინძურებს გარემოს და უარყოფითად მოქმედებს ქალაქის 

მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, გამოფრქვეული მავნე კომპონენტების გავლენით, 

არამედ სატრანსპორტო პროცესის ხარჯებში მას ერთ-ერთი პირველი ადგილი 

უკავია. აღნიშნულის გათვალისწინებით საჭიროა სატრანსპორტო კომპანიის 

მენეჯმენტმა მაქსიმალური ყურადღება მიაქციოს საწვავის რაციონალურ 

გამოყენების საკითხებს და მის ხარისხს. 

ამიტომ მნიშვნელოვანია საქალაქო ავტობუსებზე ალტერნატიული 

საწვავების გამოყენება, რომელსაც გარდა ეკონომიკური, ასევე დიდი ეკოლოგიური 

მნიშვნელობა აქვს.  

ცხრილის სახით წარმოდგენილია ავტობუსის გამონაბოლქვ აირებში 

სხვადასხვა საწვავებზე მუშაობის დროს ზოგიერთი პარამეტრის რიცხვითი 

მნიშვნელობები.  

ცხრილი 3 

ბენზინზე და ნავთობური წარმოშობის აიროვან საწვავებზე  მუშაობის დროს 

საავტომობილო  ძრავებიდან გამონაბოლქვი აირების ზოგიერთი მავნე 

კომპონენტების მნიშვნელობები 

№ 

გამონაბოლქვი აირების 

შემადგენლობაში 

არსებული ზოგიერთი 

კომპონენტი 

 

განზო-

მილება 

 

გამოყენებული საწვავის სახეები 

ბენზინი 

შეკუმშული 

ბუნებრივი 

აირი 

გათხევა-

დებული 

აირი 

1 ნახშირწყალბადები გ/100 კმ 187,5 131,3 55,0 

2 ნახშირჟანგი გ/100 კმ 1250 468,8 256,0 

3 აზოტოვანი  ჟანგეულები გ/100 კმ 255 121 117 
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როგორც ცხრილიდან ჩანს, ბენზინთან შედარებით თითქმის 1,5 - ჯერ 

მცირდება ნახშირწყალბადების რაოდენობა საავტომობილო ძრავებში თუ ბენზინის 

მაგივრად გამოყენებული იქნება ნავთობური წარმოშობის  შეკუმშული ბუნებრივი 

აირები და 3,4 - ჯერ მცირდება იგივე კომპონენტის რაოდენობა გამონაბოლქვ 

აირებში,  თუ ბენზინის მაგივრად გამოვიყენებთ ნავთობური წარმოშობის 

გათხევადებულ ბუნებრივ აირს. რაც შეეხება ყველაზე მომწამლავ კომპონენტს -  

ნახშირჟანგს, ბენზინის გამოყენების შემთხვევაში  მისი რაოდენობა  2,7 - ჯერ 

მცირდება შეკუმშული ბუნებრი აირის გამოყენების შემთხვევის დროს და თითქმის 

4,9 - ჯერ მცირდება მისი მნიშვნელობა, თუ ბენზინის მაგივრად გამოყენებული 

იქნება ნავთობური წარმოშობის გათხევადებული აირი. აზოტის ჟანგეულების 

თვალსაზრისით, ბენზინზე მომუშავე ძრავების შემთხვევაში მისი სიდიდე 2,1 - ჯერ 

გაზრდილია ვიდრე თუ გამოყენებული იქნება ნავთობური წარმოშობის ბუნებრივი 

აირის და იგივე იარის გათხევადებულ მდგომარეობაში გამოყენების შემთხვევებში.  

აღნიშნული ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ თბილისის  საავტობუსო 

მარშრუტებზე, სატრანსპორტო კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს ალტერნატიული 

სახის საწვავებზე მომუშავე ავტობუსების დანერგვა, რაც ნაწილობრივ 

განხორციელებულია MAN - ის ტიპის ავტობუსების შემოყვანით და მომავალში 

უნდა იფიქროს ელექტრო ავტობუსების დანერგვაზე. 

            ამრიგად, ქალაქების ეკოლოგიურ უსაფრთხოებაზე მოქმედი ფაქტორები 

მნიშვნელოვანია და მას ესაჭიროება როგორც თეორიული, ასევე ექსპერიმენტული 

კვლევები რეალურ  საექსპლუატაციო პირობებში. 

           ჩვენს მიერ შესწავლილი იქნა ქ. თბილისისი სამარშრუტო სქემა,  შერჩეული 

და რეკომენდირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურის ის არეალები, სადაც 

შესაძლებლად მიგვაჩნია ავტობუსებისათვის გამოყოფილი დამოუკიდებელი 

მოძრაობის ზოლების შემოღება. საქალაქო მარშრუტებზე ავტობუსების 

მოძრაობისათვის გამოყოფილი დამოუკიდებელი ზოლების მოწყობის შედეგად, 

საქალაქო სატრანსპორტო მომსახურების გაუმჯობესების დასაბუთებისათვის  

ჩვენს მიერ ჩატარებული იქნა კვლევები რეალურ საექსპლუატაციო პირობებში. 

აღნიშნულისათვის  შეირჩა საკვლევი მარშრუტის გარკვეული მონაკვეთი, 
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შერჩეული იქნა  შესაბამისი  საექსპლუატაციო პარამეტრები, რომელთა 

რეგისტრაციისათვის ჩვენს მიერ შემუშავდა სპეციალური ოქმი. ექსპერიმენტების 

ჩატარება მიმდინარეობდა დილის და საღამოს პიკის საათებში და შუადღის დროს, 

როგორც კვირის სამუშაო დღეებში, ასევე შაბათ-კვირას.  ექსპერიმენტის შედეგად 

ჩართული პარამეტრების რიცხობრივი მნიშვნელობები, რომლის სიდიდეები ISUZU 

-ს მარკის ავტობუსიისათვის მაგალითის სახით მოცემულია მე-3 და მე-4 

ცხრილებში. ამავე ცხრილებშია მოცემული გაანგარიშებული პარამეტრების 

საშუალო მნიშვნელობები. 

ცხრილი 3 

საქალაქო საავტობუსო მარშრუტის საექსპლუატაციო პარამეტრების 

რეგისტრაციის   ოქმი (კვირა დღე, 8 მეტრიანი ISUZU -ს მარკის ავტობუსი)  

 

№ პარამეტრების 

დასახელება 

განზო-

მილება 
რაოდენობა 

1 ექსპერიმენტის 

ჩატარების დრო 
_ 

900
  
- 

10
00

 

13
00

 -
 1

400
 

18
00

 -
 1

900
 

სა
შ

უ
ალ

ო
 

2 მარშრუტის სიგრძე კმ 2.4 2.4 2.4 2,4 

3 მოძრაობის დრო წთ 8.20 10.50 10.05 9,58 

4 გაჩერებებზე დგომის 

ჯამური დრო 
წთ 2.30 7.32 5.45 5,02 

5 
მარშრუტზე დადგენილ 

გაჩერებებზე დგომის 

დრო 

წთ 1.35 3.45 2.40 2,40 

6 გაჩერებების ჯამური 

რაოდენობა 
ცალი 8 8 7 7,7 

7 მარშრუტზე დადგენილი 

გაჩერებების რაოდენობა 
ცალი 6 6 6 6 

8 შუქნიშნების რაოდენობა ცალი 17 17 17 17 
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ქ. თბილისის   შერჩეულ  მარშრუტებზე ჩატარებული კვლევებით 

იკვეთებოდა შემდეგი მდგომარეობა: ქუჩებზე დიდწილად სრულად იყო 

უგულვებელყოფილი ფეხით მოსიარულეთა ინფრასტრუქტურა. ტროტუარები არა 

მხოლოდ ფრაგმენტული, არამედ ხშირ შემთხვევაში გამოუყენებელი იყო 

ქვეითებისათვის, გაჩერებული ავტომობილებისა და მასზე არსებული ფიზიკური 

ბარიერების. არსებული მდგომარეობით, ქუჩებზე ტროტუარების სიგანე იყო 

ძალიან მცირე და იყო ადგილები, სადაც საერთოდ არ არსებობდა ტროტუარი და 

ქვეითს უწევდა სავალი ნაწილის გამოყენება, რაც ძალიან ზრდიდა ქვეითსა და 

სატრანსპორტო საშუალებებს შორის კონფლიქტის წარმოშობის რისკს. 

ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგები გათვალისწინებული იქნა და 

აღნიშნულ ქუჩებზე მოეწყო და მოპირკეთდა ტროტუარები, ასევე მოეწყო 

ბორდიურები, მოეწყო საველოსიპედე სავალი ნაწილი, ტროტუარის გასწვრივ კი 

დამონტაჟდა მოაჯირები და ბოძკინტები.  

ცხრილი 4 

საქალაქო საავტობუსო მარშრუტის საექსპლუატაციო პარამეტრების საშუალო 

მნიშვნელობების რეგისტრაციის   ოქმი (8 მეტრიანი ISUZU -ს მარკის ავტობუსი)  

№ პარამეტრების დასახელება განზომილება რაოდენობა 

1 ექსპერიმენტის ჩატარების 

დღე 
_ 

სა
მშ

აბ
ათ

ი
 

პა
რ

ას
კე

ვი
 

კვ
ი

რ
ა 

სა
შ

უ
ალ

ო
 

2 მარშრუტის სიგრძე კმ 2,4 2.4 2,4 2.4 

3 მოძრაობის დრო წთ 11,69 10,23 9,58 10,5 

4 გაჩერებებზე დგომის 

ჯამური დრო 
წთ 6,28 4,98 5,02 5,43 

5 მარშრუტზე დადგენილ 

გაჩერებებზე დგომის დრო 
წთ 3,32 3,34 2,40 3,02 

6 გაჩერებების ჯამური 

რაოდენობა 
ცალი 7,7 8,3 7,7 7,9 

7 მარშრუტზე დადგენილი 

გაჩერებების რაოდენობა 
ცალი 6 6 6 6 

8 შუქნიშნების რაოდენობა ცალი 17 17 17 17 
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                  ანალოგიურად   ექსპერიმენტების ჩატარება მიმდინარეობდა 12 მეტრიანი 

MAN-ის მარკის ავტობუსებზე  დილა - საღამოს პიკის საათებში და შუადღისას, 

როგორც კვირის სამუშაო დღეებში, ასევე შაბათ-კვირას.  საექსპლუატაციო 

პარამეტრების  რეგისტრაციის   ოქმი ექსპერიმენტების შედეგად მიღებული 

რიცხვითი მნიშვნელობებით და პარამეტრების გაანგარიშებული   რიცხობრივი 

სიდიდეებით 12 მეტრიანი MAN-ის მარკის ავტობუსიისათვის მოცემულია მე-5 და 

მე-6 ცხრილებში.   

ცხრილი 5 

საქალაქო საავტობუსო მარშრუტის საექსპლუატაციო პარამეტრების 

რეგისტრაციის   ოქმი (სამშაბათი  დღე, 12 მეტრიანი MAN-ის მარკის ავტობუსი)  

 

№ პარამეტრების დასახელება განზო-

მილება 
რაოდენობა 

1 ექსპერიმენტის ჩატარების 

დრო 
_ 

900
  
- 

10
00

 

13
00

 -
 1

400
 

18
00

 -
 1

900
 

სა
შ

უ
ალ

ო
 

2 მარშრუტის სიგრძე კმ 2.3 2.3 2.3 2.3 

3 მოძრაობის დრო წთ 11.00 9.54 11:45 10.7 

4 გაჩერებებზე დგომის 

ჯამური დრო 
წთ 3.17 3.46 7.55 4.73 

5 მარშრუტზე დადგენილ 

გაჩერებებზე დგომის დრო 
წთ 3.40 1.41 2.50 2.44 

6 გაჩერებების ჯამური 

რაოდენობა 
ცალი 8 7 8 7.7 

7 მარშრუტზე დადგენილი 

გაჩერებების რაოდენობა 
ცალი 6 6 6 6 

8 შუქნიშნების რაოდენობა ცალი 17 17 17 17 

 

როგორც ცხრილის ანალიზი გვიჩვენებს, თორმეტ მეტრიანი სიგრძის 

ავტობუსისათვის ექსპერიმენტები ჩატარდა კვირის სამუშაო დღეს, როგორც 

დილისა და საღამოს პიკის საათებში, ასევე შუადღისათვის. მიღებული შედეგები 

ნათელი დასტურია ჩვენს მიერ ექსპერიმენტების ჩატარების მეთოდიკის სისწორში. 
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საქალაქო საავტობუსო მარშრუტის საექსპლუატაციო პარამეტრების 

საშუალო მნიშვნელობების სიდიდეები ჩატარებული კვირის დღეების მიხედვით 

მოცემულია მეექვსე ცხრილში. 

ცხრილი 6 

საქალაქო საავტობუსო მარშრუტის საექსპლუატაციო პარამეტრების საშუალო 

მნიშვნელობების რეგისტრაციის   ოქმი (12 მეტრიანი MAN-ის მარკის ავტობუსი)  

 

№ პარამეტრების დასახელება განზო-

მილება 
რაოდენობა 

1 ექსპერიმენტის ჩატარების 

დღე 
_ 

სა
მშ

აბ
ათ

ი
 

პა
რ

ას
კე

ვი
 

კვ
ი

რ
ა 

სა
შ

უ
ალ

ო
 

2 მარშრუტის სიგრძე კმ 2.3 2.3 2.3 2.3 

3 მოძრაობის დრო წთ 10.7 9.43 10.93 10.35 

4 გაჩერებებზე დგომის 

ჯამური დრო 
წთ 4.73 3.38 6.38 4.83 

5 მარშრუტზე დადგენილ 

გაჩერებებზე დგომის დრო 
წთ 2.44 3.01 2.93 2.79 

6 გაჩერებების ჯამური 

რაოდენობა 
ცალი 7.7 8 8.67 8.12 

7 მარშრუტზე დადგენილი 

გაჩერებების რაოდენობა 
ცალი 6 6 6 6 

8 შუქნიშნების რაოდენობა ცალი 17 17 17 17 

 

ვინაიდან კვლევები მოიცავდა სხვადასხვა ტევადობის ავტობუსებს, კვირის 

სხვადასხვა დღეებსა და დღე-ღამის სხვადასხვა საათებს, ამიტომ შეგროვდა დიდი 

მოცულობის ინფორმაცია და სჭირო შეიქმნა სპეციალურად შემუშავებული 

მეთოდიკით მისი დამუშავება, რომლის დროსაც განისაზღვრა გასაზომი 

საექსპლუატაციო პარამეტრების ექსპერიმენტების რიცხვითი  მნიშვნელობები. 

მიღებული სტატისტიკური მონაცემების  ანალიზის შედეგად დასაბუთდა  

სამარშრუტო ავტობუსების მოძრაობისათვის გამოყოფილი ზოლების მოწყობით  
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სატრანსპორტო მომსახურების გაუმჯობესების ხარისხი და საქალაქო 

სატრანსპორტო სისტემის ეფექტიანობის ამაღლება. 

ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევების ანალიზის საფუძველზე  დადგენილი 

იქნა, რომ ავტობუსების მოძრაობის გამოყოფილი ზოლებით საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის მუშაობის გაუმჯობესების შედეგად: 

1. 12 მეტრიანი MAN-ის მარკის ავტობუსების მარშრუტებზე მოძრაობის 

სიჩქარეები გაიზარდა 28 % -ით. 

2. 8 მეტრიანი ISUZU - ს მარკის ავტობუსების მარშრუტებზე მოძრაობის 

სიჩქარეები გაიზარდა 24 %-ით.   

3. მგზავრობის დრო ორივე  ავტობუსებისათვის შემცირდა 22-26           %-ით. 

4. გაჩერებების კუთრი რაოდენობა შემცირდა 27-32 % -ით. 

5. მგზავრთა სატრანსპორტო მომსახურება  გახდება უფრო  კომფორტული, 

ამაღლდა მათი გადაადგილების უსაფრთხოება, შემცირდა გამონაბოლქვი აირების 

რაოდენობა, რითაც გაიზარდა ეკოლოგიური უსაფრთხოება, შემცირდება საგზაო-

სატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა. 

შემუშავებული ღონისძიებებისა და რეკომენდაციების  დანერგვა იძლევა 

იმის შესაძლებლობებს, რომ რეალურ საექსპლუატაციო პირობებში  მინიმუმამდე 

იქნეს დაყვანილი მოძრავი შემადგენლობის  შეფერხებები, დაცული იქნას 

მარშრუტებზე მოძრაობის ინტერვალი, მაქსიმალურად ინფორმირებული იქნებიან 

მგზავრები ავტობუსების ხაზზე მუშაობის გრაფიკზე და სხვა, რაც გაუმჯობესებს  

საქალაქო სატრანსპორტო კომპანიის მუშაობის პარამეტრება, რათა 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უფრო კომფორტული და საიმედო გახდეს, რაც 

უზრუნველყოფს   საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის  ეფექტიან ფუნქციონირებას. 
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დასკვნები  

 

          დისერტაციაზე მუშაობის დროს გადაიჭრა  ჩამოყალიბებული ამოცანები და 

მიღწეული იქნა სამუშაოს მიზანი.  ნაშრომში მოცემულია რეკომენდაციები და 

განსახორციელებელი  ღონისძიებები: 

1. საქალაქო სატრანსპორტო სისტემისა და მასში შემავალი ფირმების ეფექტიან 

მუშაობაზე  მოქმედი ფაქტორების  ანალიზით  დავასაბუთეთ სადისერტაციო 

თემის აქტუალურობა და გამოვყავით გადასაჭრელი ამოცანები.   

2. ლიტერატურის მიმოხილვის დროს გამოვლინდა  სატრანსპორტო სისტემის 

ეფექტიან ფუნქციონირებაზე მოქმედი ფაქტორები, რომელთა შემდგომ კვლევებში 

გათვალისწინება  მოგვცემს სატრანსპორტო პროცესის გაუმჯობესებას და ქალაქის 

მაცხოვრებლების კომფორტულ მომსახურებას. 

3. კვლევების ჩატარების დროს დავადგინეთ, რომ სატრანსპორტო მუშაობის 

ეფექტიანობა დამოკიდებულია მთელ რიგ  პარამეტრებზე (ავტობუსის მოძრაობის 

საშუალო სიჩქარე, ავტობუსის გაჩერებებზე  დგომის დრო, ერთ კილომეტრზე 

მოსული გაჩერების სიდიდე და სხვა) და მათი   რიცხვითი მნიშვნელობების 

სიდიდეები განიცდიან ცვლილებას საგზაო პირობებიდან გამომდინარე. 

მნიშვნელოვანია  როგორც მარშრუტის  პარამეტრების, ასევე  ავტობუსის მუშაობის 

რეჟიმებისა და  მგზავრთა ნაკადების გათვალისწინება, რათა მოხდეს მოძრავი 

შემადგენლობის ოპტიმალური რაოდენობის შერჩევა და მენეჯმენტის მეთოდების 

სრულყოფილად გამოყენება.  

4. საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის  ეფექტიანობის   ამაღლება არის რთული  

პრობლემა, რომლის გადაჭრისათვის აუცილებელია  როგორც თეორიული, ასევე  

რეალურ საქალაქო პირობებში კვლევების ჩატარება, რაც დასტურდება  მიღებული 

შედეგებით. დავადგინეთ, რომ  საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის  ეფექტიანობის   

ამაღლებისათვის  საკითხების შესწავლის დროს  გათვალისწინებული უნდა იყოს 

ორგანიზაციული-ლოგისტიკური მიდგომები, ტექნიკურ-ტექნოლიგიური და  

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი საკითხები.  

5. დადგენილია, საქალაქო საექსპლუატაციო პირობებში, სხვადასხვა ზომის 

(სიგრძის) ავტობუსების ძირითადი პარამეტრების   ცვალებადობის ხასიათი, რაც 
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განპირობებულია მათი  ხშირი გაჩერებებით, დიდი რაოდენობის დაბრკოლებებით, 

სატრანსპორტო ნაკადების სიმჭიდროვით, გაქანება-შენელების ფაზებით და სხვა 

მრავალი. კვლევებით დადგინდა, რომ მარშრუტის მაჩვენებლებზე დიდ გავლენას 

ახდენს ნაკადების სიმჭიდროვე და გაჩერებათა კუთრი რაოდენობა, რომელთა 

გათვალისწინება აუცილებელია  სატრანსპორტო პროცესის ეფექტიანობის 

ამაღლებისათვის. 

6. თბილისის მაგალითზე ჩატარებული კვლევებით მიღებული ინფორმაციის 

დამუშავებით დადგინდა საავტობუსო მარშრუტებზე გამოყოფილი ზოლების 

აუცილებლობა და ამით საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის ამაღლების 

ეფექტიანობა, რაც გამოიხატება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის 

გაუმჯობესებით: 

- 12 მეტრიანი MAN-ის მარკის ავტობუსების მარშრუტებზე მოძრაობის სიჩქარეები 

გაიზარდა 28 % -ით; 

- 8 მეტრიანი ISUZU - ს მარკის ავტობუსების მარშრუტებზე მოძრაობის სიჩქარეები 

გაიზარდა 24 % -ით; 

-  მგზავრობის დრო ორივე მარკის ავტობუსებისათვის შემცირდა შესაბამისად  22-

26 % -ით; 

-  გაჩერებების კუთრი რაოდენობა შემცირდა შესაბამისად 27-32 % -ით. 

7. მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ავტობუსების მოძრაობისათვის გამოყოფილი  

ზოლები გამოყენებული იქნას მსუბუქი ავტომობილი - ტაქსებისთვისაც (M1 

კატეგორია), როგორც მოძრაობის, ასევე გაჩერების უფლებამოსილებით, რაც 

გაზრდის ამ სატრანსპორტო საშუალებებით მგზავრთა მომსახურების ხარისხს და 

უზრუნველყოფს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ამაღლებას. 
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Abstract 

           The successful functioning of the City Transport System is an important precondition 

for the economic development of any city, as it determines the effective functioning of its 

economy and social spheres.  

           The City Transport System deals with carriage of goods and passengers, the efficiency 

of which depends on meeting the transport interest of its residents. This process leads to 

comfortable and good quality services. On the other hand, it increases the number of cars 

in cities and negatively affects the health of the population and the environment. Currently, 

this is an enormous problem.  

           In big cities, pollution caused by cars reach 65-85% and 75% of noise. The situation 

is similar in Tbilisi.  Along with the growth of number of cars, the amount of consumed fuel 

increases. As a result, environmental pollution is high. Hence, ensuring the effective 

functioning of the city transport system is of great practical and social importance. 

           The relevance of given topic follows from the fact that while Tbilisi Road transport 

rapidly increases, and it causes health concerns and environmental pollution, the solution 

to decrease this negative effect is essential. This guarantees comfortable transport services 

for Tbilisi residents.  

            In the process of ensuring the environmental safety of the city transport system, the 

driver’s role is essential. The determination of the driver’s qualification is a multifactorial 

task, and for solution of which it is important to study and evaluate the influence of 

operating conditions. This will lead to safer movement of cars and in general, it will ensure 

eco-friendly environment.  

              In Tbilisi, the process of intensive increase of road transport has led to two 

controversial tendencies: 

1. The growing number of transports suggests that the economic level of population 

gas increases and thus, satisfaction with transport is ensured. 

2.  The growing number of transports has led to increased negative effects on the 

health of city residents and environment. 

             Thus, ensuring the effective functioning of the city transport system is a multi-

functional problem that includes various dimensions, and for their study, it is necessary to 
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conduct theoretical researches, conduct various experiments, develop relevant measures 

and recommendations based on the analysis of the results, and effectively use management 

methods. 

              In the doctoral research operational factors affecting the efficiency of the city bus 

transport process are analyzed, especially those factors that ensure the comfort and 

environmental safety of transport services are separately emphasized. The mentioned issues 

should be considered both in terms of technical and technological processes, as well as in 

organizational and managerial aspects. 

              The purpose of the work is to optimize the bus routes and thereby ensure the 

effective functioning of the city transport system by developing the management methods 

and recommendations of the city transport company on example of Tbilisi. 

Main Goals 

- Stages of development of city passenger transportation, analysis of its types and 

features of operation; 

- Analysis of factors affecting the environmental safety of city buses and their ranking 

(on the example of Tbilisi Transport Company); 

- Analysis of the functioning of Tbilisi road city transport system; 

- Justification of the expediency of developing methods for increasing the efficiency 

of the city passenger transport system; 

Development of recommendations for the purpose of implementing measures to 

improve the quality of transport services on city bus transport and thereby ensure 

the effective functioning of the city transport system. 

Scientific novelty of the work 

               Based on the analysis of the development process of road transport and its types, 

the classification and ranking of the factors affecting the efficiency of the transport process 

has been carried out on the example of the city of Tbilisi, the measures to improve the 

quality of transport services have been discussed, the need for scientifically based methods 

of ensuring the ecological safety of the Tbilisi Transport Company has been substantiated, 

and the effective functioning of the city transport system is ensured with elaborated 

recommendations. 
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The thesis has both theoretical and significant practical value. 

             The conclusions given in the paper and the measures proposed by us are 

recommended for the following Institutions: LEPL - Tbilisi Transport and Urban 

Development Agency, governmental and non-governmental organizations working in the 

automotive industry, The Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia. 

By implementing the measures presented in the dissertation, various companies will be able 

to increase the efficiency of transportation processes. 

Approbation of the thesis:  the main issues of the thesis were reported:  

- 6th International Scientific Conference “Globalization and Contemporary Challenges of 

Business, Tbilisi, 2022;  

- 6th Georgian-Polish International Scientific Conference “Transport Bridge Europe-Asia”, 

Tbilisi, 2022; 

- Thematic and Scientific Seminars of the Faculty of Transport Systems and Mechanical 

Engineering of the Technical University of Georgia (2020-2022). 

    Publications: Eight scientific publications have been published based on the thesis 

materials. 

The scope of the work of the thesis: the thesis consists of an introduction, two chapters, 

main conclusions, and a list of references. The paper is presented on 125 computer-printed 

pages, contains 24 figures and 14 tables.  
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