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შესავალი 

სეტყვა, რომელიც დიდ ზიანს აყენებს მსოფლიოს ბევრ ქვეყანას, საკმაოდ ჩვეულებრივი 

მოვლენაა წლის თბილი პერიოდისთვის. სეტყვიანობის სიხშირისა და ინტენსივობის მიხედვით 

აღმოსავლეთ საქართველოს, განსაკუთრებით კი კახეთს, ერთ-ერთი პირველი ადგილი უჭირავს 

დედამიწაზე. სამეცნიერო ლიტერატურაში კახეთს მეორენაირად სეტყვის პროცესების "ბუნებრივ  

ლაბორატორიასაც" უწოდებენ. 

სეტყვისაგან მიყენებული ზარალი ხშირად ათეულობით მილიონ ლარს შეადგენს. სეტყვა 

აზიანებს, ხშირად კი მთლიანად ანადგურებს სასოფლო-სამეურნეო ნათესებს, ბაღებს, ვენახებს, 

საძოვრებს და ა.შ. მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს ინფრასტრუქტურასა და სატრანსპორტო 

საშუალებებს. ამიტომ სეტყვასთან, როგორც ერთ-ერთ სტიქიურ მოვლენასთან ბრძოლას დიდი 

მნიშვნელობა აქვს ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის ცალკეული დარგების წარმატებით 

განვითარებისთვის. 

გასული საუკუნის 50-იანი წლებიდან აღმოსავლეთ საქართველოში, სეტყვის პროცესების 

შესწავლის მიზნით, აქტიურად მიმდინარეობდა თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევითი სა-

მუშაოები. განსაკუთრებით აღსანიშნავია გეოფიზიკისა და ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუ-

ტებში ჩატარებული კვლევები, რომელთა საფუძველზეც შემუშავდა სეტყვის ღრუბლებზე ზემოქ-

მედების მეცნიერულად დასაბუთებული ეფექტური მეთოდები. ეს მეთოდები დაინერგა სეტყვას-

თან ბრძოლის სპეციალურ სამსახურში, დაახლოებით 1.2 მლნ. ჰა ფართობზე განლაგებულ სასოფ-

ლო-სამეურნეო კულტურების სეტყვისაგან დასაცავად. როგორც ცნობილია მრავალწლიანი სტა-

ტისტიკური მასალებიდან აღნიშნული სამუშაოების შედეგად ზარალი შემცირდა 70-80%-ით. 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, დაუფინანსებლობის გამო, სეტყვასთან ბრძოლის 

სამუშაოები შეწყდა, თუმცა სეტყვის პრობლემამ აქტუალობა არ დაკარგა. პირიქით, ჩატარებული 

გამოკვლევების თანახმად, გლობალური დათბობის პირობებში შეინიშნება ამინდის 

ექსტემალური მოვლენების (გვალვების, ძლიერი ქარების, მეწყერების, ღვარცოფების და ა.შ.) 

გააქტიურება, რომლთა გავლენაც უკვე იგრძნობა საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა 

სექტორებსა და ბუნებრივი ეკოსისტემებზე.  

პრობლემის აქტუალობიდან გამომდინარე, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სეტყვიანობის 

კლიმატოლოგიის გამოკვლევასა და მისი ცალკეული კლიმატური მახასიათებლების შესწავლას.  

ძირითადი ნაწილი 

წინამდებარე სტატიაში გამოკვლეულია აღმოსავლეთ საქართველოში (კახეთი, ქვემო 

ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი) სეტყვიან დღეთა საშუალო რიცხვის განაწილება სეტყვის 

საწინააღმდეგო სამუშაოების ჩატარებამდე (1965 წლამდე), ჩატარების დროს (1967-1989 წწ.) და მის 

შემდგომ პერიოდში (1990-2014 წწ.). 

მასალა და მეთოდები 

კვლევაში გამოყენებულია აღმოსავლეთ საქართველოს 18 მეტეოროლოგიური სადგურის 

(კახეთის 8, ქვემო ქართლის 6 და სამცხე-ჯავახეთის 4) დაკვირვებათა მონაცემები, რომელიც მო-

იცავს სეტყვის პროცესებზე დაკვირვებების დაწყებიდან 2014 წლამდე პერიოდს. გამოყენებული 

იქნა ასევე მათემატიკური სტატისტიკისა და ალბათობის თეორიის მეთოდები, ჰიდრომეტეორ-

ოლოგიის ინსტიტუტის კლიმატოლოგიისა და აგრომეტეოროლოგიის განყოფილებაში დამუშავე-

ბული კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძვლები.  

სეტყვიან დღეთა რიცხვი აღმოსავლეთ საქართველოში 

აღმოსავლეთ საქართველოს პირობებში სეტყვა წარმოიქმნა დაკავშირებულია ფრონტალური 

ან შიგამასური პროცესების განვითარებასთან. პირველ შემთხვევაში, როცა ხდება ცივი და 
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ოკლუზიის ფრონტების შემოჭრა, სეტყვა ვრცელდება საკმაოდ დიდ ფართობზე და ხშირად 50კმ2-

საც კი აღემატება. ხოლო მეორე შემთხვევაში - პროცესი ვითარდება ერთგვაროვან ჰაერის მასაში 

კონვექციური პროცესების გაქტიურების შედეგად, რომლის დროსაც სეტყვას ლოკალური ხასიათი 

აქვს და  ვრცელდება მცირე ფართობზე. შიგამასური პროცესის დროს სეტყვის ხანგრძლივობა არ 

აღემატება 10-15 წთ-ს. 

საქართველოში  სეტყვიანობის კვლევას დიდი ხნის ისტორია გააჩნია. სეტყვიანობის 

პრობლემისადმი მიძღვნილი მრავალრიცხოვანი ლიტერატურა, აღნიშნული მიმართულებით 

ჩატარებული კვლევების ფართო სპექტრს მოიცავს, როგორც სეტყვიანობის კლიმატოლოგიის [1-8], 

ასევე სეტყვის განვითარების მექანიზმის შესწავლისა [9] და სეტყვის პროცესებზე ზემოქმედების 

მეთოდოლოგიის დამუშავების [10-14] თვალსაზრისით.  

სეტყვის ხშირი განმეორებით ხასიათდება ჯავახეთის მთიანეთი, მესხეთის და თრიალეთის 

ქედების სამხრეთ კალთები, კახეთის კავკასიონის სამხრეთ ფერდობის ნაწილი. ამ რაიონების 

ცალკეულ ადგილებში სეტყვიან დღეთა საშუალო რიცხვი წელიწადში აღწევს 9-10 (ბაკურიანი). 

ასეთივე განმეორებით ხასიათდება ცენტრალური კავკასიონის მაღალმთიანი სარტყელი 1900-2200 

მ ფარგლებში და კახეთის ქედის თხემი. ხშირია აგრეთვე სეტყვის განმეორადობა მდინარეების: 

ალგეთის და ქციას აუზების შუა ნაწილში, გომბორის ქედის სამხრეთ-აღმოსავლეთ და ჩრდილო-

აღმოსავლეთ ფერდობებზე [5]. 

როგორც ცნობილია, სეტყვიან დღეთა რიცხვი ადგილის სიმაღლის მიხედვით იზრდება 

(ცხრ.1). 

ცხრილი1.საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთში სეტყვიან დღეთა რიცხვის ცვლილება 

სიმაღლის მიხედვით 

სიმაღლე ზ/დ. მ. სეტყვიან დღეთა საშუალო რიცხვი გრადიენტი 
500 -1000 1.86 - 

1000 – 1500 3.67 1.81 

1500 – 2000 6.71 3.04 

2000 -2500 5.72 0.99 
  

ცხრილი 1-ის ანალიზმა გვიჩვენა, რომ საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში  სეტყვიან 

დღეთა რაოდენობა იზრდება 2000 მ სიმაღლემდე, ხოლო  2000 მ სიმაღლის შემდეგ 

თანდათანობით მცირდება. 

 აღმოსავლეთ საქართველოში სეტყვიან დღეთა რაოდენობა შეადგენს - კახეთში 2-3, სამხრეთ 

საქართველოს მთიანეთში 7-10, კავკასიონის ქედის ცენტრალურ ნაწილში 6 და მეტ დღეს. სეტყვი-

ან დღეთა რაოდენობის  მიხედვით განსაკუთრებით გამოირჩევა  სამხრეთ საქართველოს მთიანე-

თი და კავკასიონის ქედის ცენტრალური ნაწილი, სადაც  სეტყვიან დღეთა რიცხვი წლის განმავ-

ლობაში 20 დღეს აღემატება. სეტყვის პროცესების გაქტიურება შეინიშნება უმეტესად გაზაფხულ-

ზე და ზაფხულის პირველ ნახევარში, როდესაც კონვექციური ღრუბლების განვითარებისთვის 

ხელსაყრელი პირობები იქმნება. სეზონური სვლის პირობებში სეტყვიან დღეთა რაოდენობის მაქ-

სიმუმი ძირითადად მოდის მაისსა და ივნისზე, ხოლო კავკასიონის ქედის ცენტრალურ ნაწილში 

სეტყვის მოსვლის მეორადი მაქსიმუმი ფიქსირდება სექტემბერში [15-20]. 

აღმოსავლეთ საქართველოში სეტყვიან დღეთა რიცხვის განსაზღვრა სეტყვის პროცესებზე აქტიურ 

ზემოქმედებამდე (1965-მდე),  ზემოქმედების პერიოდში (1967-1989) და მის შემდგომ (1990-2014) 

წლებში  

 ამ ამოცანის გადასაჭრელად დამუშავებულ იქნა შესაბამისი მონაცემები კახეთის, ქვემო 

ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთისთვის, რომელიც წარმოდგენილია ცხრილის სახით (ცხრ.2). 

როგორც ცხრილი 2-დან ჩანს, კახეთისთვის ზემოქმედების პერიოდში (1967-1989 წლები) 

სეტყვიან დღეთა საშუალო რაოდენობის წლიური მაჩვენებელი, რაც არ უნდა უცნაურად 

მოგვეჩვენოს, ზემოქმედებამდე პერიოდთან შედარებით (2.3 დღე) არ კლებულობს, პირიქით 

უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც, გაზრდილია და შეადგენს 2.6 დღეს წლის განმავლობაში, ხოლო 

ზემოქმედების შემდგომ პერიოდში, რომელიც მოიცავს 1990-2014 წლებს, სეტყვიან დღეთა 

საშუალო რაოდენობის წლიური მაჩვენებელი მკვეთრად კლებულობს წინა ორ პერიოდთან 
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შედარებით და შეადგენს წელიწადში საშუალოდ 1.8 დღეს, რაც ასევე საკმაოდ უჩვეულოდ 

გამოიყურება.  

ცხრილი 2 სეტყვიან დღეთა საშუალო რაოდენობა (წლიური) სეტყვის პროცესებზე 

ზემოქმედებამდე, ზემოქმედებისას და მის შემდგომ წლებში 

სეტყვიან დღეთა 

საშუალო წლიური 

რაოდენობა სეტყვის 

პროცესებზე 

ზემოქმედების 

წლებამდე 

(1965 წ.-მდე.) 

სეტყვიან დღეთა 

საშუალო წლიური 

რაოდენობა სეტყვის 

პროცესებზე 

ზემოქმედების წლებში 

(1967-1989 წწ.) 

სეტყვიან დღეთა 

საშუალო წლიური 

რაოდენობა სეტყვის 

პროცესებზე 

ზემოქმედების 

შემდგომ წლებში (1990-

2014 წწ.) 

კახეთი 

2.3 2,6 1,8 

ქვემო ქართლი 

2.8 1,6 1.1 

სამცხე-ჯავახეთი 

4.7 1.85 2.6 
  

ქვემო ქართლში სეტყვიან დღეთა რიცხვის დინამიკა ამ სამი პერიოდის განმავლობაში 

რამდენადმე განსხვავებულია. სეტყვაზე ზემოქმედების პერიოდში იგი ზემოქმედებამდე 

პერიოდთან შედარებით (2.8 დღე), როგორც მოსალოდნელი იყო, კლებულობს და შეადგენს 

საშუალოდ 1.6 დღეს წლის განმავლობაში, ხოლო ზემოქმედების შემდგომ პერიოდში, კახეთის 

მსგავსად, სეტყვიან დღეთა რიცხვი აქაც მნიშვნელოვნად კლებულობს და შეადგენს 1.1 დღეს. 

რაც შეეხება სამცხე-ჯავახეთს, არსებული მონაცემების მიხედვით, სეტყვიან დღეთა 

რიცხვის მსვლელობა აღნიშნულ პერიოდებში ყველაზე მეტად მიჰყვება ლოგიკურ ჯაჭვს და 

შემდეგნაირად გამოიყურება:  აქტიური ზემოქმედების წლებში სეტყვიან დღეთა რიცხვი აქტიურ 

ზემოქმედებამდე პერიოდთან შედარებით (4.7 დღე), ქვემო ქართლის მსგავსად, მკვეთრად 

შემცირებულია და შეადგენს 1.8 დღეს საშუალოდ წლის განმავლობაში, ხოლო ზემოქმედების 

შემდგომ პერიოდში ეს მაჩვენებელი ორივე რეგიონისგან განსხვავებით (კახეთი, ქვემო ქართლი) 

კვლავ მატულობს და წელიწადში საშუალოდ 2.6 დღეს შეადგენს. 

როგორც ვხედავთ აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონებში სეტყვიან დღეთა საშუალო 

რაოდენობის დინამიკა ერთმანეთისგან საკმაოდ განსხვავებულია. ამის ერთ-ერთი მიზეზი ჩვენი 

აზრით არის ამ რეგიონებში სეტყვის საწინააღმდეგო სამუშაოების წარმოების განსხვავებული 

მეთოდების გამოყენება. კახეთში სეტყვის საწინააღმდეგო სამუშაოების მეთოდოლოგია 

ეყრდნობოდა მაღალი ამრეკლადობის მქონე ღრუბლის გადამეტცივებულ ნაწილში 

მაკრისტალებელი რეაგენტის (AgI, PbI2) შეტანას ერთ და ორ საფეხურიანი “ალაზნის” ტიპის 

რაკეტების საშუალებით. (კახეთში 1970 წლამდე მაკრისტალებელ რეაგენტად გამოიყენებოდა 

არგენტუმ იოდი (AgI), რომელიც შემდგომ შეცვლილი იქნა პლუმბუმ იოდ ორით (PbI2)). ხოლო, 

სამხრეთ საქართველოში სეტყვის საწინააღმდეგო სამუშაოები წარმოებდა 

ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტში დამუშავებული ორიგინალური მეთოდიკით, რომელიც 

გულისხმობდა ღრუბლის ერთდროულ დამუშავებას როგორც მაკრისტალებელი (AgI), ისე 

ჰიგროსკოპული (NaCl) რეაგენტით აღჭურვილი 100 მმ-იანი საზენიტო ჭურვების ("ელბრუსი") 

გამოყენებით. AgI-ი შეჰქონდათ გადამეტცივებული ნაწილის მაღალი ამრეკლადობის ზონაში, 

ხოლო, NaCl-ი ღრუბლის თბილ ნაწილში ნალექწარმომქმნელი პროცესების დასაჩქარებლად. 

ცხრილი 2.-დან ასევე გამომდინარეობს ერთი შეხედვით უჩვეულო დასკვნა იმის შესახებ, 

რომ სეტყვასთან ბრძოლის სამუშაოთა შეწყვეტის შემდეგ დასაცავ ტერიტორიებზე სეტყვიან 

დღეთა საშუალო რაოდენობამ საგრძნობლად იკლო და შემთხვევათა სიხშირე შემცირდა 

დაახლოებით 40%-ით (კახეთი, ქვემო ქართლი). 

ერთი შეხედვით, ეს მოულოდნელი გარემოება აიხსნება შემდეგი მიზეზებით: საბჭოთა 

კავშირის დაშლამ გამოიწვია საზოგადოებრივი მეურნეობის დაშლაც, რის შედეგად 1990 წლიდან 
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აღარ ხდებოდა სეტყვით მიყენებული ზარალის ცენტრალიზირებული აღრიცხვა. ამასთან, 

მნიშვნელოვნად შემცირდა აგრარული კულტურებით დაკავებული ფართობებიც. ამიტომ სეტყვის 

საწინააღმდეგო სამუშაოების წარმოების პერიოდის (1967-1989 წწ.) მონაცემები, რომლებიც 

მეტეოსადგურებიდან მიღებული ცნობების გარდა შეიცავს საზოგადოებრივ მეურნეობებში და 

სახელმწიფო დაზღვევის სისტემაში აღრიცხულ შემთხვევებსაც, გაცილებით სრულად ახასიათებს 

სეტყვიანობის სიხშირეს სეტყვისაგან დასაცავ ტერიტორიებზე, ვიდრე ამ სამუშაოების წარმოების 

შემდგომი პერიოდის მონაცემები. 

არაა გამორიცხული, რომ სეტყვასაშიშ ღრუბლებზე ზემოქმედების მეთოდიკის ტექნიკური 

მიზეზებით შესრულების შეუძლებლობის შედეგად, ზოგ შემთხვევაში სეტყვის პროცესებზე 

აქტიური ზემოქმედების პერიოდში ადგილი ჰქონდა სეტყვის მოსვლის პროვოცირებასაც, რაც 

შემდგომ წლებში აღარ ხდებოდა. 

გარდა ამისა, მასალის გაანალიზების დროს გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ 

სეტყვის საწინააღმდეგო სამუშაოების წარმოების შემდგომ პერიოდში, მიუხედავად სეტყვის 

მოსვლის აღრიცხულ შემთხვევათა მკვეთრი შემცირებისა, მნიშვნელოვნად გაიზარდა 

დაზიანებული ფართობები, რაც მიუთითებს ბუნებრივ პირობებში სეტყვასაშიში პროცესების 

არათუ შესუსტებას, არამედ გაძლიერებას. ეს საფუძველს იძლევა გასულ პერიოდში სეტყვასთან 

ბრძოლის სამუშაოთა ეფექტურობა შეფასდეს დადებითად, თუმცა, ამ დროს დათრგუნვა 

უძლიერესი პროცესებისა, რომლებთანაც დაკავშირებული იყო ზარალის უდიდესი ნაწილი, მაინც 

ვერ ხერხდებოდა. 

ზემოქმედების შემდგომ პერიოდში სეტყვიან დღეთა საშუალო რაოდენობის შემცირების 

ერთერთი მიზეზი, სხვა ზემოაღნიშნულ მიზეზებთან ერთად, შეიძლება იყოს მე-20 საუკუნის 90-

იანი წლებიდან, როგორც მთელს მსოფლიოში, ასევე ჩვენს რეგიონში კლიმატის ცვლილების 

ფონზე მკვეთრად განვითარებული გლობალური დათბობა [21-22]. 

თვალსაჩინოებისათვის ცხრილი 2-ის მონაცემების საფუძველზე შედგენილ იქნა დიაგრამა, 

რომელიც გრაფიკულად ასახავს საკვლევი რეგიონების სეტყვიან დღეთა რიცხვის მსვლელობის 

დინამიკას ზემოთ აღნიშნული სამი პერიოდის განმავლობაში (ნახ.1).  

 
 

ნახ. 1 სეტყვიან დღეთა საშუალო რიცხვი სეტყვის საწინააღმდეგო სამუშაოების 

წარმოებამდე, წარმოებისას და მის შემდგომ წლებში აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთი 

რეგიონისთვის 

აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთი რეგიონის  (კახეთი, ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთი) 

სეტყვიან დღეთა რაოდენობის ცვლილების ანალიზი სეტყვის საწინააღმდეგო სამუშაოების  

წარმოებამდე, წარმოების პერიოდში და მის შემდგომ წლებში 

1965 წლამდე და 1967-2014 წწ. მონაცემების საფუძველზე, შედგნილ იქნა გრაფიკები 

კახეთის, ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებისთვის, სადაც თვალნათლივ ჩანს 

სეტყვიანობის მდგომარეობა სამივე რეგიონის თითოეული მუნიციპალიტეტისათვის სეტყვის 
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პროცესებზე აქტიური ზემოქმედების წლებამდე, ზემოქმედების პერიოდში და მას შემდგომ 

წლებში (ნახ.2, ნახ.3 და ნახ.4). 

კახეთის რეგიონში სეტყვიან დღეთა საშუალო რიცხვის ცვლილება  მუნიციპალიტეტების 

მიხედვით მეტნაკლებად განსხვავებულია(ნახ.2) 

 
ნახ. 2 სეტყვიან დღეთა საშუალო რიცხვი (წლიური) სეტყვაზე ზემოქმედების წლებამდე (1965-

მდე), ზემოქმედების პერიოდში (1967-1989) და მის შემდგომ წლებში (1990-2014) წლებში კახეთის 

რეგიონში 

 

ნახ. 2-დან აშკარად ჩანს, რომ სეტყვის პროცესებზე აქტიური ზემოქმედების წლებში 

კახეთის რეგიონის ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში სეტყვიან დღეთა საშუალო რაოდენობა წლის 

განმავლობაში   მეტია  მანამდე და მის შემდგომ  პერიოდთან შედარებით (რაც საკმაოდ 

უჩვეულოა), ხოლო ზემოქმედების შემდგომ წლებში (1990-2014) სეტყვიან დღეთა საშუალო 

რაოდენობა წლის განმავლობაში ორივე პერიოდთან შედარებით აშკარად კლებულობს. 

გარკვეულწილად განსხვავებული მდგომარეობაა ქვემო ქართლის რეგიონის 

მუნიციპალიტეტებში (ნახ.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ნახ. 3 სეტყვიან დღეთა საშუალო რიცხვი (წლიური) სეტყვაზე ზემოქმედების წლებამდე (1965-

მდე), ზემოქმედების პერიოდში (1967-1989) და მის შემდგომ წლებში (1990-2014) წლებში ქვემო 

ქართლის რეგიონში 

ნახ. 3 - დან ჩანს, რომ ქვემო ქართლში, კახეთისგან განსხვავებით სეტყვიან დღეთა 

საშუალო რიცხვი სეტყვაზე აქტიური ზემოქმედების წლებში თითოეული 

მუნიციპალიტეტისთვის კლებულობს ზემოქმედებამდე პერიოდთან შედარებით, ხოლო 

ზემოქმედების შემდგომ წლებში,  ისევე როგორც კახეთში, შეინიშნება ამ  მაჩვენებლის 

მნიშვნელოვანი შემცირება. 

სამცხე-ჯავახეთში სეტყვიან დღეთა საშუალო რაოდენობის ცვლილების დინამიკა 

საკვლევი პერიოდების განმავლობაში, განხილულია ოთხი მუნიციპალიტეტის მონაცემების 

საფუძველზე (ნახ.4) 
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ნახ. 4 სეტყვიან დღეთა საშუალო რიცხვი (წლიური) სეტყვაზე ზემოქმედების წლებამდე (1965-

მდე), ზემოქმედების პერიოდში (1967-1989) და მის შემდგომ წლებში (1990-2014) წლებში სამცხე-

ჯავახეთის რეგიონში 

როგორც ნახ.4-დან ვხედავთ, სამცხე-ჯავახეთში სეტყვიან დღეთა რიცხვის მსვლელობა 

აღნიშნული პერიოდების განმავლობაში ყველაზე უფრო ლოგიკურად ვითარდება სხვა 

რეგიონებთან შედარებით.   

 ისევე როგორც ქვემო ქართლში, სამცხე-ჯავახეთში სეტყიან დღეთა რიცხვი სეტყვის 

პროცესებზე აქტიური ზემოქმედების პერიოდში ყველა აღნიშნულ მუნიციპალიტეტში 

კლებულობს ზემოქმედებამდე პერიოდთან შედარებით, ხოლო ზემოქმედების შემდგომ წლებში, 

ორივე რეგიონისგან განსხვავებით ეს მაჩვენებელი თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში კვლავ 

მატულობს და ახალციხის შემთხვევაში იგი უტოლდება ზემოქმედებამდე არსებულ მაჩვენებელს. 

დასკვნა 

აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე სეტყვიან დღეთა რაოდენობის მსვლელობა 

ჩვენს მიერ განხილული პერიოდების მიხედვით არაერთგვაროვანია. კერძოდ, კახეთში სეტყვის 

საწინააღმდეგო სამუშაოების წარმოების პერიოდში სეტყვიან დღეთა საშუალო რაოდენობა წინა 

პერიოდთან შედარებით უმნიშვნელოდ იზრდება, განსხვავებით ქვემო ქართლისა და სამცხე-

ჯავახეთის რეგიონებისა, სადაც ეს მაჩვენებელი სეტყვის საწინააღმდეგო სამუშაოების წარმოების 

პერიოდში საგრძნობლად შემცირებულია. ხოლო, სეტყვის საწინააღმდეგო სამუშაოების 

წარმოების შემდგომ წლებში იგი კვლავ მატულობს სამცხე-ჯავახეთში, თუმცა კახეთსა და ქვემო 

ქართლში წინა პერიოდებთან შედარებით მნიშვნელოვნად შემცირებულია. 
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უაკ551.59  

სეტყვიან დღეთა რაოდენობა სეტყვის საწინააღმდეგო სამუშაოების წარმოებამდე, წარმოებისას და 

მის შემდგომ პერიოდში /ფიფია მ., კაპანაძე ნ., ქართველიშვილი ლ., ბეგლარაშვილი ნ./სტუ-ს ჰმი--

ის სამეცნ. რეფ. შრ. კრებ. - 2017. - ტ.124. - გვ.42-49. - ქართ.; რეზ.: ქართ., ინგლ., რუს. აღმოსავლეთ 

საქართველოს ზოგიერთი რეგიონის (კახეთი, ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი) მაგალითზე გა-

მოკვლეულია სეტყვიან დღეთა რიცხვის ცვლილება სეტყვის პროცესებზე აქტიური ზემოქმედების 

წლებამდე, რომელიც მოიცავს 1965-მდე პერიოდს, აქტიური ზემოქმედების წლებში(1967-1989) და 

ზემოქმედების შემდგომ წლებში(1990-2014). სამივე პერიოდისთვის 18 მეტეოროლოგიური სად-
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გურის მონაცემების საფუძველზე, გაანალიზებულია სეტყიან დღეთა საშუალო რაოდენობის 

ცვლილების დინამიკა თითოეული რეგიონისთვის ცალ-ცალკე, რაიონების მიხედვით. 

 
UDC 551.59 

Number of days with the hail prior to the beginning, in the period and afterward performing 

anti-hail work  /Pipia M., Kapanadze N., Kartvelishvili L., Beglarashvili N./ Tansactions of the Institute of 

Hydrometeorology et the Georgian Technical University. 2017, vol.124, pp.42-49.Georg., Summ: Georg., Eng., 

Rus. 

On the example of some regions of eastern Georgia(Kakheti, Kvemo Kartli, Samtskhe-Javakheti) was 

investigated change the number of days with the hail before the active Impacts on hail processes, within the 

period up to 1965, within the period in the years of active Impacts on hail processes and within the period after 

Impacts on hail processes.  For all three periods, on the basis of data of 18 meteorological stations was analyzed 

the dynamics of a change in the average the number of days with the hail for each region separately on by their 

municipality.  

 
УДК 551.59 

Число дней с градом до начала, в период и после проведение противоградовых работ 

/Пипиа М.Г., Капанадзе Н.И., Картвелишвили Л.Г., Бегларашвили Н.Г./ Сб. Трудов Института 

Гидрометеорологии ГрузинскогоТехнического университета. 2017. вып.124, c.42-49.  Груз. Рез: 

Груз.,Англ., Рус. 
На примере некоторых регионов восточной Грузии(Кахетия, Квемо Картли, Самцхе-джавахети) было 
иследованно изменения число дней с градом до активного воздействия на градовых процессов, за 

период до 1965 года, за период в годы активного воздействия на градовых процессов(1967-1989) и за 

период после воздействия на градовых процессов(1990-2014). Для все три периода, на основе данных 18 
метеорологических станции было проанализированна динамика изменения среднего число дней с 
градом для каждого региона по отдельности по их раионам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


