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უაკ 551.589.37 

ჯ.ვაჩნაძე, რ.კორძახია, ც.დიასამიძე 

აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიის დარაიონება გვალვიანობის ხარისხის მიხედვით 

გვალვის განმარტება სხვადასხვანაირად გვხვდება, იმის მიხედვით, თუ რა დარგის სპეციალისტი რა 

მიზნით ახასიათებს ამ მოვლენას. [1]-ში დ.პედი 25 წლის წინ აღნიშნავდა, რომ არსებობს გვალვის 60-მდე 

განმარტება და 100-მდე კრიტერიუმი თუ ინდექსი. შეგვიძლია გამოვყოთ 3 ძირითადი მიდგომა ამ 

მოვლენისადმი: მეტეოროლოგიური, აგროკლიმატური და ჰიდროლოგიური.  
meteorologiuri midgomis dros upiratesad gvalvis xangrZlivoba da intensivoba xasi-

aTdeba meteorologiuri elementebis daxmarebiT, rogoricaa haeris temperatura, naleqebis 
jami, haeris sinotive, niadagis tenSemcveloba, sxvadasxva teritoriis Tu drois monakveTis 
mixedviT. aseT dros dasaSvebia am maxasiaTeblebis garkveuli kombinaciis gamoyeneba. amis 
magaliTad gamodgeba Sromebi [2-5], sadac avtorebi gvalvianobas axasiaTeben maRali tempera-
turis da xangrZlivi unaleqo periodis maCveneblebiT, agreTve maTi albaTobis daxmarebiT. 

აგროკლიმატური მიდგომა ძირითადად ეყრდნობა ნიადაგში ტენის მარაგის შემცირების, 

აორთქლებისათვის ხელშემწყობი პირობების, მოსავლიანობის შემცირების და სხვა ფაქტორების კვლევის 

შედეგებს [6-11 და სხვ.]. ამ შრომებში გამოყენებულია სიმშრალის ინდექსი [10], ჰიდროთერმული 

კოეფიციენტი [8], გვალვის ჩამოყალიბების აღიარებული სქემა თ.დავითაიას მიხედვით და სხვა. 

ჰიდროლოგებისათვის გვალვა ნიშნავს ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე ნალექების მნიშვნელოვან 

დეფიციტს. 

აღნიშნული პრობლემის დეტალური კვლევა არ შეადგენს ჩვენს ამოცანას, დაინტერესებული მკითხველი 

მისთვის საჭირო ინფორმაციას მიიღებს ნაშრომებში [12-17 და სხვ.]. 

ჩვენ კონკრეტულ  შემთხვევაში  გვალვიანობის  დასახასიათებლად  გამოვიყენეთ გვალვიანი ანუ ცხელი 

დღეების საშუალო რაოდენობა აღმოსავლეთ საქართველოს ბარის სადგურებისათვის [18].  საწყის მასალად 

გამოყენებულია ჰიდრომეტდეპარტამენტის არ-  

ქივში არსებული 1966-1989 წლების 19 სადგურის დაკვირვებათა ცხრილების TM-1-ის მონაცემები. დღე 

ითვლებოდა გვალვიანად (ცხელი დღე), თუ 13 საათის მონაცემებით მოცემულ მეტეოსადგურზე ფაქტიური 

ჰაერის t ≥ 250C, და ამავე დროს ფარდობითი სინოტივე ≤ 30%. ბუნებრივია, რომ განხილულია წლის თბილი 

პერიოდი. 

გვალვიანი დღეების საშუალო წლიური განმეორადობა აღმოსავლეთ სა-ქართველოში მოცემულია ნახ.1. 

ნახაზზე გამოიყო უდიდესი გვალვიანობის რაიონი _ თბილისის მიმდებარე ტერიტორია მისგან 

სამხრეთ_აღმოსავლეთით, გარდაბნის ჩათვლით. მეორადი მაქსიმუმი აღნიშნულია ალაზნის ველზე, თუმცა 

ამოვარდნილია დედოფლის წყაროს მიმდებარე ტერიტორია. პირველი ძირითადი მაქსიმუმის არსებობა 

დასტურდება ტემპერატურის და ნალექების განაწილებათა რუკებიდანაც. გ.ჭირაქაძე აღნიშნავს, რომ ამ 

რეგიონში უნალექო პერიოდის ხანგრძლივობამ 5%-ის ალბათობით შეიძლება მიაღწიოს 100 დღეს [19]. ამას 

ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ 50 წლის წინ ივრის მაგისტრალურმა არხმა ამ ტერიტორიაზე გაიარა და აქვე 

შეიქმნა ხელოვნური წყალსაცავი, ე.წ. თბილისის ზღვა. 

 
ნახ.1.აღმოსავლეთ საქართველოში გვალვიანი (ცხელი) დღეების წლიური განაწილება 
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ალაზნის ველი ეტყობა წინათაც საჭიროებდა მორწყვას, რის მაგალითადაც გამოდგება 800 წლის წინ 

გაყვანილი 100 კმ-იანი ალაზნის სარწყავი არხი. რაც შეეხება დუშეთის, ცხინვალის თუ ჯავის მიდამოებს, 

ცხელი დღეების შემცირება აქ გამოწვეულია სიმაღლის მიხედვით ჰაერის ტემპერატურის კლებისა და 

მთისწინეთში მოსული ატმოსფერული ნალექების ზრდის გამო. 

ამრიგად, გვალვიანი (ცხელი) დღეების საშუალო რაოდენობა წლის თბილ პერიოდში საშუალებას 

გვაძლევს ცალსახად და ობიექტურად მოვახდინოთ აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიის დარაიონება 

გვალვიანობის ხარისხის მიხედვით. 
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აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიის დარაიონება გვალვიანობის ხარისხის მიხედვით./ჯ.ვაჩნაძე, რ.კორძახია, 

ც.დიასამიძე/ ჰმი-ს შრომათა კრებული._2002._ტ.107._გვ.53-56._ქართ.; რეზ. ქართ., ინგლ., რუს. 

 19 მეტეოროლოგიური სადგურის დაკვირვებათა მასალების ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილია 

გვალვიანი (ცხელი) დღეების საშუალო წლიური რაოდენობები და აღმოსავლეთ საქართველოს ბარი დარაიონებულია 

გვალვიანობის ხარისხის მიხედვით. კრიტერიუმად აღებულია 13 საათზე ჰაერის ტემპერატურა  ≥ 250C და  ფარდობითი 

სინოტივე ≤ 30%. 

 
UDC 551.589.37 
Division of East Georgia Territory Into Regions by Drought Degree./J.Vachnadze, R.Kordzakhia, C.Diasamidze/. Transactions of 

the Institute of Hydrometeorology. 2002.-V.107.-p.53-56.-Georg.:Summ.Georg., Eng., Russ. 

 The plain territory of East Georgia is  divided into regions by avarege annual number of hot days based on the data analysis of 

19 meteorological stations. The air temperature  ≥ 250C  and relative humidity ≤ 30% at 13 hours are considered as criteria. 

 

УДК 551.589.37 

Районирование территории Восточной Грузии по степени засушливости./Вачнадзе Д.И., Кордзахия Р.С., Диасамидзе Ц.О./ 

Сб. Трудов Института гидрометеорологии АН Грузии. – 2002. – т.107. – с.53-56. – Груз.; рез. Груз.,Анг.,Русск. 

 По данным 19 метеорологических станций территория Восточной Грузии районирована по среднегодовым числам 

жарких дней. Критерием послужили значения температуры воздуха ≥ 250C  и относительной влажности ≤ 30% за 13 часов. 

  


