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ხელშეკრულებით გაცემული დავალების საფუძველზე.
ავარიული უბანი მდებარეობს მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სადახლოს
ტერიტორიაზე, მდ.დებედას მარცხენა ნაპირზე, საქართველო–სომხეთის საზღვართან.
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სასაზღვრო პოლიციის შესაბამისი ქვედანაყოფის საპატრულო გზას და სასოფლოსამეურნეო მიწის ნაკვეთებს.
დამუშავებული მასალისა და საველე კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე,
ქვეყანაში მოქმედი სტანდარტებითა და ნორმებით, შემუშავდა წინამდებარე საინჟინრო
გადაწყვეტა.
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ანგარიშის მომზადების საკანონმდებლო საფუძველი.
წინამდებარე გარემოსდაცვითი სკრინინგის ანგარიში მომზადებულია საქართველოს
კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“ საფუძველზე. განსახილველი პროექტი
მიეკუთვნება კოდექსის II დანართით გათვალისწინებულ საქმიანობას, კერძოდ:
•

პუნქტი 9.13 – „ნაპირდაცვითი და სანაპირო ზოლის ეროზიის შესაკავებლად

ან/და სანაპირო ზოლის აღდგენის მიზნით გათვალისწინებული სამუშაოები, აგრეთვე
საზღვაო სამუშაოები, რომლებითაც შეიძლება სანაპიროს შეცვლა მშენებლობის
მეშვეობით (კერძოდ, დამბის, ჯებირის, მიწაყრილის განთავსება და ზღვისგან დაცვის
სხვა სამუშაოები), გარდა მათი სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისა“.
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით საქმიანობა ექვემდებარება კოდექსის მე-7
მუხლით გაწერილ სკრინინგის პროცედურას. ამავე კოდექსის მე-7 მუხლის მე-4
პუნქტის მოთხოვნებიდან გამომდინარე წინამდებარე ანგარიში მოიცავს:
•

ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ;

•

ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის მახასიათებლების, განხორციელების

ადგილისა და შესაძლო ზემოქმედების ხასიათის შესახებ.
სკრინინგის განცხადების რეგისტრაციიდან არაუადრეს 10 დღისა და არაუგვიანეს 15
დღისა
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, შესაბამისი
კრიტერიუმების საფუძველზე მიიღებს გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, ექვემდებარება
თუ არა დაგეგმილი საქმიანობა გზშ-ს.

გარემოსდაცვითი კოდექსის მე-7 მუხლით გათვალისწინებული კრიტერიუმები
საქმიანობის მახასიათებლები
საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფ.
სადახლოში მდ. დებედას მარცხენა ეროზირებადი ნაპირის დაცვა. გამორეცხილი მიწის
ვაკისის

და

ნაპირის

აღდგენა

გამაგრება

ხდება

ქვის

ლოდებით.

პროექტით

გათვალისწინებულია 260 მ სიგრძის ლოდნარი დამბის მოწყობა.
საქმიანობის მასშტაბი შეზღუდულია - საპროექტო სამუშაოები შემოიფარგლება მარტივი
კონსტრუქციის ნაპირგასწვრივი ქვანაყარი ნაგებობების მოწყობით.
პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების გახორციელების შედეგად, ობიექტზე
უარყოფითი კუმულაციური ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი.

სამშენებლო
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მოედანზე არ იქნება შეტანილი არავითარი სხვა სახის სამშენებლო მასალა, გარდა
პროექტით გათვალისწინებული ფლეთილი ლოდებისა. ნედლეულის (დიდი ზომის
ქვები) ტრანსპორტირება მოხდება ყველანაირი წესის დაცვით.
ბუნებრივი რესურსებიდან უშუალო შეხება შესაძლებელია იყოს მდინარის წყალთან
ფლეთილი ლოდების ნაპირზე განთავსების პროცესში. წყლის დაბინძურების ძირითადი
რისკები უკავშირდება გაუთვალისწინებელ შემთხვევებს: ნარჩენების არასწორი მართვა,
ტექნიკისა და სატრანსპორტო საშუალებების გაუმართაობის გამო ნავთობპროდუქტების
დაღვრა და სხვ., რასთან დაკავშირებითაც სამშენებლო მოედანზე დაწესდება შესაბამისი
კონტროლი.
სამშენებლო სამუშაოები ჩატარდება წყალმცირობის პერიოდში, რაც იძლევა ტექნიკის
წყალში ხანგრძლივად დგომის გარეშე ექსპლუატაციის საშუალებას. სხვა სახის რაიმე
არსებითი შესაძლო ზეგავლენა ბიომრავალფეროვნებაზე არ არის მოსალოდნელი.
ნაპირსამაგრი წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების (მაგ. ზეთებით დაბინძურებული
ჩვრები, და სხვ.) რაოდენობა იქნება უმნიშვნელო. შესაბამისად, ნარჩენების მართვის
გეგმის მომზადება საჭირო არ არის. საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით,
ტერიტორიის

ფარგლებში

გრუნტის

დაბინძურება

მოსალოდნელია

მხოლოდ

გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში: ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებიდან საწვავის
ან ზეთების ჟონვის შემთხვევაში და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების არასწორი მართვის
შემთხვევაში.
სამშენებლო ტექნიკას უნდა ჰქონდეს გავლილი ტექდათვალიერება, რათა არ მოხდეს
მიდამოს გაჭუჭყიანება ზეთებითა და საპოხი საშუალებებით. სახიფათო ნარჩენების (მაგ.
ზეთებით დაბინძურებული ჩვრები, და სხვ.) რაოდენობა იქნება უმნიშვნელო.
შესაბამისად, ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება საჭირო არ არის.
საქმიანობის პროცესში არასამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნა არ არის მოსალოდნელი.
ასეთის არსებობის შემთხვევაში, მათი მართვის პროცესში უნდა გამოიყოს დროებითი
დასაწყობების

დაცული

ადგილები.

სამეურნეო-ფეკალური

წყლები

შეგროვდება

საასენიზაციო ორმოში.
საყოფაცხოვრებო
ტერიტორიიდან

ნარჩენების

შეგროვება

საყოფაცხოვრებო

მოხდება

ნარჩენების

შესაბამის

გატანა

მოხდება

კონტეინერებში.
ადგილობრივ

ნაგავსაყრელზე. სახიფათო ნარჩენების დროებითი დასაწყობება მოხდება სამშენებლო
მოედანზე ცალკე გამოყოფილ სათავსოში. სამუშაოების დასრულების შემდომ, სახიფათო
ნარჩენები გადაეცემა იურიდიულ პირს, რომელსაც ექნება ნებართვა ამ სახის ნარჩენების
გაუვნებელყოფაზე. სამუშაოების დასრულების შემდგომ, ტერიტორიები მოწესრიგდება
და აღდგება სანიტარული მდგომარეობა. ამდენად, რაიმე სახის კუმულაციური
ზემოქმედება გარემოზე მოსალოდნელი არ არის.
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გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების ფაქტორებიდან აღსანიშნავია ატმოსფერული
ჰაერის უმნიშვნელო დაბინძურება.
ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარების პერიოდში, ატმოსფერულ ჰაერზე ზეგავლენა
მოსალოდნელია მხოლოდ მოძრავი წყაროებიდან, კერძოდ გამოყენებული ტექნიკის
ძრავების მუშაობით გამოწვეული გამონაბოლქვებით, რაც არსებით ზემოქმედებას არ
მოახდენს ფონურ მდგომარეობაზე;
არსებულ პირობებში დაგეგმილი სამუშაოები მნიშვნელოვნად ვერ შეცვლის ფონურ
მდგომარეობას. პროექტის განხორციელებისას ემისიების სტაციონალური ობიექტები
გამოყენებული არ იქნება. ზემოქმედების წყაროები წარმოდგენილი იქნება მხოლოდ
სამშენებლო ტექნიკით, რომლებიც იმუშავებენ მონაცვლეობით. ჰაერში CO2-ის გაფრქვევა
მოხდება სამშენებლო ტექნიკის მუშაობის შედეგად.
ასევე, უმნიშვნელო ამტვერება მოხდება ინერტული მასალების მართვის პროცესში.
აღსანიშნავია, ისიც, რომ სამუშაოები გაგრძელდება მხოლოდ შეზღუდული დროის
განმავლობაში. აღნიშნულიდან გამომდინარე, პროექტის გახორციელების მშენებლობის
ეტაპი ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე მნიშვნელოვან ნეგატიურ ზემოქმედებას ვერ
მოახდენს.
საპროექტო ტერიტორიაზე ხმაურის გავრცელების ძირითადი წყაროა სამშენებლო
ტექნიკა. სამშენებლო უბნებზე განსახორციელებელი პრაქტიკული ღონისძიებების
მასშტაბებიდან გამომდინარე, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ სამშენებლო ტექნიკის
გამოყენების ინტენსივობა დაბალია, შესაბამისად, დაბალია ხმაურისა და ვიბრაციის
დონეები. სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდგომ ხმაურის წყაროები შეწყდება.
სამშენებლო ტექნიკის მუშაობა რეგლამენტირებული იქნება დღის სამუშაო დროთ და
ფიზიკურად არავითარ ზემოქმედებას არ მოახდენს ადამიანების ჯანმრთელობაზე.
ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარების პერიოდში აღნიშნულ ტერიტორიაზე არ იქმნება
საამშენებლო ბანაკი. სამუშაოების ჩატარებისას გამოყენებული ტექნიკა, სამუშაო დღის
დამთავრების შემდეგ დაუბრუნდება შერჩეული დისლოკაციის ადგილს.

დაგეგმილი

პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების პროცესში და ობიექტის

ექსპლუატაციაში შესვლის შემდგომ, საქმიანობასთან დაკავშირებული ავარიის ან/და
კატასტროფის რისკი არ არსებობს. პირიქით, ეს ღონისძიება განაპირობებს მიმდებარე
ტერიტორიების დაცვას წყლისმიერი აგრესიისგან.
გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედებები ბერმის ნაგებობის მშენებლობის პერიოდში არ
მოხდება. პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიება გარემოსდაცვითი ფუნქციის
მატარებელია.
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დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი და მისი თავსებადობა:
დაგეგმილი საქმიანობის ადგილი განსაზღვრა ბუნებრივად განვითარებულმა მდინარის
ნაპირის ეროზიამ. ეროზიისა საწინააღმდეგო ღონისძიებები განხორციელდება სოფ.
სადახლოში, მდინარე დებედას მარცხენა ნაპირზე. ტერიტორია არის დაუსახლებელი.
გეოგრაფიული კოორდინატები:
საპროექტო ობიექტის გეოგრაფიული კოორდინატები:
piketaJi
0+00
3+52

X
4564382.56
4564190.46

YY
485459.96
485685.09

დაგეგმილი საქმიანობის გახორციელების ადგილის არ არის სიახლოვეს:


ჭარბტენიან ტერიტორიებთან;



შავი ზღვის სანაპირო ზოლთან;



ტყით

მჭიდროდ

დაფარულ

ტერიტორიასთან,

სადაც

გაბატონებულია

საქართველოს „წითელი ნუსხის“ სახეობები;


დაცულ ტერიტორიებთან;



კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან;



პროექტი ხორციელდება საკარმიდამო და სასოფლო სავარგულების დასაცავად;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის სიახლოვეს არ არის სხვა სენსიტურ
ობიექტებთან;
სამუშაო ზონის სიახლოვეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები წარმოდგენილი არ
არის.

საპროექტო

ტერიტორიის

ადგილმდებარეობის

გათვალისწინებით

არქეოლოგიური ძეგლების გამოვლენის ალბათობა თითქმის არ არსებობს.
სამშენებლო ტერიტორიაზე მიწის სამუშაოების შესრულების პროცესში არქეოლოგიური
ან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის არსებობის ნიშნების, ან მათი რაიმე სახით
გამოვლინების შემთხვევაში, სამუშაოთა მწარმოებელი ვალდებულია „კულტურული
მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის თანახმად შეწყვიტოს
სამუშაოები და ამის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
შესაბამის სამსახურს.

საქმიანობის შესაძლო ზემოქმედების ხასიათი
მდ. დებედაზე

საპროექტო სამუშაოების ჩატარებას არ გააჩნია ტრანსსასაზღვრო

ზემოქმედება;
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საპროექტო ობიექტზე სამუშაოების განხორციელებისას არ ხდება გარემოზე მაღალი
ხარისხისა ან/და კომპლექსური ზემოქმედება.
აღნიშნული ფონური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დაგეგმილი სამშენებლო
სამუშაოები, რომელიც დროის მოკლე მონაკვეთში გაგრძელდება, მნიშვნელოვან
უარყოფით ზემოქმედებას ვერ მოახდენს ვიზუალურ-ლანდშაფტურ მდგომარეობაზე.
ფონური მდგომარეობით,
მცენარეულ

საფარზე.

არ არსებობს მნიშვნელოვანი ზემოქმედება ნიადაგოვან და
ასევე,

არ

არის

ცხოველთა

სამყაროზე

კუმულაციური

ზემოქმედების რისკები.
საერთო ჯამში, კუმულაციური ზემოქმედების მნიშვნელობა იქნება დაბალი. პროექტის
დასრულების შემდგომ, ზემოთ განხილული კუმულაციური ზემოქმედების რისკები
აღარ იარსებებს.
შეიძლება ითქვას - პროექტის დასრულების შემდეგ, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება
რეაბილიტირებული საპროექტო მონაკვეთის არსებული მდგომარეობა და ბუნებრივი
მასალით

მოწყობილი

ნაგებობა

დადებითად

შეერწყმება

გარემოს.

პროექტის

განხორციელება დადებით ზემოქმედებას მოახდენს ლანდშაფტურ გარემოზე.
თუ გავითვალისწინებთ ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოების სპეციფიკას და
მოცულობებს, ცალსახაა, რომ პროექტი არ ხასიათდება ადამიანის ჯანმრთელობაზე
ზემოქმედების მომატებული რისკებით. ამ მხრივ, საქმიანობა არ განსხვავდება მსგავი
ინფრასტრუქტურული პროექტებისგან. სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში მუშა
პერსონალის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოების რისკები შეიძლება უკავშირდებოდეს
დაწესებული რეგლამენტის დარღვევას (მაგალითად, სატრანსპორტო საშუალების ან/და
ტექნიკის არასწორი მართვა, მუშაობა უსაფრთხოების მოთხოვნების უგულვებელყოფით
და ა.შ.). სამუშაოების მიმდინარეობას გააკონტროლებს ზედამხედველი, რომელიც
პასუხისმგებელი იქნება უსაფრთხოების ნორმების შესრულებაზე. ზედამხედველის მიერ
ინტენსიური მონიტორინგი განხორციელდება რისკების მატარებელი სამუშაოების
შესრულებისას. სამუშაო უბანი იქნება შემოზღუდული და მაქსიმალურად დაცული
გარეშე პირების მოხვედრისაგან.
დაგეგმილი საპროექტო საქმიანობა არ ითვალისწინებს გარემოზე სხვა მნიშვნელოვან
ზემოქმედებას. გათვალისწინებული არ არის დიდი რაოდენობით ხანძარსაშიში,
ფეთქებადსაშიში
ნივთიერებების

და

მდინარის

შენახვა-გამოყენება.

პოტენციურად
ყოველივე

დამაბინძურებელი
აღნიშნულიდან

თხევადი

გამომდინარე,

მასშტაბური ავარიის ან/და კატასტროფების რისკები მოსალოდნელი არ არის.
მშენებლობაზე ძირითადად დასაქმდება 10 ადამიანი. მშენებლობის ხალგრძლივობა 3
თვე.
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ნაპირის გამაგრება დადებით გავლენას მოახდენს სოფლის მოსახლეობის სოციალურეკონომიკურ გარემოზე.

ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე
მცენარეული საფარი. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაბატონებულია
უფრო ვაკე-დაბლობის ფლორა. გავრცელებულია უროიან-ვაციწვერიანი და ჯაგ-ეკლიანი
სტეპური, ჰემიქსელური მეჩხერი, ჭალისა და ნახევარუდაბნოს მცენარეულობა.
ნახევარუდაბნოსთვის დამახასიათებელია ხვარხვარა, ავშანი და ყარღანი. ქვეტყეს ქმნის
იალღუნი, ზღმარტლი, ქაცვი, შინდი, ტყემალი, კუნელი და სხვ. მარნეულის ვაკის
მცენარეულ საფარში ჭარბობს უროიანი, უროიან-ავშნიანი, უროიან ჯაგეკლიანი და
ხურხუმოიანი მცენარეულობა. ადგილ-ადგილ არის ნახევარუდაბნოს მცენარეულობაც
კი. იაღლუჯის სერი შემოსილია უროიანი და უროიან-წივანიან-ვაციწვერიანი სტეპის
ბალახეულობით, აგრეთვე ქსეროფიტული ბუჩქნარით. ლოქის ქედზე გვხვდება ფიჭვის
მცირე კორომები. კალთები შემოსილია ფართოფოთლოვანი ტყით, რომლის ქვედა
ნაწილში ჭარბობს მუხა და რცხილა, ზემო ნაწილში კი წიფელი. ბაბაკარის სერზე
გაბატონებულია ნეკერჩხალი, ქართული მუხა, ჯაგრცხილა და კვრინჩხი.
საპროექტო ადგილის მცენარეული საფარის ძირითადი შემადგენელია კულტურული და
მეორეული სახეობებით. უნდა აღინიშნოს, რომ საკვლევი ტერიტორიები ძალიან
სახეცვლილია, იგი მთლიანად გადაძოვილია.
უშუალოდ საპროექტო ტერიტორიებზე მცენარეული საფარის სიმცირეს, პირველ რიგში
განაპირობებს, რომ იგი წარმოადგენს მდინარის სანაპირო ზოლს და საპროექტო
ტერიტორიზე ინტენსიურად მიმდინარეობს ეროზიული პროცესები. ასევე მიმდებარე
ჭალა

მუშავდება

სასოფლო-სამეურნეო

გამომდინარე საპროექტო ტერიტორიაზე

დანიშნულებით.

ზემოაღნიშნულიდან

გვხვდება მხოლოდ დაბალი ბუჩქნარი.

ზემოქმედება იქნება მიზერული და ყველა საქმიანობა იქნება გარემოსდაცვითი
ხასიათის, სანაპირო ზოლის ეროზიული პროეცესებისგან დასაცავი.
ცხოველთა სამყარო. მარნეულის გავრცელებულია ველის მელა (Vulpes vulpes), ტურა
(Canis aureus), ევროპული კურდღელი (Lepus europaeus) და რამდენიმე სხვა მცირე
ძუძუმწოვრის პოპულაციები - მინდვრის თაგვი (Apodemus agrarius), წყლის მემინდვრია
(Arvicola terrestris), თხუნელა (Talpa caucasica), ღამურისებრი (Vespertilionidae), ევროპული
ზღარბი (Erinaceus europaeus). მოსახლეობისგან მიღებული ინფორმაციით დასტურდება
მდინარეთა მიმდებარე ჭალებსა და სტეპებში საკვლევი რაიონის მიდამოებში მგლის
(Canis lupus) არსებობა. ფრინველებიდან გავრცელებულია: ჭილყვავი-გუნდებად (Corvus
frugilegus), რუხი ყვავი (Corvus corone), მინდვრის ბეღურა (Passer montanus), მინდვრის
ტოროლა (Alauda arvensis), კაჭკაჭი (Pica pica), შოშია (Stumus vulgaris). ქვეწარმავლები საყურადღებოა: გველხოკერა (Pseudopus apodus), ბოხმეჭა (Anguis fragilis), კავკასიური
ჯოჯო (Laudakia caucasica), საშუალო ხვლიკი (Lacerta media), წყლის ანკარა (Natrix natrix).
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
დასტურდება
გიურზას
(Vipera
lebatina
obtuse)არსებობა,. კუს სახეოებებიდან ბინადრობს ბერძნული კუ (Testudo graeca);
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დასაშვებია კასპიური კუს (Сlemmys caspica) არსებობა მდინარისპირა დაჭაობებულ
ადგილებში. უკუდო ამფიბიებიდან გავრცელებულია ტბის ბაყაყი (Rana ridibunda),
მცირეაზიური ბაყაყი (Rana macrocnemis), ჩვეულებრივი ვასაკა (Hyla arborea).
ანთროპოგენური დატვირთვის და მცენარეული საფარის სიმწირის გამო საპროექტო
არეალი ძალზედ ღარიბია ცხოველთა სახოებების მხრივ. აქ ფიქსირდება მხოლოდ
ადამიანის სამეურნეო საქმიანობას ადვილად შეგუებადი ფრინველთა და ქვეწარმავალთა
წარმომადგენლები.

პრაქტიკულად

გამორიცხულია

ტერიტორიაზე

მაღალი

ეკოლოგიური ღირებულების სახეობების მოხვედრის ალბათობა. საერთო ჯამში
შეიძლება ითქვას, რომ პროექტის განხორციელების შედეგად, რეგიონში მობინადრე
ცხოველებზე ზემოქმედების რისკები მინიმალურია. პროექტის განხორციელება ვერ
გამოიწვევს რომელიმე სახეობისთვის მნიშვნელოვანი საბინადრო ადგილების მოშლას.
იქთიოფაუნაზე შესაძლო ზემოქმედების რისკები ძირითადად უკავშირდება კალაპოტის
პირას ჩასატარებელ სამუშაოებს. როგორც აღინიშნა შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს
წყლის სიმღვრივის მატებას. აქედან გამომდინარე სამუშაოების მიმდინარეობის
პერიოდში წყლის ხარისხის შენარჩუნებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ნაპირსამაგრი
სამუშაოების დასრულების შემდგომ წყალში მობინადრე სახეობისთვის მოსალოდნელია
დადებითი ეფექტიც, ვინაიდან შემცირდება ეროზიული პროცესების განვითარების და
შესაბამისად ამ მიზეზით წყლის სიმღვრივის მატების შესაძლებლობა.
შესაძლო ვიზუალურ-ლანდშაფტურ გარემოზე ზემოქმედება. საპროექტო ტერიტორიები
ხასიათდება

შესამჩნევი

ანთროპოგენური

დატვირთვით.

აღნიშნული

ფონური

მდგომარეობის გათვალისწინებით დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოები, რომელიც
მხოლოდ 3 თვის განმავლობაში გაგრძელდება, მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ვერ
მოახდენს ვიზუალურ-ლანდშაფტურ მდგომარეობაზე. პროექტის განხორციელება
ცალსახად დადებით ზემოქმედებას მოახდენს ვიზუალურ-ლანდშაფტურ გარემოზე,
შეამცირებს რა მიმდინარე ეროზიული პროცესების გავლენას სანაპირო ზოლზე. ასევე,
დაგეგმილი სამუშაოების განხორციელების პერიოდში არ იქნება ნიადაგის ნაყოფიერ
ფენაზე უარყოფითი ზემოქმედება.

საკვლევი უბნის ბუნებრივი მახასიათებლები
მდინარე დებედას მოკლე ჰიდროგრაფიული დახასიათება
მდინარე დებედა სათავეს იღებს ჯავახეთის ქედის აღმოსავლეთ კალთაზე, ძრვის
დონიდან 2091 მ-ზე. საქართველოს ტერიტორიაზე გამოდის სოფ.სადახლოს მიდამოებში.
მდ.დებედას სიგღზე შეადგენს 178 კმ-ს. წაყალშემკრების აუზის ფართობი შეადგენს 4.1
ათ კმ2-ს. მდ.დებედა ერთვის მდ ხრამს მარჯვენა მხრიდან სოფ. დიდი მუ ანლოს
მიდამოებში.
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(გთხოვთ იხილეთ დანართი 2 ჰიდროლოგიური ანგარიში)

საკვლევი უბნის საინჟინრო გეოლოგია
მდ.დებედას აუზის ძირითადი ნაწილი სომხეთის მთიანეთში მდებარეობს. საქართველოს
საზღვრის გადმოკვეთისთანავე მდინარე გადის გარდაბნის ვაკეზე და აზერბაიჯანის საზღვრის
სიახლოვეს ერთვის მდ. ხრამს. გარდაბნის ვაკის_”ხრამის დეპრესიის” აგებულებაში მონაწილეობს
როგორც პლიოცენური კონგლომერატები (გარდაბნის ტერასა), ისე პლეისტოცენური ასაკის
კონგლომერატები, წვრილშრეებრივი ქვიშები და ქვიშა-თიხნარი ტბიური და განამარხებული
ნიადაგების ჰორიზონტებით. ზედაპლეისტოცენური ნალექების
ტერასებზე დასტურდება იქ არსებული მუსტიეს ხანის ნაშტებით.

არსებობა

მდ.დებედას

მდ. დებედას ტერასები მთიანეთის ვიწრობებიდან გამოსვლის შემდეგ თანდათანობით
დაბლდება და ერწყმის მდ.ხრამის ჭალისა და ჭალისზედა დაბალ ტერასებს.
მდინარის ჭალა და ჭალისზედა ტერასა წარმოდგენილია თანამედროვე ალუვიონით კენჭნარკაჭარისა და ქვიშების შემადგენლობით.
ფიზიკური მახასიათებლების მიხედვით, რიყნარი-კენჭი და ხრეში საანგარიშო მახასიათებლები
აღებულია ს.ნ. და წ. 2.02.01-83 –ის დანართების ცხრილებიდან.
1.

შინაგანი ხახუნის კუთხე  - 300

2.

ხვედრითი შეჭიდულობა c=0.4 კგ/სმ2

3.

დეფორმაციის მოდული

4.

საანგარიშო წინაღობა R0= 5.0 კგ/სმ2

E= 400 კგ/სმ2

რელიეფის ტოპოგრაფია მარტივია, გარდაბნის ვაკე ხასიათდება ბრტყელი დახრილი რელიეფით.
ტერიტორია ბუნებრივად არ არის დანაწევრებული, თუმცა დაქსელილია საირიგაციო არხებით.
ხრამის დეპრესიის ამგებ ფაციალურ წყებებში დადგენილია მიწისქვეშა ართეზიული წყლების
რამდენიმე ჰორიზონტი. წყალი მტკნარი ან სუსტად მინერალიზებულია (ჰიდროკარბონატული,
კალციუმიანი). წყალი გამოიყენება სასმელად და სარწყავად.
გრუნტის წყლების გავრცელება 10 მ სიღრმემდე აღწევს, მინერალიზაცია მერყეობს 1 გრ/ლ –დან –
5 გრ/ლ-დე.

საპროექტო ღონისძიებები.
ავარიული უბანი მდებარეობს მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სადახლოს
ტერიტორიაზე, მდ.დებედას მარცხენა ნაპირზე, საქართველო–სომხეთის საზღვართან.
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მდინარის მარჯვენა ნაპირზე მიმდინარე მზარდი აკუმულაციის შედეგად მდინარის
ნაკადის მიმართულება გადმოვარდნილია მარცხენა ნაპირისკენ. საფრთხე ემუქრება
სასაზღვრო პოლიციის შესაბამისი ქვედანაყოფის საპატრულო გზას და სასოფლოსამეურნეო მიწის ნაკვეთებს. (სურ.1).

სურ.1 მდ. დებედას ეროზიული მარცხენა ნაპირი

პროექტით გათვალისწინებულია 260 მ სიგრძის ლოდნარი დამბის მოწყობა. ფლეთილი
ლოდების საანგარში დიამეტრი დადგინდა შესაბამისი ტექნიკური ლიტერატურის
მიხედვით და შეადგენს დ=1.2 მ-ს. მ-ს. ვულკანური წარმოშობის არა ნაკლებ 2.4 ტ/მ3
ნაგებობის 1 გრძ. მ-ზე გათვალისწინებულია 22 კუბ.მ მოცულობის საანგარიშო ლოდების
მოწყობა. ლოდები გათვალისწინებულია შემდეგი პროცენტული წილებით:
60% ლოდები დ ≥ 1.2 მ

ვულკანური წარმოშობის არა ნაკლებ 2.4 ტ/მ3

20% ლოდები დ ≥ 0.6 მ

ვულკანური წარმოშობის არა ნაკლებ 2.4 ტ/მ3

20% ფლეთილიქვა დ ≥ 0.2 მ

ვულკანური წარმოშობის არა ნაკლებ 2.4 ტ/მ3

სამშენებლო სამუშაოების მოცულობათა უწყისი

11

სამუშაოს დასახელება

განზომილ
ების
ერთეული

სულ

1

2

3

4

1

მშენებლობის
დაწყებამდე
წყლის
რეგულირებისთვის
კალაპოტში
გრუნტის
დამუშავება
ექსკავატორით,
გადაადგილება
ბულდოზერით 50 მ-დე გრუნტის ჯებირის
მოსაყწობად

m3

5400

2

III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულის
შესაქმნელად ექსკავატორით, ამოღებული
მასალის გვერდზე დაყრით მისი შემდგომი
გამოყენებისათვის

m3

4000

3

დამბის მოწყობა ლოდების ჩალაგებით
(ლოდების დიამეტრი = Ø1,2 და d≥0.6მ)

მ3

4550

4

ქვაბულიდან ამოღებული გრუნტით ბერმის
თხემის მოხრეშვა ბალასტით, სამშენებლო
ტექნიკის დროებით სამოძრაოდ

მ3

1200

5

ქვაბულიდან ამოღებული დარჩენილი გრუნტის
ადგილზეგასწორებ ბულდოზერით

მ3

600

მოსამზადებელი სამუშაოები და მშენებლობის ორგანიზაცია
მოსამზადებელი სამუშაოები გულისხმობს ტექნიკის და საჭირო სამშენებლო მასალების
მობილიზებას ტერიტორიაზე. ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები განლაგდება
სამუშაო ტერიტორიაზე, საორიენტაციოდ ავარიული მონაკვეთის ქვედა წელში
არსებული

გრუნტის

გზის

მიმდებარედ.

პროექტის

მცირე

მასშტაბების

12

გათვალისწინებით

სამშენებლო

ბანაკის

და

სხვა

მსხვილი

დროებითი

ინფრასტრუქტურის მოწყობა გათვალისწინებული არ არის.
პროექტი არ ითვალისწინებს წყლის გამოყენებას ტექნიკური მიზნებისთვის. სასმელსამეურნეო

დანიშნულებით,

რაც

მცირე

რაოდენობისაა,

გამოყენებული

იქნება

ადგილობრივი წყლები.
მშენებლობისთვის საჭირო ინერტული მასალა შემოტანილი იქნება რეგიონში მოქმედი
კარიერებიდან. დაახლოებითი ზიდვის მანძილი არის 40 კმ.

ძირითადი სამშენებლო მექანიზმების ჩამონათვალი
სამშენებლო მანქანა-მექანიზმები

რაოდენობა

2

3

1
1

ავტოთვითმცლელი

3

2

ბულდოზერი

1

3

ექსკავატორი

1

სამუშაოების დასრულების შემდგომ დემობილიზირებული იქნება ყველა დროებითი
კონსტრუქცია. ტერიტორია დასუფთავდება, გატანილი იქნება ნარჩენები და გაყვანილი
იქნება ტექნიკა/სატრანსპორტო საშუალებები.

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი
სამუშაოს დასახელება

მშენებლობის ხანგრძლივობა 90 დღე

13

I თვე

II თვე

III თვე

დეკადა

1

2

3

4

5

6
7

1

8

9

2

1

მოსამზადებელი სამუშაოები

2

ლოდნრაი დამბის მოწყობა

3

დემობილიზაცია

14

დანართი 1 -არსებული მდგომარეობის ამსახველი ფოტო-მასალა და საპროექტო ნახაზები

დანართი 2 ჰიდროლოგიური ანგარიში

26

hidrologiuri angariSi
md.fiSyoris mokle hidrografiuli daxasiaTeba
mdinare debeda saTaves iRebs javaxeTis qedis aRmosavleT kalTaze,
Zrvis donidan 2091 m-ze. saqarTvelos teritoriaze gamodis sof.sadaxlos
midamoebSi. md.debedas sigrZe Seadgens 178 km-s. wayalSemkrebis auzis farTobi
Seadgens 3.92 aTas km2-s. md.debeda erTvis md.xrams marjvena mxridan sof. didi
mu anlos midamoebSi.

wylis maqsimaluri xarjebi

md. debedas wylis maqsimaluri xarjebis sidideebi საპროექტო monakveTze
dadgenilia meTodiT, romelic mocemulia ,,kavkasiis pirobebSi mdinareTa
maqsimaluri Camonadenis saangariSo teqnikur miTiTebaSi”.
aRniSnuli meTodis Tanaxmad, wylis maqsimaluri xarjebis sidideebi im
mdinareebze da xevebze, romelTa wyalSemkrebi auzis farTobi ar aRemateba 400
km2-s, iangariSeba formuliT, romelsac Semdegi saxe gaaCnia

 F 2 / 3  K 1,35   0,38  i 0,125 
Q  R
       m3/wm
0 , 44
L  10


sadac R _raionuli parametria. misi mniSvneloba dasavleT saqarTvelos
pirobebSi miRebulia 1,35-is toli;
F _wyalSemkrebi auzis farTobia saaangariSo kveTSi km2-Si;
K _ raionis klimaturi koeficientia, romlis mniSvneloba
aiReba specialuri rukidan;
 _ ganmeorebadobaa wlebSi;
i _xevis
kalapotis
gawonasworebuli
qanobia
erTeulebSi
saTavidan saproeqto kveTamde;
L _ xevis sigrZea saTavidan saproeqto kveTamde km-Si;
 _xevis wyalSemkreb auzSi arsebuli niadagis safarvelis
maxasiaTebeli koeficientia. misi mniSvneloba aiReba specialuri rukidan da
Sesabamisi cxrilidan da Cven SemTxvevaSi miRebulia 1-is toli;
 _ auzis tyianobis koeficientia, romlis sidide iangariSeba
gamosaxulebiT
1

F
1  0,2  t
F

aq Ft _ auzis tyiT dafruli farTobia %-Si.
 _ auzis formis koeficientia. misi mniSvneloba miiReba
gamosaxulebiT

  0,25 

Bmax
 0,75
Bsas

sadac

Bmax _ auzis maqsimaluri siganea km-Si;
Bsas _ auzis saSualo siganea km-Si. misi mniSvneloba miiReba
F
damokidebulebiT Bsas  ;
L
sakvlevi mdinaris wylis maqsimaluri xarjebis saangariSod saWiro
morfometriuli elementebis mniSvnelobebi, dadgenili 1:25000 masStabis
topografiuli
rukis
mixedviT,
aseve
zemoT
moyvanili
formuliT
gaangariSebuli 100 wliani, 50 wliani, 30 wliani da 10 wliani ganmeorebadobis
wylis maqsimaluri xarjebis sidideebi, mocemulia qvemoT, #1 cxrilSi.
sakvlevi xevis wylis maqsimaluri xarjebi m3/wm-Si

kveTi

saproeqto kveTi

i

km2

L
km

kal

3.86

176

0.11

F

cxrili #2





K

0.93

1.12

6

maqsimaluri xarjebi
  100   50   30   10
wels
wels wels wels
734
671
580
412

md. debedas
maqsimaluri xarjebis Sesabamisi doneebis niSnulebis
dadgenis mizniT, saproeqto ubanze gadaRebuli iqna kalapotis ganivi kveTebi,
romelTa safuZvelze dadgenili iqna mdinaris hidaravlikuri elementebi.

h 2 / 3  i1 / 2
V
m/wm
n
sadac
h – nakadis saSualo siRrmea kveTSi m-Si;
i _ nakadis hidravlikuri qanobia or saangariSo kveTs Soris;
n _ kalapotis xorklianobaa.
saproeqto kveTi miRebulia 30 wliani (3%) ganmeorebadobis nakadis
maqsimaluri xarjebis Sesabamisad.
md. debedas wylis maqsimaluri xarjis Sesabamisi doneebis niSnulebi
saproeqto kveTSi, mocemulia #2 cxrilSi.

saproeqto
kveTi
km+

cxrili #2
uzrunvelyofa Q2% =580 m3/wm,
niSnuli m.

0+00

428.40

1+00

429.13

2.60

429.51

kalapotis zogadi warecxvis siRrme

md. debedas
kalapotis mosalodneli zogadi warecxvis maqsimaluri
siRrme gamoiangariSeba Semdegi formuliT

H max  1.6 

K
i 0,03

 Q p% 


 g 



0, 4

m

sadac
Q p % _ saangariSo uzrunvelyofis wylis maqsimaluri xarjia;
K_ koeficientia, romelic iTvaliswinebs wylis xarjisa da masSi
Sewonili myari natanis araerTgvarovnebas. misi sidide aiReba specialuri
cxrilidan;
i - mdinaris qanobia;
g - simZimis Zalis aCqarebaa.
kalapotis zogadi garecxvis maqsimaluri siRrme ( H max  5.6 m) unda
gadaizomos sakvlevi xevis 100 wliani ganmeorebadobis maqsimaluri xarjis
Sesabamisi donis niSnulidan qvemoT.

