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ანგარიში  

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური საფრთხის შესახებ 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
"წინამდებარე პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის 

 დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ 

 People in Need და პუბლიკაციის შინაარსის ევროკავშირის 

 პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.” 
 
 

 

1. კონტექსტი და მეთოდოლოგია 

 

წინამდებარე გარემოსდაცვითი შეფასება ეფუძნება სამაგიდო კვლევის, სამიზნე თემებში რისკის 

ანალიზის და PIN-ის რესურს-ჯგუფის მიერ განხორციელებული სამეცნიერო ანალიზის ერთობლიობას. 

ყაზბეგის რეგიონის სტიქიური პროფილის შემუშავების მიზნით, მათ შორის ძირითადი საფრთხეებისა და 

ადგილობრივი მოსახლეობის წინაშე არსებული რისკის აღწერისათვის, განხორციელდა შეგროვებული 

ინფორმაციის ანალიზი.  

 

თითეულ სოფელში ძირითადი მონაცემების შეგროვება მოახდინეს “ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფის” 

(LAG) წევრებმა, რასთან დაკავშირებითაც მათ ჩაუტარდათ ინსტრუქცია PIN-ის პროექტის 

თანამშრომლების მიერ უზრუნველყოფილი კვლევის ინსტრუმენტების გამოყენების შესახებ. საველე 

სამუშაოები განხორციელდა 2016 წლის აპრილიდან ივნისამდე პერიოდში, რამაც ყველა დასახლებაზე 

ხელმისაწვდომობა და თემების უფრო მეტი ჩართულობა უზრუნველყო. თითეულ სოფელში 

რაოდენობრივი რისკის ქულის გამოანგარიშება მოხდა “მოწყველადობის შეფასების საერთო 

ინსტრუმენტების” (CTVA) გამოყენებით, რომელიც შექმნილია საქართველოში Oxfam-ის 

წარმომადგენლობის მიერ. კვლევისათვის დამატებითი კითხვების შემუშავება მოახდინა PIN-ის 

კატასტროფის რისკის შემცირების (DRR) სპეციალისტმა, რომელმაც აგრეთვე უზრუნველყო ქვემოთ 

მოყვანილი თხრობითი ანგარიშის საფუძველი.  
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მდგრადობის საკითხებზე PIN-ის მრჩეველის მიერ განხორციელებული ანალიზის შემდგომ, ანგარიშის 

მიგნებების გაზიარება მოხდა საველე თანამშრომლებთან და LAG-ის წევრებთან. ჩატარდა განხილვები იმ 

მარტივი ღონისძიებების გამოსავლენად, რაც საფრთხის გავლენის შემცირებას უზრუნველყოფს (იხ. 

წინამდებარე ანგარიშის მე-3 ნაწილი).  

 

 

2. მიგნებები 

 

CTVA ინსტრუმენტის საშუალებით განხორციელდა სოფლის სხვადასხვა მახასიათებლების, მათ შორის 

დემოგრაფიული მახასიათებლების, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის, ინფრასტრუქტურის, სოფლის 

წინაშე მდგარი საფრთხეების, ეკონომიკური სტატუსისა და კატასტროფისადმი მზადყოფნის შეფასება. 

განხორციელდა აღნიშნული ფაქტორების შეწონვა, რათა დადგენილიყო, თუ რამდენად მოწყველადია 

თითეული თემი ეკოლოგიური რისკების მიმართ და რამდენად შეუძლია ამ რისკების მართვა. 

აღნიშნულის საფუძველზე მათ მოწყველადობის ქულები მიენიჭათ, ხოლო ერთის მხრივ, მიღებული 

ქულისა და მეორეს მხრივ, მაღალი რისკის ზონაში არსებული ოჯახებისა და საარსებო საშუალებების 

გათვალისწინებით განისაზღვრა რისკის ქულა (იხ. ცხრილი 1).  

 

კვლევისათვის PIN-ის მიერ შემუშავებული დამატებითი კითხვების გამოყენებით დეტალური 

ინფორმაცია იქნა მიღებული იმ გავლენის შესახებ, რომელიც თითეულ თემში წარსულში მომხდარმა 

ბუნებრივი კატასტროფის მოვლენამ იქონია. გამოვლინდა მჭიდრო კავშირი აღნიშნულ ინფორმაციასა 

და მოწყველადობის შეფასების შედეგებს შორის იმ სოფლებში, რომელთაც გასული ათი წლის მანძილზე 

დანაკარგი განიცადეს. ეს სოფლებია: კარკუჩა, ახალციხე, არშა, ცდო, ფხელშე, აჩხოტი, ხურთისი, 

ფანშეტი, გორისციხე, სნო და ტყარშეტი.  

 

ხშირად რესპონდენტები აცხადებდნენ, რომ მათ სოფელში ბუნებრივი კატასტროფის შემთხვევები არ 

ყოფილა, თუმცა შემდეგ მოჰყავთ სახლსა და საარსებო საშუალებებზე მიყენებული მნიშვნელოვანი 

ზიანის მაგალითები, რაც მათ მიერ აღქმული იქნა ტიპური წლიური დანაკარგის სახით. თითეულ 

სოფელში დაფიქსირებული საფრთხის შემცველი მოვლენები ერთმანეთის მსგავსია, თუმცა სიხშირე და 

მიყენებული ზიანი განსხვავდებოდა ადგილ-მდებარეობის მიხედვით. სოფელ კარკუჩაში, რომელიც 

ყველაზე მეტად დაზარალდა, მაცხოვრებლები სტიქიური მოვლენების სოციალური შედეგის სახით 

ასახელებდნენ სოფლის დეპოპულაციას. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ყველაზე ფართოდ 

გავრცელებულ საფრთხეებს შორის დასახელდა:  

- ზვავი და დიდთოვლობა ზამთარში;  

- წყალდიდობა და კლდის შლა გაზაფხულზე 

- წყალდიდობა ზაფხულში   

 

თემის წარმომადგენლებთან გაიმართა შემდგომი განხილვები აღნიშნული ბუნებრივი კატასტროფის 

მოვლენების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მოსაძიებლად. პირდაპირი გავლენა მოიცავდა 

სახლებისა და შინაური ცხოველების თავშესაფრების სახურავის დაზიანების, წყალდიდობის შედეგად 

ქონების დაზიანების და საზღვრის აღმნიშნავი ღობეების განადგურების შემთხვევებს. რეგიონში 

ღობეები გამოიყენება მოხეტიალე პირუტყვისგან მოსავლის დასაცავად და შესაბამისად, მიყენებული 

ზარალი მოიცავს როგორც პირდაპირ ფინანსურ დანაკარგს, ისე მოსავლის პოტენციურ დანაკარგს.  

 

 

 



 

3 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

აღნიშნული განხილვების დროს გამოვლინდა გვალვის დამატებითი რისკი, რომელიც უხვნალექიანი 

ამინდის მსგავსად, იწვევს ადამიანებისა და შინაური ცხოველების მოხმარებისათვის განკუთვნილი 

მოსავლისა და ბაზარზე გასატანი პროდუქციის დაზიანებას. რესპონდენტთა განცხადებით, შემოსავლის  

 

შემცირებას ძლიერი ეკონომიკური გავლენა აქვს იმ ოჯახებზე, რომელთაც ზამთარში არ აქვთ შენახული 

საკვების იმედი.  

 

კვლევამ გამოავლინა ისეთი ხელშემწყობი რისკ ფაქტორები, როგორებიცაა: სასმელი წყლის დაბალი 

ხარისხი და სიმცირე, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების სპეციალურად მომზადებული სათემო 

ჯგუფების არ არსებობა, იზოლირებულ სოფლებში მაღაზიებისა და სხვადასხვა მომსახურეობის არ 

არსებობა და ზოგადად კატასტროფაზე რეაგირების შესახებ არსებული ცნობიერების დაბალი დონე.  

 

კვლევამ აგრეთვე დაადასტურა, რომ ფაქტობრივი და აღქმული მოწყველადობა მჭიდრო კავშირშია 

ყაზბეგის რეგიონში არსებულ მთავარ გზაზე ხელმისაწვდომობასთან. კერძოდ, მთავარ გზასთან ახლოს 

მდებარე სოფლების მაცხოვრებლებმა კატასტროფის მიმართ მათი მდგრადობის შეფასებისას აღნიშნეს 

ეს ფაქტი, ხოლო მოშორებით მდებარე სოფლების მაცხოვრებლებმა განაცხადეს, რომ წელიწადში 

რამოდენიმე კვირა ისინი მთავარი გზით ვერ სარგებლობენ, რაც სამედიცინო სერვისების 

ხელმისაწვდომობაზე უარყოფითად აისახება.  

 

აღნიშნული საკითხის უფრო დეტალური შესწავლით დადგინდა, რომ მუნიციპალიტეტს გზის 

გასაწმენდი ტექნიკა გააჩნია. მართალია, დიდთოვლობის დროს ზოგიერთი სოფელი გარესამყაროსგან 

მოწყვეტილი ხდება, ადგილობრივ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა მათ მალევე აღუდგებათ ხოლმე. 

ერთადერთ გამონაკლის წარმოადგენს სოფელი ჯუთა, ვინაიდან მთა-გორიან მისასვლელ გზაზე 

დიდთოვლობის შემდეგ ხშირია ზვავსაშიშროება. მუნიციპალიტეტი აგრეთვე ვერ უმკლავდება სტიქიის 

შედეგად გზის ფართომასშტაბიან გადაკეტვას და მთავარ გზაზე ზვავის ჩამოწოლისას შესაძლოა 

მთლიანი რაიონი აღმოჩნდეს თბილისისაგან მოწყვეტილი.  

 

რესპონდენტთა უმრავლესობამ ზემოაღნიშნულ რისკებთან გასამკლავებელი სტრატეგიები ვერ 

დაასახელა. PIN-მა აღნიშნული საკითხები განიხილა “ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფის” წევრებთან 

და დაადგინა, რომ საფრთხეებთან გამკლავების სტრატეგიები მჭიდროდ ასოცირდება საარსებო 

სტრატეგიებთან. რაიონში ფიქსირდება მუდმივი და სეზონური ეკონომიკური მიგრაციის მაღალი დონე, 

ხოლო მაღალი რისკის ტერიტორიებზე მხოლოდ ის ოჯახები რჩებიან, რომელთაც გადაადგილების ან 

სამსახურის შოვნის ნაკლები შესაძლებლობა აქვთ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში აღინიშნა დაბალი 

ინფორმირებულობა ზოგადად რისკის შემცირების ღონისძიებებისა და იმ პასუხისმგებელი უწყებების 

შესახებ, რომელთაც მოსახლეობამ უნდა მიმართოს შესაბამის პრობლემებთან დაკავშირებით.  
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ცხრილი. 1: CTVA ანალიზის შედეგები 
 
სოფელი ოჯახების 

რაოდენობა 

საფრთხის ზონაში 

მყოფი ოჯახების 

რაოდენობა % 

მოწყვლადობის ქულა რისკის 

ქულა 

 ოჯახების 

რაოდენობაზე 

შეფარდება 

კარკუჩა 16 100% 84 84.00% 13.44 

გერგეტი 125 11% 38 4.18% 5.225 

ფანშეტი 30 17% 20 3.40% 1.02 

ფხელშე 40 5% 52 2.60% 1.04 

გორისციხე 129 3% 39 1.17% 1.5093 

სნო 49 1% 46 0.46% 0.2254 

ხურთისი 15 1% 26 0.26% 0.039 

ახალციხე 16 1% 11 0.11% 0.0176 

აჩხოტი 80 0% 53 0.00%  

არშა 150 0% 29 0.00%  

გარბანი 75 0% 40 0.00%  

გველეთი 2 0% 0 0.00%  

ჯუთა 10 0% 69 0.00%  

ყანობი 18 0% 0 0.00%  

კობი 15 0% 39 0.00%  

სიონი 112 0% 428 0.00%  

სტეფანწმინდა 316 0% 260 0.00%  

ტყარშეტი 28 0% 56 0.00%  

ცდო 4 0% 725 0.00%  

ვარდისუბანი 12 0% 75 0.00%  

 

ზემოაღნიშნული ცხრილის თანახმად, კვლევის ფარგლებში შესწავლილი სოფლების 

უმრავლესობისათვის მინიჭებული რისკის ქულა არის 0, თუმცა, რეალურად, ბუნებრივი კატასტროფის 

საფრთხე არც ერთ ტერიტორიაზე არ არის 0-ის ტოლი. უნდა აღინიშნოს, რომ CTVA ინსტრუმენტი 

ეყრდნობა სოფლის მაცხოვრებელთა მონაწილეობას, რომელთაც რისკის განსხვავებული აღქმა და 

ამტანობა გააჩნიათ. კვლევის პროცესში გამოვლინდა, რომ რესპონდენტები ზოგიერთ საშიშროებას 

გარდაუვალ მოვლენად მიიჩნევდნენ, რის გამოც ეს საშიშროება მათი ყოველდღიური ცხოვრებისა და 

გამოცდილების შემადგენელი ნაწილი იყო.  
 

CTVA ქულები მონაცემთა დახარისხების საშუალებას იძლევა. PIN-ის კვლევის შემდგომი ანალიზის 

შედეგად გამოვლინდა, რომ გერგეთში ფუნქციონირებს გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს 

ადგილობრივი სამსახური, ხოლო გერგეთის მაცხოვრებლებს მიაჩნდათ, რომ მათ სერვისებზე ხელი 

მიუწვდებოდათ. შესაბამისად, წინამდებარე ანგარიშის თანახმად რეკომენდირებულია, ბუნებრივი 

კატასტროფების რისკის შემცირების (DRR) ინტერვენციების ფარგლებში PIN-მა სამომავლოდ 

პრიორიტეტი მიანიჭოს კარკუჩასა და ფანშეტს.  
 

3.  დასკვნები და რეკომენდაციები 
 

კვლევისა და CTVA მონაცემების ანალიზმა გამოვლინა, რომ სიცოცხლის რისკის დონე დაბალია, ხოლო 

მაღალი დონის რისკებს სახელმწიფო ისეთი ინტერვენციების მეშვეობით უმკლავდება, როგორიცაა  
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მავთულბადეების გაბმა კლდის შლისაგან დაცვის მიზნით1, მეწყერის დროს ადრეული გაფრთხილების 

სისტემების,2  ხოლო წყალდიდობის წინააღმდეგ და ბეტონის ბარიერების გამოყენება3. მეორეს მხრივ,  

სახელმწიფო არ მიმართავს საკმარის ზომებს მცირემასშტაბიანი საფრთხეების წინააღმდეგ, რომელთაც 

შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიონ ოჯახებსა და მათ საარსებო საშუალებებზე და მცირეა 

საზოგადოების ინფორმირებულობის დონე DRR პრინციპებისა და მათზე რეაგირების შესაძლებლობების 

შესახებ.  

 

ამრიგად, წინამდებარე ანგარიში PIN-ის მიერ შესაძლოა შემდეგი მიზნებისთვის იქნას გამოყენებული:   

 ინსტრუმენტი ადვოკატირებისთვის და ცნობიერების ასამაღლებლად 

- ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირებასთან დაკავშირებული საკითხების შეტანა 

LAG-ისათვს განკუთნილ ტრენინგში ადვოკატირებისა და ცნობიერების ამაღლების 

შესახებ;   

- LAG-ისათვის მხარდაჭერის აღმოჩენა მიმოხილვითი დოკუმენტის მოსამზადებლად, 

ფოტოებითა და კონკრეტული შემთხვევების ანალიზით, რის მიზანსაც ხელისუფლების 

შესაბამის წარმომადგენლებისაგან მხარდაჭერის მისაღებად ლობირება წარმოადგენს;     

 პროგრამის დიზაინი 

 

ქვე-გრანტის წინადადებებში რისკის შეფასების ნაწილში გარემოზე გავლენისა და 

არსებული საფრთხეების გათვალისწინება 

- სამომავლოდ პროექტის დიზაინში გარემოსდაცვითი საფრთხეების გათვალისწინება 

 ისეთ ტერიტორიებში, სადაც ბუნებრივი კატასტროფის შემთხვევები იშვიათია, მოწყველადობის 

შესაფასებლად ადგილობრივ სიტუაციაზე მორგებული ინსტრუმენტის შემუშავება 

- ადგილობრივი თემების მხრიდან რისკების აღქმისა და განცდილი შედეგების 

მხედველობაში მიღება გაზრდის ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობას ბუნებრივი 

კატასტროფების რისკის შემცირებაში (DRR).  

 

 

ძირითადი რისკის სფეროები და მათზე რეაგირების შესაძლო გზები:  

 

 ბუნებრივი კატასტროფისადმი მზადყოფნისა და რეაგირების ზომების ნაკლებობა 

- ცოდნის გაზიარება და უნარ-ჩვევების განვითარება  

- გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოსა და შესაბამის მუნიციპალურ/რეგიონულ 

უწყებებთან თემის კავშირის განმტკიცება 

- ზვავსაშიშროების ზონებში საძიებო და სამაშველო სათემო ჯგუფების შექმნა 

 

 ზამთარში ტრანსპორტსა და ძირითად სერვისებზე ხელმისაწვდომობა 

- თემის კუთვნილი რადიოს გამოყენება ბუნებრივი კატასტროფის დროს კომუნიკაციის 

კუთხით პრობლემების შექმნის შემთხვევაში;   

- საჭირო საქონლის მარაგების შექმნა 

- სოფლებში პირველადი დახმარებისა და საჭირო მოწყობილობების ხელმისაწვდომობა 

 

                                                           

1 https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/tbilisi_disaster_needs_assessment_2015.pdf 

2 http://agenda.ge/news/45467/eng 

3 http://vestnikkavkaza.net/news/economy/70570.html 
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 მეტეოროლოგიური მოვლენებისა და ნიადაგის მოძრაობის შედეგად მიყენებული დანაკარგები  

- სოფელ ფანშეტის ზემოთ მოშიშვლებულ ფერდობზე ხეების დარგვა 

- მცირე მასშტაბის თოვლის ბარიკადებისა და მდინარის წყლისგან დამცავი 

კონსტრუქციების მშენებლობა  

- პირუტყვთა თავშესაფრების მოდერნიზება წყალდიდობის საფრთხეებისაგან დასაცავად 

- წყალდიდობის შემთხვევაში ევაკუაციის გეგმის მომზადება 

- საარსებო საშუალებების დივერსიფიცირება 

- სადაზღვევო უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.  

 

ზემოაღნიშნული წარმოადგენს კვლევის შედეგების წინასწარ შეფასებას. ბუნებრივი კატასტროფებისადმი 

მზადყოფნისა და საფრთხის შემცირების შემოთავაზებული ზომები საჭიროებს ტექნიკურ-ეკონომიკურ 

შეფასებასა და ხარჯსარგებლიანობის ანალიზს თითეულ ტერიტორიაზე.  

 

 
 


