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აბსტრაქტი 

2016  წელს  კავკასიის  გარემოსდაცვითი  არასამთავრობო  ორგანიზაციების  

ქსელმა  Caucasus Environmental NGO Network (CENN) - მა პროფესორ ჭ. ჯანელიძის 

რედაქტორობით (ექსპერტთა ჯგუფი: მ. ტყაბლაძე, რ. გეთიაშვილი, გ. 

გაფრინდაშვილი) გამოსცა ნარკვევი „თბილისის ბუნებრივი კატასტროფები“. 

მდინარე ვარაზისხევის შესახებ ნარკვევში შემდეგი ინფორმაციაა მოცემული: 

„მშენებარე მრავალსართულიანი სახლებიდან ზემოთ, 100-120 მ დაშორებით, მდ. 

ვარაზისხევის ძირი ჩაკეტილია კლდოვან სუბსტრატზე გათხრილი 

საძირკვლებიდან ამოღებული ათეული ათასობით მ3 მოცულობის ნაშალი 

მასალის მძლავრი ჯებირით. აღნიშნული ჯებირი აუცილებლად გამოიწვევს 

ძლიერი თავსხმა წვიმების დროს წარმოქმნილი ნიაღვრების შეტბორვას. ასეთ 

შემთხვევაში შესაძლებელია ჯებირის უეცარი გარღვევა და მის ქვემოთ 

განლაგებული საცხოვრებელი სახლების ნგრევა-დაზიანება. ჯებირის ქვეშ 

მოწყობილი 2.6 მ დიამეტრის წყალგამტარი გვირაბი ნიაღვრების მოვარდნის 

შემთხვევაში თავისუფლად ამოიქოლება ნაშალი მასალით და წყალს ვერ 

გაატარებს.“ თუმცა, ადგილზე არსებული ვითარება შეიცვალა 2018 წელს, რადგან 

კერძო კომპანიამ მდ. ვარაზისხევის ზემოთაღნიშნულ ჯებირზე დააშენა 

დამატებით 270 მ სიგრძის სადრენაჟე სისტემა, რამაც მდინარის ბუნებრივი 

კალაპოტის სიგრძის შემცირება გამოიწვია. ახალი სადრენაჟე სისტემა რთული 

საინჟინრო ნაგებობაა, რადგან მოიცავს როგორც ჭებს და საფეხურებს, ისე 

გვერდით კოლექტორებსაც. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის 

შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტმა და სეისმური მონიტორინგის 

ეროვნულმა ცენტრმა გადაწყვიტა გაეკეთებინა კომპიუტერული მოდელირება  

თუ  რა მოხდება  იმ  შემთხვევაში,  თუ  ზემოთ  აღნიშნული  კატასტროფული 

მოვლენები განვითარდა. როგორც მდინარის ბუნებრივი კალაპოტის ისე 

ხელოვნური სადრენაჟე სისტემის 2D და 1D ჰიდრავლიკური მოდელირება 

განხორციელდა ჩემს მიერ (ლაშა სუხიშვილის ხელმძღვანელობით) და მიზნად 

ისახავდა სისტემის გამტარუნარიანობის დადგენას საპროგნოზო 

კატასტროფული ნალექების პირობებში. პროექტის თავისებურება მოითხოვდა 
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მდ. ვარაზისხევის წყალშემკრების ნიადაგის ჰიდროლოგიურ კლასიფიცირებას, 

მიწის საფარის იდენტიფიცირებას, სხვადასხვა ჰიდრავლიკური კოეფიციენტის 

გაწერას, ჰიდროლოგიურ მოდელირებას, ღია კალაპოტის 2D  და დახურული 

სადრენაჟე სისტემების 1D ჰიდრავლიკურ მოდელირებას. კვლევიდან ჩანს, რომ 

ზემოთაღნიშნული სადრენაჟე სისტემა 2015 წლის 13-14 ივნისის ანალოგიური 

ინტენსივობის და განგრძობადობის ნალექიდან მიღებულ ხარჯს ვერ ატარებს. 

კვლევის  შედეგები საკმაოდ მნიშვნელოვანი გახლავთ  კატასტროფების თავიდან 

ასარიდებლად. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


