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უუააკკ  555511..558822..  

მმ..  ეელლიიზზბბაარრააშშვვიილლიი,,  თთ..  აალლაადდააშშვვიილლიი,,    

ნნ..  სსუულლხხაანნიიშშვვიილლიი  

კლიმატის თანამედროვე ცვლილება და მისი მოსალოდნელი სცენარები საქართველოს გვალვიანი 

რაიონებისათვის 

  აარრსსეებბუულლიი  გგაამმოოკკვვლლეევვეებბიისს  თთაანნაახხმმაადდ  გგაამმოოვვლლეენნიილლიიაა,,  რროომმ  სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  ყყვვეელლააზზეე  გგვვაალლვვიიაანნიი  

რრააიიოონნეებბიი  ქქვვეემმოო  ქქაარრთთლლიი  დდაა  ეელლდდაარრიისს  დდააბბლლოობბიიაა,,  სსაადდააცც  მმკკააცცრრიი  გგვვაალლვვიისს  აალლბბაათთოობბაა  ააღღეემმაატტეებბაა  4400%%--სს..  

შშიირრააქქიისს  ვვეელლზზეე,,  ქქვვეემმოო  ქქაარრთთლლიისს  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  ნნააწწიილლშშიი  გგვვაალლვვიისს  აალლბბაათთოობბაა  2200--4400%%--სს  შშეეაადდგგეენნსს,,  ხხოოლლოო  

ააღღმმოოსსაავვლლეეთთ  სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  დდაანნაარრჩჩეენნ  ვვააკკეე  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე  1100--2200%%--იისს  ფფაარრგგლლეებბშშიიაა  [[11]]..  

  აამმ  რრააიიოონნეებბსს  უუკკაავვიიაა  აარრიიდდუულლიი,,  სსეემმიიაარრიიდდუულლიი  დდაა  სსეემმიიჰჰუუმმიიდდუურრიი  ბბუუნნეებბრრიივვიი  ლლაანნდდშშააფფტტეებბიი..  

რროოგგოორრცც  ნნააჩჩვვეენნეებბიი  იიყყოო,,  ააღღნნიიშშნნუულლიი  ლლაანნდდშშააფფტტეებბიი  ყყვვეელლააზზეე  მმგგძძნნოობბიიაარრეენნიი  აარრიიაანნ  გგლლოობბაალლუურრიი  დდაათთბბოობბიისს  

მმიიმმაარრთთ  [[22,,33]]..  აარრსსეებბუულლიი  შშეეფფაასსეებბეებბიისს  თთაანნაახხმმაადდ  აასსეეთთ  ლლაანნდდშშააფფტტეებბშშიი  ჰჰააეერრიისს  სსააშშუუაალლოო  წწლლიიუურრიი  

ტტეემმპპეერრაატტუურრიისს  ზზრრდდიისს  სსიიჩჩქქაარრეე  XXXX  სსააუუკკუუნნიისს  გგაანნმმაავვლლოობბააშშიი  სსააშშუუაალლოოდდ  შშეეაადდგგეენნდდაა  00,,0022--00,,007700CC--სს  ყყოოვვეელლ  აათთ  

წწეელლიიწწაადდშშიი,,  რრააცც  აახხლლოოსს  აარრიისს  აამმაავვეე  პპეერრიიოოდდშშიი  გგლლოობბაალლუურრიი  ტტეემმპპეერრაატტუურრიისს  ცცვვლლიილლეებბიისს  სსიიჩჩქქაარრეესსთთაანნ  

[[22,,33,,44]]..  

  გგაასსუულლიი  სსააუუკკუუნნიისს  გგაანნმმაავვლლოობბააშშიი  გგლლოობბაალლუურრიი  ტტეემმპპეერრაატტუურრაა  გგააიიზზაარრდდაა  სსააშშუუაალლოოდდ  00,,5500--იითთ..  აამმაავვეე  

დდრროოსს,,  ცცაალლკკეეუულლ  აათთწწლლეეუულლეებბშშიი  ტტეემმპპეერრაატტუურრიისს  ცცვვლლიილლეებბაასს  გგაანნსსხხვვაავვეებბუულლიი  ხხაასსიიაათთიი  ჰჰქქოონნდდაა..  

    ჩჩვვეენნსს  მმიიეერრ  ჩჩაატტაარრეებბუულლიი  აანნაალლიიზზიიდდაანნ  ვვლლიინნდდეებბაა,,  რროომმ  XXIIXX  სსააუუკკუუნნიისს  შშუუაა  წწლლეებბიიდდაანნ  XXXX  სსააუუკკუუნნიისს  

დდაასსააწწყყიისსაამმდდეე  გგლლოობბაალლუურრიი  ტტეემმპპეერრაატტუურრაა  უუმმნნიიშშვვნნეელლოოდდ  იიცცვვლლეებბოოდდაა..  დდააწწყყეებბუულლიი  11992200  წწლლიიდდაანნ  

ტტეემმპპეერრაატტუურრაამმ  დდააიიწწყყოო  სსწწრრააფფიი  ზზრრდდაა,,  რრააცც  გგააგგრრძძეელლდდაა  11994400  წწლლაამმდდეე..  აამმ  პპეერრიიოოდდიისს  გგაანნმმაავვლლოობბააშშიი  

გგლლოობბაალლუურრიი  ტტეემმპპეერრაატტუურრიისს  ზზრრდდიისს  სსიიჩჩქქაარრეე  შშეეაადდგგეენნდდაა  00,,118800--სს  ყყოოვვეელლ  1100  წწეელლიიწწაადდშშიი..  11994400  წწლლიიდდაანნ  11995500--

5555  წწლლეებბაამმდდეე  ტტეემმპპეერრაატტუურრაა  კკლლეებბუულლოობბსს  სსააშშუუაალლოოდდ  00,,114400--იითთ..  11995555  წწლლიიდდაანნ  11996600  წწლლაამმდდეე  გგლლოობბაალლუურრიი  

ტტეემმპპეერრაატტუურრაა    იიზზრრდდეებბაა  ((00,,114400//1100  წწ)),,  11996600--დდაანნ  11997755--8800  წწლლეებბაამმდდეე  კკლლეებბუულლოობბსს  ((--00,,1100//1100  წწ)),,  ხხოოლლოო  შშეემმდდეეგგ  

კკვვლლაავვ  იიზზრრდდეებბაა  22000000  წწლლაამმდდეე  უუდდიიდდეესსიი  სსიიჩჩქქაარრიითთ  ((00,,2200//1100  წწ))..  

  გლობალური ტემპერატურის აღნიშნულმა ცვლილებებმა შესაბამისი ანარეკლი ჰპოვა სემიარიდულ 

და სემიჰუმიდურ ლანდშაფტებში, რაც დასტურდება ცხრ.1-ში წარმოდგენილი მონაცემებით.  როგორც 

ცხრილიდან ჩანს, გლობალური ტემპერატურის ცვლილება ცალსახად აისახა სემიჰუმიდური და 

სემიარიდული ლანდშაფტების ტემპერატურათა ველში, რასაც ადგილი არ ჰქონდა საქართველოს სხვა 

ბუნებრივ ლანდშაფტებში. უფრო მეტიც, კავშირი მათ შორის თითქმის წრფივი ხასიათისაა და გამოისახება 

მარტივი დამოკიდებულებით: 

 = 1,55 ,      (1) 

სადაც _ გლობალური ტემპერატურის ცვლილების სიჩქარეა, ხოლო  _ რეგიონული ტემპერატურის 

ცვლილების სიჩქარე. 
 

ცხრილი 1.. ჰაერის ტემპერატურის ცვლილების საშუალო სიჩქარე 0ჩ/10წ 

ტემპერატურა, 

პუნქტი 

პერიოდი წწ. 

1920-1940 1940-1955 1955-1960 1960-1975 1975-2000 

გლობალური 0,18 -0,14 0,14 -0,1 0,2 

სემიჰუმიდური ლანდშაფტი 

თელავი 

გორი 

 

0,35 

0,38 

 

-0,20 

-0,23 

 

0,35 

0,22 

 

-0,20 

-0,25 

 

0,25 

0,25 

სემიარიდული ლანდშაფტი 

შირაქი 

გარდაბანი 

 

0,30 

0,40 

 

-0,29 

-0,25 

 

0,21 

0,34 

 

-0,26 

-0,36 

 

0,32 

0,40 

 

 ამრიგად, კლიმატის თანამედროვე ცვლილებებს საქართველოს გვალვიან რაიონებში გლობალური 

კლიმატის ცვლილებები განაპირობებდა. აქედან გამომდინარე, კლიმატის მოსალოდნელი სცენარებიც გლო-

ბალური კლიმატის ცვლილებებიდან უნდა გამომდინარეობდეს. მსოფლიო მეტეოროლოგიური 

ორგანიზაციის ეგიდით შემუშავებულია გლობალური კლიმატის ცვლილების 4 სცენარი [5]. A სცენარის 

თანახმად, მიმდინარე საუკუნეში გლობალური ტემპერატურის ცვლილების სიჩქარე ყოველ ათ წელიწადში 

0,30-ს შეადგენს; B სცენარის თანახმად _ 0,20-ს; ხოლო C და D სცენარების თანახმად 0,10-ზე რამდენადმე 

მეტს და დაახლოებით 0,10-ს შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, (1) ფორმულის გამოყენებით, საქართველოს 

სემიჰუმიდური და სემიარიდული ლანდშაფტებისათვის მივიღებთ ტემპერატურის ცვლილების 4 სცენარს _ 
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A, B, C და D სცენარებს, რომელთა თანახმადაც ტემპერატურის ცვლილების სიჩქარე ყოველ ათ წელიწადში 

მიმდინარე საუკუნეში შეადგენს დაახლოებით 0,50-ს, 0,30-ს, 0,20-ს და 0,150-ზე ნაკლებს შესაბამისად. 

 ამრიგად, სამი ათეული წლის შემდეგ აღნიშნულ რაიონებში საშუალო წლიური ტემპერატურა 

შეიძლება გაიზარდოს 1,50-მდე და მიაღწიოს 12,5-15,00-ს, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს კლიმატის სიმ-

შრალის გაძლიერება და სასოფლო-სამეურნეო წარმოების პროდუქტიულობის შემცირება. 

 მიღებული სცენარები, ისევე როგორც გლობალური კლიმატის სცენარები, სამწუხაროდ ჯერ კიდევ 

არ არიან ამომწურავნი და სრულყოფილნი, და მუდმივად მოითხოვენ დაზუსტებას. ამ მხრივ მიზანშეწონი-

ლია გათვალისწინებულ იქნას რეგიონის კლიმატის რეაქცია ბუნებრივი ფაქტორების მიმართ, რაც 

დეტალურად იყო განხილული ამ მიმართულებით შესრულებულ გამოკვლევებში [6,7]. 
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უაკ. 551.582. 

კლიმატის თანამედროვე ცვლილება და მისი მოსალოდნელი სცენარები საქართველოს გვალვიანი 

რაიონებისათვის./მ. ელიზბარაშვილი, თ. ალადაშვილი, ნ. სულხანიშვილი/ ჰმი-ს შრომათა 

კრებული._2002._ტ.107._გვ.175-178._ქართ.; რეზ. ქართ., ინგლ., რუს. 

გამოკვლეულია საქართველოს გვალვიანი რაიონების კლიმატის რეაქცია გლობალურ დათბობაზე. 

გლობალური კლიმატის ცვლილების ცნობილი სცენარების გათვალისწინებით დადგენილია კლიმატის 

შესაძლო სცენარები ამ რაიონებისათვის. 
 

UDC 551.582. 

Climate Currant Variation and Expected Climatic Scenarios for Arid Regions in Georgia./M. Elizbarashvili, T. 

Aladashvili, N. Sulxanishvili/ Transactions of the Institute of Hydrometeorologu. 2002.-V.107.-p.175-178.-

Georg.:Summ.Georg., Eng., Russ. 

The reaction of arid regions of Georgia on global warming is investigated. For these regions, expected climatic 

scenarios are calculated taking into consideration acknowledge scenarios of global climate change. 

 

УДК 551.582. 

Современное изменение климата и ожидаемые его сценарии для засушливых районов Грузии./М.Э. Элизба-

рашвили, Т.З.Аладашвили, Н.Г.Сулханишвили/ Сб. Трудов Института гидрометеорологии АН Грузии. – 2002. – 

т.107. – с.175-178 . – Груз.; рез. Груз.,Анг.,Русск 

Исследована реакция климата засушливых районов Грузии на глобальное потепление. С учётом известных 

сценариев изменения глобального климата представлены возможные сценарии изменения климата для этих райо-

нов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


