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2014-2018 წლებში 

ფიფია მ.,*ბეგლარაშვილი ნ.,*  ჯინჭარაძე გ.** 

*საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი 

**საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კარტოგრაფიისა და გეოდეზიის დეპარტამენტი 

თბილისი, საქართველო. m.pipia@gtu.ge 
 

შესავალი 

ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობებიდან გამომდინარე საქართველოსთვის დამახასიათებელია სხვადა-

სხვა სტიქიური მეტეოროლოგიური მოვლენები (გვალვა, ყინვა და წაყინვა, გრიგალი, ქარბუქი, თავსხმა ნა-

ლექები, ელჭექი, სეტყვა და ა.შ.)  საშიშ მეტეოროლოგიურ მოვლენებს შორის სეტყვას ერთ-ერთი მნიშვნე-

ლოვანი ადგილი უკავია. სეტყვისაგან მიყენებული ზარალი ყოველწლიურად ათობით მილიონ ლარს ითვ-

ლის. იგი აზიანებს შენობა-ნაგებობებს, სასოფლო-სამეურნეო ნათესებს, ბაღებს, ვენახებს, იწვევს შინაური 

ცხოველების მსხვერპლს, განსაკუთრებულ შემთხვევებში ადამიანის ჯანმრთელობასაც უქმნის საფრთხეს 

[1-4].  

წინამდებარე ნაშრომი გაგრძელებაა ადრე ჩატარებული კვლევებისა, რომელებიც ეძღვნება 

სეტყვიანობას  საქართველოს ტერიტორიაზე ბოლო წლების განმავლობაში [5-10]. 

ქვემოთ წარმოდგენილია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემებზე დაყრდნობით ჩატარებული 

სეტყვიანობისა და მის მიერ მიყენებული ზიანის კვლევების შედეგები, რომელიც მოიცავს 2014-2018 წლების 

პერიოდს. 

შედეგები 

აღნიშნულ მონაცემებზე დაყრდნობით შედეგად ჩვენს მიერ შედგენილ იქნა ცხრილი (ცხრ.1), სადაც 

მოცემული ხუთწლიანი პერიოდისთვის მოყვანილია სეტყვიან დღეთა რაოდენობა საქართველოს 

რეგიონებისა და ამ რეგიონების მუნიციპალიტეტების მიხედვით. ასევე ცხრილში მოყვანილია 

სეტყვიანობის ხანგრძლივობისა და სეტყვის მარცვლების დიამეტრის გრადაცია აღნიშნული 

პერიოდისთვის და სინოპტიკური პროცესის ტიპები შესაბამისი რეგიონებისთვის. 

 
 

ცხრილი 1. სეტყვიან დღეთა რაოდენობა, ხანგრძლივობა, დიამეტრი  და პროცესების ტიპი 2014-2018 

წლების მონაცემების მიხედვით საქართველოში. 

რეგიონი მუნიციპალიტეტი სეტყვიან 

დღეთა 

რაოდე-

ნობა 

ხანგრძ-

ლივობა 

(წთ.) 

სეტყვის 

მარცვლის 

დიამეტრი (მმ) 

სინოპტიკური 

პროცესის ტიპი 

აჭარა 

 

ბათუმი,ხელვაჩაური, 

ხულო,  ქედა 
3 - - დასავლეთის 

გურია ოზურგეთი 1 15 - - 

სამეგრელო-

ზემოსვანეთი 
წალენჯიხა 1 - - - 

რაჭა-ლეჩხუმი ამბროლაური 3 12 20 - 

იმერეთი ქუთაისი, ჭიათური 2 - - დასავლეთის 

სამცხე-ჯავახეთი 
ყველა 

მუნიციპალიტეტეტი 
32 5-35 4-22 

დასავლეთის, 

აღმოსავლეთის. 

შიდამასური 

ქვემოქართლი 
ყველა 

მუნიციპალიტეტი 
23 2-35 7-24 

შიდამასური, 

დასავლეთის, 

კონვექციური 

მცხეთა-

მთიანეთი 

 

ყველა 

მუნიციპალიტეტი 
12 3-20 2-30 

დასავლეთის, 

კონვექციური, 

შიდამასური, 
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ცხრილი 1-ის გაგრძელება 

თბილისი თბილისი 10 - - 

დასავლეთის, 

შიდამასური, 

აღმოსავლეთის 

შიდაქართლი 

ყველა 

მუნიციპალიტეტეტი 

 

16 20-60 7-24 

დასავლეთის, 

შიდამასური, 

აღმოსავლეთის  

კახეთი 

ყველა 

მუნიციპალიტეტი 

 

52 5-30 6-20 

დასავლეთის 

კონვექციური, 

აღმოსავლეთის  

შიდამასური 
 

როგორც მოსალოდნელი იყო და ეს ცხრილი 1.-ის ანალიზიდანაც ირკვევა,  სეტყვის პროცესები 

ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონებში დაიკვირვება[11-15]. აღსანიშნავია ისიც, რომ 

მოცემული პერიოდის განმავლობაში სეტყვა დაფიქსირებულ იქნა აღმოსავლეთ საქართველოს ყველა 

მუნუციპალიტეტში. განსაკუთრებით გამორჩეულია კახეთის რეგიონი, სადაც სეტყვიან დღეთა რაოდენობა 

52-ია საკვლევი ხუთწლიანი პერიოდი განმავლობაში. რაც შეეხება სინოპტიკური პროცესების ტიპს, 

საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე დასავლეთის პროცესები დომინირებს, ხოლო აღმოსავლეთ 

საქართველოში მეტნაკლები სიხშირით, ასევე, დაიკვირვება აღმოსავლეთის, შიდამასური და კონვექციური 

პროცესები.  

სეტყვიანობის მაქსიმალური ხანგრძლივობა 2014-2018 წლებში შიდა ქართლის რეგიონში დაფიქსირდა 

და 60 წუთი შეადგინა, რაც სეტყვის ხანგრძლივობის უჩვეულოდ მაღალი მაჩვენებელია. ხოლო, სეტყვის 

მარცვლის მაქსიმალური დიამეტრი (30 მმ) ამ წლებში, მცხეთა-მთიანეთში რეგიონში იქნა  აღრიცხული. 

ხშირია შემთხვევები, როცა ერთი სეტყვის პროცესის მიმდინარეობისას ზიანდება რამდენიმე რეგიონი. 

ასეთი შემთხვევებისას  ზარალი განსაკუთრებულად დიდია. მაგ. 2014 წლის 26 აპრილს სეტყვამ რომლის 

მარცვლების დიამეტრი 7 მმ იყო გაგრძელდა 35 წთ და მოიცვა საქართველოს  სამი რეგიონი -ქვემო ქართლი 

(ბოლნისი),  სამცხე-ჯავახეთი (ახალქალაქი, ბაკურიანი) და შიდა ქართლი (ხაშური), რის შედეგადაც 

მნიშვნელოვნად დაზიანდა ხეხილი და ბოსტნეული. 

გამორჩეულია აგრეთვე 2015 წლის 7 მაისი, როდესაც კახეთში ერთდროულად განვითარდა 

დასავლეთის და აღმოსავლეთის პროცესები, რის შედეგადაც თელავის, ახმეტისა და ყვარლის 

მუნიციპალიტეტებში სეტყვამ რამდენიმე ათეული ჰექტარი ვენახი, საზამთროს და ნესვის ბაღები 

მთლიანად გაანადგურა. ჩაიკეტა ლაგოდეხი-თელავი-ყვარლის მთავარი მაგისტრალი. სეტვა 30 წუთს 

გრძელდებოდა, რამოდენიმე საცხოვრებელი სახლიც დაზიანდა. სეტყვის მარცვლების დიამეტრი 10-15 მმ 

შეადგინა, ხოლო ქარის სიჩქარე 20მ/წმ აღწევდა. 

2015 წლის 27 აპრილს თიანეთის მუნიციპალიტეტში მოსული სეტყვის მარცვლის დიამეტრი 20-30 მმ 

იყო. საბედნიეროდ სეტყვის პროცესი მხოლოდ 3 წუთი გაგრძელდა, თუმცა საგრძნობლად დააზიანა 

ბაღები. 

2014 წლის 16 აპრილს სეტყვა მთელი 1 საათი გაგრძელდა და გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი 

ხიდისთავი მნიშვნელოვნად დააზიანა. 

ასეთი მაგალითები 2014-2018 წლების მონაცემების მიხედვით არც თუ იშვიათია, რასაც ადასტურებს 

სეტყვიან დღეთა რაოდენობის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოს 

რეგიონებში. 

ცხრ.1.-ის მიხედვით შედგენილ იქნა გრაფიკი სადაც ნაჩვენებია სეტყვიან დღეთა რაოდენობის 

განაწილება 2014-2018 წლების მონაცემების მიხედვით საქართველოს ტერიტორიაზე (ნახ.1). 

როგორც ნახ.1 გვიჩვენებს სეტყვიან დღეთა რაოდენობის მაღალი მაჩვენებლით გამორჩეულია 

კახეთის(52 დღე) და სამცხე-ჯავახეთის(32 დღე) რეგიონები. ხოლო, ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 

სეტყვიან დღეთა რაოდენობისა აღნიშნული ხუთწლიანი პერიოდისთვის სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და 

გურიის რეგიონში (1 დღე)  ფიქსირდება. 
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ნახ.1 სეტყვიან დღეთა რაოდენობა 2014-2018 წლებში საქართველოს რეგიონებში 

 

დასკვნა 

მოცემული ხუთწლიანი პერიოდის ანალიზი სეტყვიანობის შესახებ საქართველოს ტერიტორიაზე 

გვიჩვენებს, რომ აღმოსავლეთ საქართველო კვლავ რჩება სეტყვასაშიშ ტერიტორიად, სადაც ამ პერიოდის 

განმავლობაში მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა სოფლის მეურნეობის სექტორს, შესაბამისად ქვეყნის 

ეკონომიკამ ხელშესახები ზარალი განიცადა.  

მიუხედავად იმისა, რომ 2015 წლიდან განახლდა სეტყვასთან ბრძოლის სამუშაოები კახეთის რეგიონში, 

რის შედეგადაც მკვეთრად შემცირდა სეტყვისგან მიყენებული ზარალი ამ რეგიონში [16], დღის წესრიგში 

რჩება, ჩატარებული კვლევიდან გამომდინარე,  აღმოსავლეთ საქართველოს სხვა რეგიონების  სეტყვისგან 

დაცვის ღონისძიებების გატარება. 

სტატიის ავტორები მადლობას ვუხდით მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის ატმოსფეროს სექტორის 

გამგეს ბატონ ავთანდილ ამირანაშვილს სამუშაოს შესრულებაში გაწეული დახმარებისთვის. 
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სეტყვიანობა და მისგან მიყენებული ზიანი საქართველოს ტერიტორიაზე 2014-2018 წლებში /ფიფიამ.,  

ბეგლარაშვილინ.,  ჯინჭარაძე გ./ სტუ-ის ჰმი-ს სამეცნ. რეფ. შრ. კრებ. – 2021- - ტ.131. -გვ.40-43. - ქართ.; რეზ.: 

ქართ., ინგლ., რუს.  

შესწავლილია 2014-2018 წლების მონაცემები სეტყვიანობის შესახებ. გაანალიზებულია სეტყვიანობის 

კლიმატური მახასიათებლების - სეტყვიან დღეთა რაოდენობის, ხანგრძლივობის, აგრეთვე, სონოპტიკური 

პროცესების ტიპების განაწილება საქართველოს რეგიონების მიხედვით აღნიშნული ხუთწლიანი 

პერიოდისთვის. შედგენილია შესაბამისი ცხრილი. განხილულია სეტყვისგან მიყენებული ზიანი. 

აღწერილია სეტყვიანოობის ზოგიერთი განსაკუთრებული შემთხვევა.   
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Hailand damagecausedbyiton the territory of Georgiain 2014-2018  /Pipia M., Beglarashvili N., Jincharadze G./ 

Scientific Reviewed Proceedings of the IHM, GTU. – 2021. – vol.131. – pp.40-43. -Georg.; Abst.: Georg., Eng., Rus   

The data on hail for 2014-2018 weres tudied. The distribution of the climatic characteristics of hailisanalyzed – the 

number of hail days, duration, aswel lastypes of sonopticprocesses in the regions of Georgia for the indicated five-

yearperiod. A corresponding tablehasbeendrawnup. Damagefromhailisdiscussed. Somespecialcasesofhailaredescribed. 
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Град и ущерб, нанесенный им на территории Грузии в 2014-2018 гг./Пипиа М.Г, Бегларашвили Н.Г, 

Джинчарадзе Г.А/ Сб. Трудов ИГМ, ГТУ. - 2021. - вып.131. - с.40-43. - Груз .;Рез. Груз., Анг., Рус 

Рус.Изучены данные по граду за 2014-2018 гг. Проанализировано распределение климатических 

характеристик града – количества градовых дней, продолжительности, а также типов синоптических 

процессов по регионам Грузии за указанную пятилетку. Составлена соответствующая таблица. Обсуждается 

ущерб от града. Описаны некоторые особые случаи града. 

 

 

 

 

 


