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1. ალაზანი-იორისაუზისდახასიათება 

1.1 ალაზანი-იორისაუზისბუნებრივი და სოციალურ-ეკონომიკურიპირობები 

მდებარეობა და  გეოგრაფიული მიმოხილვა: მდინარეების ალაზნისა და იორის აუზი 
მთლიანად მოიცავს კახეთის რეგიონს, ასევე, თიანეთის მუნიციპალიტეტს, რომელიც 
მდებარეობს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში. ალაზანი-იორის აუზის ფართობი შეადგენს  
12 052 კმ²-ს.ორივე მდინარე სათავეს იღებს კავკასიონის მთავარი ქედის სამხრეთ 
ფერდობზე 2,600-2,800 მეტრ სიმაღლეზე ზღვის დონიდან და უერთდება მინგეჩაურის 
წყალსაცავს. მდინარე ალაზნის აუზის მნიშნელოვანი ნაწილი უკავია ალაზნის ველს, 
რომელიც გადაჭიმულია დიდ კავკასიონის სამხრეთ კალთებს, გომბორის ქედსა და 
გარე კახეთის პლატოს შორის. მდინარე იორის აუზის ზედა ნაწილი მდებარეობს 
კახეთისა და ქართლის ქედებს შორის, ხოლო ქვედა ნაწილი მოიცავს ივრის ზეგანს.  

კლიმატი:მდინარე ალაზნის აუზში საშუალო წლიური ნალექი მერყეობს 400 მმ-დან 
(დედოფლისწყარო) 1800 მმ-დე (ლაგოდეხი). ჰაერის წლიური ტემპერატურა 
საშუალოდ +11°C-დან +14°C-მდეა. ჰაერის მინიმალური ტემპერატურა ეცემა -16°C – 
მდე, ხოლო ტემპერატურის მაქსიმუმი არ აღემატება 43°C-ს. მდინარე იორის 
სათავეებთან მაღალმთიან რეგიონებში ნალექის წლიური საშუალო ოდენობა  
შეადგენს 1300-1400 მმ-ს და დაბლობებზე 400-500 მმ-ს. მაღლობებზე წლიური 
საშუალო ტემპერატურა 0°C-დან - +8°C-მდეა, ხოლო დაბლობებზე +10 °C-დან + 11°C. 
ფლორა:ალაზნისა და იორის აუზი ხასიათდება ლანდშაფტების დიდი მრავალფერო-
ვნებით. აქ წარმოდგენილია ალპური და სუბალპური მაღალმთიანი ეკოსისტემები, 
რომლებიც გადადის ფართოფოთლოვან ტყეებში, სადაც დომინირებს აღმოსავლური 
წიფელი, მთის მუხა, ევროპული რცხილა, წაბლი. მდინარეების პირას განვითარებულია 
ტუგაის ტიპის ჭალის ტყეები. ივრის ზეგანზე წარმოდგენილია არიდული ნათელი ტყეები 
საკმლის ხითა და ღვიებით. ალაზნისა და ივრის აუზის სამხრეთ ნაწილში გაბატო-
ნებულია სტეპები, შიბლაკები და ნახევარუდაბნოს მცენარეულობა. 

იქტიოფაუნა:ალაზანი-იორის აუზის მდინარეებში გავრცელებულია თევზის 26 სახეობა, 
მათ შორის მტკვრის წვერა, ჭანარი, მურწა, ხრამული, კობრი, მტკვრის ციმორი, 
მტკვრის თაღლითა, შამაია, შავწარბა, მტკვრის ნაფოტა, კავკასიური ქაშაპი. აქ 
გვხვდება საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი წინაკავკასიური გველანა და 
კალმახი. 

მიწის საფარი:ალაზანი-იორის აუზის 31% ტყითაა დაფარული, 22% -სახნავ მიწებს 
უჭირავს, ხოლო 15.6% - მდელოებსა და სტეპებს, რომლებსაც სათიბ-საძოვრებად 
გამოიყენებენ.    

ქვემოთ ცხრილში წარმოდგენილია მონაცემები ალაზანი-იორის აუზში მიწის საფარის 
შესახებ. 
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ცხრილი 1. ალაზანი-იორის აუზის მიწის საფარი 

მიწის საფარის ტიპი ფართობი, კმ2 პროცენტი, % 
მიწა 7295.1 60.5 
ტყე 3766.9 31.2 
ბუჩქნარი 259.4 2.1 
ვენახები 361.1 2.9 
დასახლებული ადგილები 22.9 1.8 
ბაღები 30.7 0.25 
მყინვარები 13.0 0.10 
დიდი მდინარეები 31.6 0.26 
წყლის რეზერვუარები 17.0 0.14 
ჭარბტენიანი ტერიტორიები 4.9 0.04 
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რუკა 1. ალაზანი-იორის აუზის მიწის საფარი 
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ბუნებრივი საფრთხეები:ალაზანი-იორის აუზი საქართველოში ღვარცოფული მოვლენე-
ბის განვითარების მასშტაბებით, განმეორებადობის სიხშირით, მიყენებული ეკონომი-
კური ზარალით და საშიშროების რისკით ყველაზე რთულ მხარეს განეკუთვნება. ღვარ-
ცოფული პროცესებით დაზიანებულია, ან საშიშროების არეალში იმყოფება ყველა გეო-
მორფოლოგიური ერთეული, გარდა ვაკე რელიეფისა. ღვარცოფების მაღალი რისკის 
არეალშია ქალაქები საგარეჯო, თელავი, ყვარელი, სიღნაღი, ლაგოდეხი გურჯაანი. 
ღვარცოფების ექსტრემალურ გამოვლინებას ყოველთვის თან სდევს წყალმოვარდნები 
და ვაკე რელიეფის სივრცეში იწყება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დიდ 
სივრცეებზე დატბორვა, მდინარეთა ნაპირების გარეცხვა და მათ ახლოს დასახლებული 
საცხოვრებელი სახლების დაზიანება-ნგრევა. კატასტროფული ღვარცოფული 
მოვლენები აღინიშნება მდინარეებზე დურუჯი, ფაფრისხევი, ჭერმისხევი, ინწობა, 
ორვილი. 

ჰიდროლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური დახასიათება:ალაზანი-იორის აუზში 
მდინარეთა საერთო სიგრძე, თუშეთის ალაზანის ჩათვლით 4137,8 კმ-ია. მდინარეთა 
ქსელის სიმჭიდროვე შეადგენს 0,45 კმ/კმ2.  

მდინარე ალაზნის სიგრძე 390 კმ-ია, წყალშემკრები აუზის ფართობი 11800 კმ2-ია. აუზის 
საშუალო სიმაღლე - 850 მ, საერთო ვარდნა - 745 მ, საშუალო ქანობი - 2.12 ‰. აუზში 
500-ზე მეტი მდინარეა, საერთო სიგრძით - 1770 კმ. მნიშვნელოვანი შენაკადები: ილტო 
(სიგრძე 43 კმ), ხოდაშენისხევი (სიგრძე 31 კმ), სტორი (სიგრძე 38 კმ), თურდო (სიგრძე 
28 კმ), ლოპოტა (სიგრძე 33 კმ), ჩელთი (სიგრძე 28), კისისხევი (სიგრძე 37 კმ), დურუჯი 
(სიგრძე 26 კმ), ჭერმისხევი (სიგრძე 35 კმ) და სხვ. 

მდინარე იორის სიგრძეა 320 კმ, აუზის ფართობი -  4650 
კმ2.უშუალოდიორშიჩამდინარეშენაკადებია: ხაშრულა (12 კმსიგრძით), საგამი (18 კმ), 
ვერხველი (16 კმ), აძეძი (16 კმ), გომბორი (13 კმ), ლაფიანხევი (10 კმ), ლაკბე ( 32 კმ) 
დაოლე (29 კმ). 

ცხრილი 2. ალაზანი-იორის აუზის მდინარეების ძირითადი ჰიდროლოგიური მახასიათებლები 

აუზი ფართობი, კმ2 
წყლის ხარჯი, 

მ3/წმ 
წყლის ფენა, მმ 

წყლის მოდული, 
ლ/წმ კმ2 

წიფლოვანისხევი 92 3.08 1050 33.4 

სამყურისწყალი 121 5.30 1380 43.8 

სტორი 326 9.55 920 29.3 

დიდხევი 95 2.84 940 29.9 

ლოპოტა 352 6.58 590 18.7 

ჩელთი 144 3.74 820 26.0 

დურუჯი 103 3.46 1060 33.6 

ბურსა 84 1.10 410 13.1 
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კაბალი 391 10.0 810 25.6 

ილტო 360 6.5 570 18.0 

ხოდაშენისხევი 90.6 0.84 290 9.27 

თურდო 144 1.14 250 7.92 

მაწანწარა 50 0.26 160 5.20 

შრომისხევი 37 1.42 1210 38.4 

ჭერმისხევი 154 1.06 220 6.88 

ალაზანი 6700 106 500 15.8 
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რუკა. 2 ალაზანი-იორის აუზის ჰიდროგრაფიული ქსელი 
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ალაზანი-იორის აუზში გამოყოფილი იქნა მიწისქვეშა წყლის ობიექტების 5 ჯგუფი. პირ-
ველ ჯგუფში გაერთიანდნენ ალაზნის ველის ფოროვანი ტიპის მიო-პლიოცენის, ძველი 
და თანამედროვე მეოთხეული ასაკის მიწისქვეშა წყლის ობიექტები: თელავის 
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(GWB0005), გურჯაანი (GWB0006), ძველი მეოთხეულის ასაკის ყვარელის (GWB0003), 
მეოთხეულიასაკისდელუვიურ-პროლუვიურინალექების(GWB0004) დათანამედროვე 
ალუვიური ნალექების (კოდიGWB0001) მიწისქვეშა წყლის ობიექტები. მიწისქვეშა 
წყლების საერთო მინერალიზაცია არ აღემატება 1 გ/ლ -ს და სასმელად ვარგისია. 
განსხვავებით ამ მიწისქვეშა წყლის ობიექტების ქვედა ღრმა წნევიანი ჰორიზონტებისა, 
რომლებიც ეკოლოგიურად შედარებით სუფთაა, ზედა აქტიური ცირკულაციის ზონები  
დაბინძურებულია ქიმიურად და მიკრობიოლოგიურად (ათეული მეტრი) აქ 
ტერიტორიაზე მიმდინარე აგრარული საქმიანობისა და საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე 
წყლებისაგან. 
 
მეორე ჯგუფი, მსგავსი ფოროვანი ტიპის მიწისქვეშა წყლის ობიექტებისა გამოყოფილი 
იქნა მდ. ივრის ხეობაში. მასში გაერთიანდნენ თითქმის მსგავსი ჰიდრო-ქიმიური, ჰი-
დროდინამიკური და ეკოლოგიური დაწნევის მქონე (კოდიGWB0002, GWB0009- 
GWB0011 და კოდი GWB0012-13) მიწისქვეშა წყლის ობიექტები. ეს ჯგუფი, 
განსხვავებით ალაზნის ველის ობიექტების ჯგუფისგან გამოირჩევიან შედარებით 
მაღალი მინერალიზაციით და მცირე წყალშემცველობით.  
 
მესამე ჯგუფი, ფოროვან-კარსტული ტიპის მიწისქვეშა წყლის ობიექტებისა, ასევე, მდე-
ბარეობს იორის ველზე და წარმოდგენილია ძირითადად ნეოგენის ასაკის მიწისქვეშა 
ჰორიზონტებისგან: აფშერონისკონტინენტური ნალექების (GWB0007), აფშერონის 
ზღვიური ნალექების (GWB0008), შირაქის წყების (GWB0012), დუშეთის  წყების 
(GWB0013), ზედა სამარტის  წყების (WB0014) და მაიკოპის  წყების (GWB0015) 
მიწისქვეშა წყლის ობიექტები. ისინი, როგორც წესი მცირე წყლიანი ან პრაქტიკულად 
უწყლო მიწისქვეშა წყლის ობიექტებია და წარმოადგენენ რეგიონალურ წყლის საგებს. 
 
მეოთხე ჯგუფი, კარსტული მიწისქვეშა წყლის ობიექტებისა, წარმოდგენილია ზედა ცარცის 
კარბონატული (GWB0018), ქვედა ცარცის ტერიგენული ფლიშის (GWB0019) და ზედა იურა-
ქვედა ცარცის კარბონატული-კარსტული ქანების (GWB0020), რომლებიც გავრცელებულია 
ალაზნის ველზე.  ამ ჯგუფს მიეკუთვნა ასევე იორის აუზში, დედოფლის-წყაროს სიახლოვეს 
მდებარე და ზედა იურის კარბონატული ნალექების (GWB0021) მიწისქვეშა წყლის 
ობიექტიც. ეს ჯგუფი ხასიათდება წყალუხვობით და დაბალ მინერალიზებული, სასმელად 
ვარგისი მიწისქვეშა წყლებით, ეს ობიექტები პრაქტიკულად არ განიცდიან ეკოლოგიურ 
დაწოლას. 
 
მეხუთე ნაპრალური ტიპის წყლების ჯგუფში გაერთიანდნენ, მსგავსი დაწნევითი პირობე-
ბის და ჰიდრო-ქიმიური შემადგენლობის, კავკასიონის სამხრეთ ფერდზე მდებარე, შუა 
და ქვედა იურული ასაკის (GWB0022) და ზედა, შუა და ქვედა ლიასის კომპლექსის  
(GWB0023) მიწისქვეშა წყლების ობიექტები. ისინი ასევე ზედა აქტიური წყალცვლის ზო-
ნაში, შეიცავენ სასმელად ვარგის დაბალი მინერალიზაციის მიწისქვეშა წყლებს. ამ 
ობიექტების მაღალ მთიან ზონაში განლაგება ზოგადად გამორიცხავს ეკოლოგიურ და-
წოლას. 
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მოსახლეობა და დემოგრაფია: კახეთის მოსახლეობა 314.7 ათას კაცს შეადგენს, რომ-
ლის თითქმის 80% სოფლად ცხოვრობს. სოფლებში მოსახლეობის საშუალო რიცხოვ-
ნობა 1,200 კაცია, რაც ორჯერ აღემატება საქართველოში სოფლების საშუალო 
ზომას.სულ კახეთში 9 საქალაქო დასახლება და 333 სოფელია. ასაკობრივი 
შემადგენლობის მიხედვით კახეთში მოსახლეობის 17.8% შეადგენს 14 წლამდე 
ბავშვებს და ახალგაზრდობას, მოსახლეობის 17.4%-ის ასაკი აღემატება 65 წელს. 
შესაბამისად შრომისუნარიანი მოსახლეობის წილია 64.8%. ამ ფონზე აღინიშნება 
მოსახლეობის შიდა და გარე მიგრაცია, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის. 2016-2017 
წლებში კახეთში დაფიქსირდა ბუნებრივი კლება როგორც საქალაქო, ასევე სასოფლო 
დასახლებებში. კახეთში მოსახლეობის საშუალო სიმჭიდროვე შეადგენს 28 კაცს კმ2-ზე. 
მოსახლეობის მაქსიმალური სიმჭიდროვე აღინიშნება თელავისა და გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტებში. ახმეტისა (მაღალმთიანეთი) და დედოფლისწყაროს (არიდული 
სტეპები) მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობის სიმჭიდროვე უმცირესია. 

სოფლის მეურნეობა: კახეთში შექმნილი მთლიანი შიდა პროდუქტის 31.5% სოფლის 
მეურნეობაზე მოდის. მეურნეობების სარგებლობაშია 315,499 ჰა სასოფლო-სამეურნეო 
მიწა, მათგან 133,099 არის სახნავ-სათესი მიწები, 33,117 ჰა - მრავალწლოვან ნათესებს 
უკავია, ხოლო 149,230 ჰა - სათიბები და საძოვრებია. კახეთი მევენახეობა-მეღვინეობის 
უძველესი რეგიონია, საქართველოს ვენახების 70% კახეთშია კონცენტრირებული. 
კახეთი ასევე წამყვანი რეგიონია ხორბლის ნათესი ფართობისა და წარმოების დონის 
მიხედვით. კახეთის სოფლის მეურნეობაში მეცხოველეობას ტრადიციულად წამყვანი 
ადგილი უჭირავს. 2017 წლის ბოლოსთვის კახეთში აღრიცხული იყო 95.9 ათასი სული 
მსხვილი რქოსანი პირუტყვი, რაც საქართველოში აღრიცხული საქონლის 10.5%-ს 
შეადგენდა. მეცხოველეობის ტრადიციული დარგია მეცხვარეობა 

თევზის მეურნეობები: 2017 წლის მდგომარეობით სულ კახეთში არსებობს 252 სატბორე 
მეურნეობა წყლის სარკის ჯამური ფართობით 2514.7 ჰა. მათგან 2017 წელს 
მოქმედებდა 208 სატბორე მეურნეობა, რომელთა მიერ წარმოებული პროდუქცია 
შეადგენდა 4,308 ტონა თევზს. კახეთის სატბორე მეურნეობებში აშენებენ კობრს, 
სქელშუბლასა და ამურს (1030.2 ტ, 2693.8 ტ და 575 ტ შესაბამისად 2017 წელს).  
ლოქოს მოშენება წარმოებს მხოლოდ უმნიშვნელო რაოდენობით (სულ 8 ტონა 2017 
წელს).  

ჰიდროგენერაცია: ალაზნისა და ივრის აუზებში 9 მცირე და საშუალო ზომის ჰესი ფუნქ-
ციონირებს. არსებულ ჰიდრორესურსებზე დაყრდნობით დაგეგმილია 20 ჰესის მშენებ-
ლობა, მათგან 6 ჰესის მშენებლობის პროცესი უკვე დაწყებულია. 

არსებული 
ჰიდროელექ-
ტროსადგური 

დადგმულ
ისიმ-

ძლავრე 
(მგვტ.) 

ჰიდროენერგოგენერაც
იის მიმდინარე და 

დაგეგმილი პროექტები 

სავარაუდოდა
დგმულისიმძლ
ავრე (მგვტ.) 

ნუსხაში 
არსებული 
პროექტები 

სავარაუდო
დადგმულის
იმძლავრე 

(მგვტ.) 
შილდა ჰესი 5.0  ავანიჰესი 3.50 ბუხრებიჰესი 4.11 
ხადორი ჰესი 5.4  სტორიჰესი  1 20.03 დურუჯიჰესი 1.70 
ახმეტა ჰესი 9.1 სამყურისწყალიჰესი 1 4.80 კისისხევიჰესი 4.50 

ფშაველა ჰესი 1.95 სამყურისწყალიჰესი 2 26.28 ნადუკნარიჰესი 8.90 
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ალაზანიჰესი2 6.0 ხადორი 3 ჰესი 5.40 სტორიჰესი 8.00 
ალაზანჰესი 6.06 ლოპოტა 1 ჰესი 5.90 სტორი 2 ჰესი 11.40 

შილდა1 ჰესი 1.2 ბაისუბანიჰესი 5.34 სტორი 3 ჰესი 13.70 
ლოპოტაჰესი 2.5 ახალსოფელიჰესი 5.00 ალაზნისკასკადი 163.00 
ხადორიჰესი 24  პალდოჰესი 7.40   

  ჭართალიჰესი 2.51   
  ფონაჰესი 10.62   
  დეკაჰესი 1.20   

 

წიაღისეულის მოპოვება: ალაზნისა და იორის აუზი მდიდარია მინერალური 
რესურსებით თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოიპოვება სხვადასხვა 
სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალა. დედოფლისწყაროში განსაკუთრებით 
დიდი რაოდენობით მოიპოვება კირქვა. ნავთობისა და გაზის დეპოზიტები არსებობს 
საგარეჯოში, გურჯაანში, დედოფლისწყაროში და სიღნაღში, რომელთა უმრავლესობაც 
აქტიურია/ამოღებადია. თელავის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს გონჯათ-ხევის და 
ართანას მადანგამოვლინებების დამუშავება. კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში, გარდა 
დედოფლისწყაროსი, მოიპოვება ქვიშა-ხრეში მდინარეთა კალაპოტებიდან, 

ტურიზმი:კახეთის ისტორიული ძეგლების ტერიტორიული კონცენტრაცია, სახელმოხვე-
ჭილი მეღვინეობის კერები, დაცული ტერიტორიები, კულტურულ-ისტორიული მემკვი-
დრეობა და გეოგრაფიული მდებარეობა რეგიონში ტურიზმის განვითარების უდიდეს 
პოტენციალს განაპირობებს. როგორც შიდა ტურიზმის მაჩვენებლების, ასევე უცხოელ 
ვიზიტორთა სტატისტიკის მიხედვით კახეთი საქართველოს რეგიონებს შორის მეოთხე 
ადგილს იკავებს თბილისის, აჭარასა და იმერეთის შემდეგ. მომსახურების დონე, სტან-
დარტები, არასაკმარისი ინფრასტრუქტურა და საკადრო დეფიციტი წარმოადგენს ტუ-
რიზმის სექტორის მთავარ გამოწვევებს.  

სამომავლო საჭიროებები:კახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგიით (2014-2021) 
განსაზღვრულია შემდეგი პრიორიტეტები: 

 ყველა სახის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების  ხარისხის გაუმჯობესება; 
 შიდა სარწყავი ქსელების აღდგენა და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა, 

სატუმბი სადგურებისა და შიდა სარწყავი ქსელების აღდგენა; 
 მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით მომარაგება და საცხოვრებე-

ლი სახლების კანალიზაციის სისტემაში მიერთება; 
 წყლის მომარაგებისა და ნარჩენების მართვის ეფექტურობის ამაღლება. 

დაცული ტერიტორიები: ალაზანი-იორის აუზის 16,7% (194 415,12) ჰა დაფარულია სხვა-
დასხვა ტიპის დაცული ტერიტორიებით. მათ შორისაა 6 ნაკრძალი, 2 ეროვნული პარკი, 
3 ბუნების ძეგლი, 5 აღკვეთილი და 1 დაცული ლანდშაფტი. აღნიშნული დაცული ტერი-
ტორიებიდან 8 (ლაგოდეხი, ვაშლოვანი, ბაწარა, ჭაჭუნა, თუშეთი, მარიამჯვარი, ილტო, 
არწივის ხეობა) ჩართულია ზურმუხტის ქსელში. დამატებით იდენტიფიცირებულია 
კიდევ 5 ტერიტორია ზურმუხტის ქსელში შემდგომი ჩართვისათვის.  
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1.2 ადამიანის საქმიანობის ზემოქმედება და ზეგავლენა 

წყალაღება:ჰიდროელექტროსადგურები ალაზანი-იორის აუზში წყლის ყველაზე მსხვილი 
მომხმარებელია. წყალმოხმარების მნიშვნელოვან სექტორებს წარმოადგენენ ასევე 
ირიგაცია, საყოფაცხოვრებო წყალაღება და მრეწველობა. 2016 წლის მონაცემებით 
ბუნებრივი წყლის ობიექტებიდან სულ აღებული იქნა 117.83 მლნ მ3 წყალი, მათ შორის 
25.13 მლნ მ3 აღებული იქნა მიწისქვეშა ობიექტებიდან. გამოყენებული ახალი წყლის 
მოცულობა შეადგენს 777.17 მლნ მ3, რომლის 92% გამოყენებული იქნა ჰიდროელექ-
ტროსადგურებისთვის. ალაზანი-იორის აუზში ექვსი საირიგაციო სისტემაა, მათ შორის 
ნაურდალის, ზემო ალაზნისა და ქვემო ალაზნის არხები. აღნიშნული საირიგაციო სის-
ტემების ნაწილი დღეისათვის მწყობრიდანაა გამოსული და საჭიროებს რეაბილიტაციას. 
მუნიციპალიტეტების ცენტრების უმრავლესობას გააჩნია ცენტრალური წყალმომარაგების 
სისტემები, რომლებიც რეაბილიტირებულია ან ახლა მიმდინარეობს მათი რეაბი-
ლიტაცია. წყალაღების კუთხით მნიშვნელოვანი ზემოქმედების ქვეშ იმყოფება წყლის 33 
ობიექტი.  

ძირითადი დამაბინძურებლები:2017 წელს მომხმარებლებმა ალაზანი-იორის აუზში   
5,564,257 მ3ჩამდინარე წყალი ჩაუშვეს. სულ ამ აუზში ჩაშვებული ჩამდინარე 
წყლებიდან 5,142,995 მ3(დაახლოებით 90%) დაუმუშავებელი (გაუწმენდავი) ჩამდინარე 
წყლები იყო. მხოლოდ 421,262 მ3 წყალი იქნა წინასწარ გაწმენდილი. დამატებით 
2,005,600 მ3   ჩამდინარე წყალი თელავის საკანალიზაციო სისტემიდან ჩაშვებული იქნა 
ზემო ალაზნის საირიგაციო ქსელის მთავარ საირიგაციო არხში.  

გაუწმენდავი ჩამდინარე წყლების ჩაშვება ძირითადად ალაზანი-იორის აუზში 
არსებული ქალაქების საკანალიზაციო სისტემებიდან ხდება. ამჟამად ამ აუზში არც ერთ 
საკანალიზაციო სისტემის გამწმენდი ნაგებობა არ ფუნქციონირებს, თუმცა 
მიმდინარეობს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა, რომელიც 
მოემსახურებაქალაქ თელავს. ჩამდინარე წყლები ძირითადად შემდეგი 
დამაბინძურებლებისგან შედგება: ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნილება (ჟბმ), 
ჟანგბადის ქიმიური მოთხოვნილება (ჟქმ), ნიტრატები და ფოსფატები.  

ალაზანი-იორის აუზში ძირითად ეკონომიკურ საქმიანობას ღვინის წარმოება და ქვიშის 
და ხრეშის გადამუშავება წარმოადგენს. ამ აქტივობებით დაბინძურებული ჩამდინარე 
წყლები ძირითადად იორში, ალაზანში და მათ შენაკადებში (კისისხევი, ილტო, ფა-
ფრისხევი, ვანთისხევი)  ჩაედინება.  

დაბინძურების დიფუზური წყაროები:ალაზანი-იორის აუზში დიფუზური დაბინძურების 
მთავარი წყარო სოფლის მეურნეობაა. პესტიციდების, სასუქებისა და სხვა ქიმიური ნივ-
თიერებების ზემოქმედების შეფასებისთვის მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგეს  ამ 
ნივთიერებების გამოყენების შესახებ დეტალური მონაცემების არარსებობა. სულ, 
ალაზანი-იორის აუზში 2017 წელს მინერალური სასუქებით განოყიერებული იქნა 32.6 
ათასი ჰა ერთწლოვანი კულტურები და 8.9 ათასი ჰა მრავალწლოვანი ნარგავები, რის-
თვისაც სულ გამოყენებული იქნა 10.8 ათასი ტონა მინერალური სასუქი. იმავე წელს 
პესტიციდებით დამუშავებული იქნა 19.5 ათასი ჰა ერთწლიანი კულტურები და 32.8 
ათასი ჰა მრავალწლოვანი ნარგავები.  
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რუკა 3. სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისგან (მცენარეების კულტივირება) მომდინარე 
დიფუზურ დაბინძურებასთან დაკავშირებული რისკების წინასწარი შეფასების შედეგების რუკა  

 

ხელმისაწვდომი მონაცემების ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ ალაზანი-იორის 
აუზში მემცენარეობიდან მომდინარე დიფუზური დაბინძურების ზემოქმედების ქვეშაა 
895.25 კმ2 ტერიტორია, ხოლო 1252.56 კმ2 შესაძლოა იყოს დაბინძურებული.   
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მეცხოველეობიდან დიფუზური დაბინძურების ძირითადი წყაროა ნაკელი. მეცხოველეო-
ბიდან დიფუზური დაბინძურების რისკის ქვეშაა წყლის 7 ობიექტი, მათ შორის ალაზანი, 
იორი, ბაბანეურის ფშა, თვალთხევი, ალანდრის ხევი.  

ალაზანი-იორის აუზში დიფუზური დაბინძურების წყაროს წარმოადგენს 
ნაგავსაყრელები. მონაცემების სიმწირისა და ამ საკითხთან დაკავშირებით 
მეთოდოლოგიის ნაკლებობის გამო, საჭირო იქნება შემდგომი კვლევა იმისათვის, რომ 
ნაგავსაყრელებიდან ზემოქმედების გამო კონკრეტული წყლის ობიექტების „რისკის 
ქვეშ“ მყოფებად კატეგორიზება მოხდეს. ალაზანი-იორის აუზში არსებული არცერთი 
ნაგავსაყრელი არ არის აღჭურვილი გამონაჟონის და სანიაღვრე წყლების შემკრები და 
გამწმენდი სისტემებით. გარდა ამისა, ნაგავსაყრელებს არ გააჩნიათ ზედაპირულ 
წყლებში ჩაშვების კონკრეტული ადგილები.  

წყლის ხარისხი:ალაზანი-იორის აუზში წყლის ხარისხის შესახებ განახლებული ინფორ-
მაცია მწირი და არასრულია, რადგან არ არსებობს  წყლის ხარისხის ეფექტური მო-
ნიტორინგის ქსელი. მდინარე ალაზნის და იორის წყლის ხარისხის მონიტორინგმა 
ბოლო ხუთი წლის მანძილზე, ასევედამატებით ჩატარებულმა კვლევებმა, წყლის 
ხარისხის რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება არ  გამოავლინა, თუმცა ამონიუმი ხშირად 
აჭარბებს ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციას, რაც გამოწვეული უნდა იყოს მდინარე-
ებში გაუწმენდავი ჩამდინარე წყლების ჩაშვებით. 

 წყლის ხარისხის  2013-2017 წლებში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების მი-
ხედვით, ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს აჭარბებდა ამონიუმის აზოტი, რკინა, მანგანუმი 
და ტყვია. ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნილება არ იყო დასაშვებ ნორმაზე მაღალი. 
წყალში გახსნილი ჟანგბადის (DO) კონცენტრაციები ნორმის ფარგლებში მერყეობდა 
და შეადგენდა 4.1-14.6 მგ/ლ-ს მდინარე იორში. ალაზანზე წყალში გახსნილი ჟანგბადის 
დაბალი კონცენტრაცია (2.87 მგ/ლ)მხოლოდ ერთხელ - 2014 წლის ნოემბერში ჭიაურის 
სადგურის მიერ იქნა დაფიქსირებული. ალაზანში წყლის მინერალიზაციისა და 
მარილის შემცველობა ნორმის ფარგლებშია - 148.19-382.29 მგ/ლ. იორში საშუალო 
მინერალიზაცია და მარილის შემცველობა 100.15-874.68 მგ/ლ-ს შეადგენდა.  
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1.3 წყლის ობიექტების სტატუსი და დელინაცია 

ალაზანი-იორის აუზში წყლის ობიექტების იდენტიფიკაცია, დელინეაცია და 
ტიპოლოგია განხორციელდა აღნიშნული მდინარეების აუზების ანალიზისა და 
ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივისთვის (WFD) შემუშავებული  ზედაპირული 
წყლის ობიექტების იდენტიფიკაციის, დელინეაციის და კლასიფიკაციის 
მეთოდოლოგიის მიხედვით. 

ზედაპირული წყლის ობიექტი წარმოადგენს ერთმანეთისაგან განსხვავებული 
დისკრეტულ სეგმენტს, რომლებიც განსხვავდებიან ბუნებრივი მახასიათებლებით (Sall 
et al, 2012). ზედაპირული წყლის ობიექტების გამოყოფის  და დეფინიციის პროცესი 
გულისხმობს წყლის სხეულების  მონაკვეთებად და ნაწილებად დახლეჩას შესაბამისი 
(შეთანხმებული) პარამეტრებისა და კრიტერიუმების მიხედვით. 

ალაზანი-იორის აუზში იდენტიფიცირებულია 443 ზედაპირული წყლის ობიექტი, 
რომელთაც მინიჭებული აქვთ შესაბამისი კოდი. ამასთან განხორციელდა ზედაპირული 
წყლის ობიექტების დიფერენციაცია ტიპების მიხედვით  წყლის ჩარჩო დირექტივის A 
სისტემის გამოყენებით.   

წყალშემკრები აუზების დელინეაცია განხორციელდა გეო-ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების გამოყენებით, სადაც  გამოყენებული იყო მხოლოდ ორი ცვლადი - 
ციფრულ სასიმაღლო მოდელი (SRTM 30) და 1:25,000-იანი ჰიდროლოგიური ქსელი 
აციფრული  საბჭოთა ტოპოგრაფიული რუკებიდან  და შემდგომში გასწორებული 
მაღალი გარჩევადობის კოსმოსური გამოსახულების საფუძველზე. 

ზემოთ ჩამოთვლილი პარამეტრებისა და მეთოდების გამოყენების შედეგად ალაზანი-
იორის აუზში გამოიყო მდინარეთა 324 ტიპი. გარდა მდინარეებისა ალაზანი-იორის 
აუზში გამოყოფილია 1 ტბა (ჯიქურების ტბა-ტიპი I), 2 წყალსაცავი (სიონის წყალსაცავი-
ტიპი IV და დალის წყალსაცავი-ტიპი II) , აგრეთვე 5 გუბურა ( 2 გუბურა-ტიპი II, 3 
გუბურა-ტიპი I). 
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რუკა 4. მდინარეებისა და ტბების ტიპოლოგია ალაზანი-იორის აუზში

 

 

წყლისობიექტებისსტატუსი: გაუწმენდავი ჩამდინარე წყლების ზემოქმედების ინდიკატო-
რისა და წინასწარი რისკების შესაფასებლად გამოყენებული იქნა „ზემოქმედებისა და 
ზეგავლენის ანალიზი“ და „რისკების შეფასება“, რის საფუძველზეც წყლის ობიექტები 
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დაყოფილი იქნა სამ ჯგუფად: „არ არის რისკის ქვეშ“ (Dww1<1), „შესაძლოა რისკის ქვეშ 
იყოს“ (1< Dww <1.5) და „რისკის ქვეშ იმყოფება“ (Dww>1.5). იდენტიფიცირებული იქნა 
წყლის 11 ობიექტი, რომელიც იმყოფება გაუწმენდავი საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე 
წყლების ზემოქმედების ქვეშ ან შესაძლოა იყოს რისკის ქვეშ: ახტალისხევი (Akh303), 
ვეძირული (Ved302), ბალახევი (Kom 301),ნინოსხევი (Nin305), შრომისხევი (Shr303), 
ბურსა (Bur 203),ანაგისხევი, საქობოსხევი, მაშნაარისხევი (Mdn201), ილტო (Ilt204), 
არწივის ხევი (Alz141), იორი (Ior 120, Ior 106). 

მემცენარეობის სექტორიდან დიფუზური დაბინძურების გამო რისკის ქვეშ იმყოფება 
წყლის 25 ობიექტი, მათ შორის ახტალისხევი (Akh303), ალაზანი (Alz123, Alz143, Alz132, 
Alz135, Alz129, Alz130), ამბარისხევი (Amb202), ჭალაუბნისხევი (Chl202), ჭერემისხევი 
(Che204), დიდი არხი (Did203, Did203), იორი (Ior122, Ior121), ქაროლისხევი (Kar303, 
Kar302, Uch202), ლაკბე (Lak202, Lak203), მლაშე წყალი (Lek201), ოლე (Ole202), 
ორმოთნულისწყალი (Orm203), ორვილი (Orv204), წინლიანისხევი (Tsn202), ვეძირული 
(Ved302).  

მეცხოველეობის სექტორიდან მომდინარე დიფუზური დაბინძურების რისკის ქვეშ არის 
წყლის 7 ობიექტი: ალაზანი (Alz108), ფიდინათხევი (Pid201), ალაზანი (Alz110), იორი 
(Ior124), ბაბანეურის ფშა (Bab205), თვალთხევი (Tva202), ალაზანი (Tri303).  

უკანონო ნაგავსაყრელებიდან მნიშვნელოვანი დიფუზური დაბინძურების ზემოქმედების 
ქვეშ არიან დიდი ველტეხი (Dve302), შოროხი (Sho303), იორი (Ior124) და 
ლაგოდეხისხევი (Lag303). 

ალაზანი-იორის აუზში ზედაპირული წყლის ამოღების კუთხით მნიშვნელოვანი 
ზემოქმედების ქვეშ იმყოფება წყლის 33 ობიექტი: ალაზანი (Alz107), აფენი (Apn301, 
Apn302), არეში (Are401), ბაბანეურის ფშა (Bab205),  ბურსა (Bur203), ჭერემის ხევი 
(Che202. Che203), ჭიაური(Chi202, Chi203), ჭანთალი (Chn201), ჩელთი (Cht203), ჩუმათ-
ხევი(Chu201), ილტო (Ilt203), ინკობა (Inc202), იორი (Ior118, Ior125), ხორხლის რიყე 
(Kho203), ხრუკიას ხევი (Khr201), კისისხევი (Kis204), ლოპოტა (Lop204), მაცანცარა 
(Mas202), მატნისხევი(Mat202), Mdn201, ოლე (Oli201), შოროხი (Sho303), შრომისხევი 
(Shr303), თელიანხევი (Tel201), თელავის რიყე (Ter302), თურდო (Tur203), თვალთხევი 
(Tva202), ქუშისხევი (Kuh201), ორვილი (Orv203).  

ჰიდრომორფოლოგიური ცვლილებების შეფასება/დადგენა განხორციელდა მაღალი 
გარჩევადობის კოსმოსური გამოსახულებების ფოტო-ინტერპრეტაციის საშუალებით. 
ალაზანი-იორის აუზის ფარგლებში თანამგზავრული გამოსახულებებზე  მოხდა შემდეგი 
ცვლილებების გამოვლენა: სახეშეცვლილი სანაპირო ჰაბიტატები; ნაპირსამაგრი 
ჯებირები; სახეცვლილი წყლის აუზი/არხი; სახეცვლილი სედიმენტის 
უწყვეტობა/დინამიკა; არხის ჩაღრმავებული პროფილი; შეტბორილი/შემცირებული 
ნაკადის სიჩქარე; განივი უწყვეტობის ცვლილება; დაბალი ნაკადი; დავიწროვებული 
განივი კვეთა; ნაკადის შემცირებული სიჩქარე; რეზერვუარი; ცვალებადი 

                                                      
1განზავების მაჩვენებელი, Dww = L/Qmin,r, სადაც L არის მდინარეში ჩამდინარე წყლების 
ჩაშვების ექვივალენტი ხოლო Qmin,r - მდინარის მინიმალური ჩამონადენი (ლ/წმ).  
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ნაკადი.ალაზანი ალაზანი იორის აუზში იდენტიფიცირებული იქნა წყლის 17 ობიექტი, 
რომლებიც იმყოფება მნიშვნელოვანი ჰიდრომორფოლოგიური ზემოქმედების ქვეშ: 
გურულა (Gur302),  შრომისხევი (Shm202), ლოპოტა (Lop204), იორი (Ior111, Ior112, 
Ior114, Ior131, Ior113, Ior115) თელავისრიყე (Ter302, Ter301), ხაჩირისხევი (Kha203), 
საგამე (Sag203), ჩაილური (Cha302),  ჭიაური (Chi203, Chi202), საჭურე (Sac202).  

რუკა 5. ჰიდრომორფოლოგიური ცვლილებები ალაზანი-იორის აუზში 
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რაც შეეხება გრუნტის წყლების მდგომარეობას მონიტორინგის ქსელის თვითმდენი ჭა-
ბურღილების რეჟიმი სტაბილურია, დებიტები არ იცვლება ან პატარა ინტერვალში მერ-
ყეობს, რაც ამ ჭაბურღილებში მიწისქვეშა წყლების დრეკადი მარაგების შემცირებულ 
ოდენობაზე მეტყველებს;  ბოლო წლების განმავლობაში ჭაბურღილებისა და 
წყაროების მიწისქვეშა წყლების ტემპერატურა, ქიმიური შედგენილობა, საერთო მინე-
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რალიზაცია და მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები უმნიშვნელოდ იცვლებოდა დასაშვე-
ბი ნორმების ფარგლებში; მიღებული მონაცემების კომპლექსური ანალიზის 
საფუძველზე დგინდება, რომ მიწისქვეშა წყლების დონეების, დებიტების, 
ტემპერატურების და მინერალიზაციის ცვლილებების ამპლიტუდები ადრინდელი 
წლების სახელმწიფო საყრდენი ქსელის რეჟიმული დაკვირვების მონაცემების 
მსგავსია; არ გამოვლენილა რომელიმე ჰიდრო-ქიმიური პარამეტრის, 
მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლის ან სხვა სახის ფიზიკური მახასიათებლის 
ექსტრემალური ცვლილება. 2017 წლის დეკემბერში სხვადასხვა მიკრობიოლოგიური 
მაჩვენებლების ცვლილება დაფიქსირდა ზეგაანი, კურდღელაურის, ქინძმარაულის 
წყაროებზე.  

მონიტორინგისსისტემა: ალაზნის აუზში წყლის ხარისხის მონიტორინგის მხოლოდ სამი 
სადგურია განლაგებული (ჭიაური, ალავერდი და ომალო), ორი სადგურია 
განლაგებული იორის აუზში (სასადილო და სართიჭალა), ამ სადგურებს საქართველოს 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნული 
სააგენტო მეურვეობს. აღნიშნული სადგურები სისტემატურ მონიტორინგს არ 
აწარმოებენ, რაც წყლის ხარისხთან დაკავშირებული სიტუაციის შეფასებას ართულებს. 

ზემოხსენებული სადგურები შემდგომ ფიზიკურ და ქიმიურ პარამეტრებს ზომავენ: pH,   
წყალში გახსნილი ჟანგბადი (DO), ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნილება (ჟბმ), ნიტრი-
ტის, ნიტრატის, ამონიუმის აზოტის, ფოსფატების, სულფატების, რკინის, თუთიის, 
სპილენძის, ტყვიის და მანგანუმის შემცველობა, ელექტროენერგიის გამტარიანობა და 
მინერალიზაცია.  კონკრეტული ორგანული ნივთიერებების მონიტორინგი (მაგალითად 
PAH, PCB, პესტიციდები და სხვა) წყლის ხარისხის მონიტორინგის ეროვნული 
პროგრამის ფარგლებში არ ხდება. 

მდინარე ალაზნის ჩამონადენზე დაკვირვებები მიმდინარეობდა 1912 წლიდან 11 ჰი-
დროლოგიურ საგუშაგოზე. 1991 წლამდე ფუნქციონირებდა 4 ჰიდროსაგუშაგო: ბირკი-
ანთან, შაქრიანთან, ჭიაურთან და ზემო ქედთან. 1991 წლამდე შეისწავლებოდა ასევე 
მდ. ალაზნის შენაკადების სამყურისწყალის (ჰ/ს ყადორი), სტორის (ჰ/ს ლეჩური), 
ინწობას (ჰ/ს საბუე), ჩელთის (ჰ/ს შილდა) და დურუჯის (ჰ/ს ყვარელი) ჩამონადენი. 
დღეისათვის მოქმედია მხოლოდ შაქრიანის ჰიდროლოგიური საგუშაგო.  
 
მდინარე იორის ჩამონადენზე დაკვირვებები მიმდინარეობდა 1925 წლიდან. 
სხვადასხვა წლებში მდინარე იორზე მოქმედებდა 8 ჰიდროლოგიური სადგური. მათ 
შორის: ლელოვანი (1964-2006), ორხევი (1946 – 2006), პეპენასმორევი (1937-1939), 
სასადილო ( 1956-1962), პალდო (1925-1931, 1947-1952), სართიჭალა (1960-1964), 
კაზანიანის მთა (1937-1960), ტუშურები (1947-1956).  

საქართველოშიმიწისქვეშამტკნარიწყლებისმონიტორინგი 2013 წლიდანგანახლდა. მო-
ნიტორინგისქსელშიდასაკვირვებელიწყალპუნქტებისჩართვაეტაპობრივადგანხორ-
ციელდადაამჟამადკვლევები 40 წყალპუნქტზე - 34 ჭაბურღილსადა 6 ბუნებრივწყა-
როზეწარმოებს. მონიტორინგულიკვლევებისგანახლებადაჭაბურღილებზეშესაბამი-
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სიაპარატურისინსტალაციასაქართველოსგარემოსადაბუნებრივირესურსებისდა-
ცვისსამინისტროსსსიპგარემოსეროვნულისააგენტოსძალისხმევითადაჩეხეთისგანვი-
თარებისსააგენტოს (CzDA) მხარდაჭერითგანხორციელდა. ჭაბურღილებზედაინსტალი-
რებულიაპარატურისსაშუალებითუწყვეტ „ონლაინ“ რეჟიმშიხორციელდებაწყლისხა-
რისხობრივიდარაოდენობრივიმახასიათებლებისკონტროლი.  
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1.4. მმართველობა 

სააუზემართვისათვისმნიშვნელოვანისაკანონმდებლოცვლილებები: წყლის სფეროში 
დღეისათვის მოქმედი ძირითადი საკანონმდებლო აქტით - „წყლის შესახებ“ კანონით 
(1997) განსაზღვრული სამართლებრივი ნორმების უმეტესობა მხოლოდ ნომინალურ ხა-
სიათს ატარებს. მოქმედი კანონმდებლობით ფაქტიურად არ რეგულირდება მიწისქვეშა 
წყლები, წყალსარგებლობის მთელი რიგი ფორმები, ჩამდინარე წყლებით წყლის ობი-
ექტების დაბინძურება. წყლისსფეროშიძირეულიგაუმჯობესებისმიღწევამხოლოდამსფე-
როსმიზანმიმართულიდათანმიმდევრულირეფორმირებითარისშესაძლებელი. ამგვარ-
მარეფორმამკომპლექსურადუნდამოიცვასწყლისრესურსებისმდგრადგამოყენე-
ბასთანდაკავშირებულიყველაასპექტი – სტრატეგიული, სამართლებრივი, ნორმატიულ-
ტექნიკური, ინსტიტუციონალური, ადმინისტრაციულიდაფინანსური. ამასთან, რეფორმა, 
მეთოდოლოგიურითვალსაზრისით, უნდადაეყრდნოსმსოფლიოსგანვითარე-
ბულქვეყნებშიაპრობირებულდასაერთაშორისოდაღიარებულთანამედროვემოთხოვ-
ნებს, რაცგულისხმობსწყლისრესურსებისინტეგრირებულიმართვისპრინციპებისდანერ-
გვას. 

ზემო აღნიშნულის გათვალისწინებით და ევროკავშირისა და საქართველოს შორის 
ასოცირების შესახებ შეთანხმების თანახმად, გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს მიერ მომზადებული იქნა კანონპროექტის „წყლის 
რესურსების მართვის შესახებ, რომელიც ეფუძნება ევროპარლამენტისა და საბჭოს 
2000/60 დირექტივას „წყლის პოლიტიკის სფეროში საზოგადოებრივი მოქმედებისათვის 
ჩარჩოს შემუშავების შესახებ“.  

„წყლის რესურსების მართვის შესახებ“ კანონპროექტი წყლის რესურსების ინტეგრირე-
ბული მართვის ძირითად პრინციპად ადგენს წყლის რესურსების რეგულირების გან-
ხორციელებას მდინარეთა სააუზე მართვის მექანიზმის გამოყენების გზით. ქვეყანაში 
სააუზე მართვის სისტემის ჩამოყალიბებაზე პასუხისმგებელი იქნება გარემოს დაცვისა 
და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. კანონპროექტით სავალდებულო ხდება 
მდინარეთა სააუზე მართვის გეგმების შემუშავება და დამტკიცება.  

დაინტერესებულიმხარეები: საქართველოში წყლის რესურსების სარგებლობის სფერო-
ში სახელწიფო მართვა და კონტროლის განხორციელება, ასევე, წყლის რესურსების 
მართვისა და დაცვისა სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება წარ-
მოადგენს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კომპეტენციას. გა-
რემოს ეროვნული სააგენტო პასუხისმგებელია გარემოს დაბინძურების მონიტორინგზე, 
ასევე ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოდინამიკური პროცესების, გეოეკოლოგიური 
მდგომარეობის შეფასებისა და გარემოს მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის 
მომზადებაზე.  

ალაზანი-იორის აუზში წყლის რესურსებით ძირითად მოსარგებლეებს წარმოადგენენ 
შპს „საქართველოს მელიორაცია“ და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომა-



EUWI+: ალაზანი-იორის აუზის თემატური რეზიუმე 

  Page | 25 

რაგების კომპანია“. თუმცა, წყლის რესურსების უმთავრესი მომხმარებელი ჰიდროენერ-
გეტიკის სექტორია.   

 

2. გამოწვევები 
ალაზანი-იორის აუზის მართვის გეგმის შემუშავების პროცესში იდენტიფიცირებული 
იქნა მთელი რიგი პრობლემები, რომლებიც საბოლოოდ იწვევენ წყლის ხარისხის გაუა-
რესებას და წყლის რესურსების არამდგრად მოხმარებას.  ქვემოთ ჩამოთვლილია 
გამოვლენილი ძირითადი პრობლემები: 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის ხარისხის გაუარესება 

 

• ალაზანი-იორის აუზში საკანალიზაციო სისტემა გააჩნია მხოლოდ მუნიციპალურ 
ცენტრებს (ახმეტა, საგარეჯო, გურჯაანი, ლაგოდეხი, დედოფლისწყარი და თიანეთი). 
ცენტრალური საკანალიზაციო სისტემა არ არსებობს არცერთსოფელში. აუზის 
ფარგლებში არ არასებობს საკანალიზაციო წყლების  გამწმენდი ნაგებობები (ამჟამად 
მიმდინარეობს გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა, რომელიც მოემსახურება მხოლოდ ქ. 
თელავს). 2017 წელს საკანალიზაციო ქსელიდან აუზის მდინარეებში ჩაშვებული იქნა 
7,089,475 მ3 გაუწმენდავი საკანალიზაციო წყალი.   

• დიფუზური დაბინძურება სოფლის მეურნეობის სექტორიდან მინერალური სასუქებით, 
პესტიციდებით და ნაკელით. დიფუზური დაბინძურების ზემოქმედების შეფასებისთვის 
მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს დეტალური მონაცემების არ არსებობა ამ 
ნივთიერებების გამოყენების შესახებ. ალაზანი-იორის აუზში მემცენარეობიდან 
მომდინარე დიფუზური დაბინძურების ზემოქმედების ქვეშაა 895.25 კმ2 ტერიტორია, 
ხოლო 1252.56 კმ2 შესაძლოა იყოს დაბინძურებული.  მეცხოველეობიდან დიფუზური 
დაბინძურების რისკის ქვეშაა წყლის 7 ობიექტი, მათ შორის ალაზანი, იორი, ბაბანეურის 
ფშა, თვალთხევი, ალანდრის ხევი. 

• წყლის ხარისხის  2013-2017 წლებში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების მი-
ხედვით, ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს აჭარბებდა ამონიუმის აზოტი, რკინა, მანგანუმი 
და ტყვია. 

• მდინარის ხეობებში საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ნარჩენების უკანონო განთავსება  
ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმართაობის გამო (განსაკუთრებით პლასტმასის 
ნარჩენების) (არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე განთავსებული ნარჩენები დაახლოებით 
14319.761ტონას შეადგენს). 

• არსებულ ნაგავსაყრელებზე გამონაჟონის და სანიაღვრე წყლების მართვის სისტემების 
არარსებობა. ალაზანი-იორის აუზში არსებულ არც ერთ ნაგავსაყრელი არ არის 
შესაბამისობაში ევროკავშირის ნაგავსაყრელების დირექტივასთან, არ გააჩნიათ 
გამონაჟონისა და სანიაღვრე წყლების მართვის სისტემები.  
 

მდინარის წყლის ხარჯის შემცირება და გეომორფოლოგიური ცვლილებები 

• სამელიორაციო სისტემების არასათანადო მდგომარეობა, რაც იწვევს ირიგაციის სექ-
ტორში წყლის დიდ დანაკარგს (დაახლოებით 50%-ს); ირიგაციის სექტორში წყლის 
დამზოგი ტექნოლოგიების (წვეთოვანი მორწყვის სისტემები, ქარსაფარი ზოლები) 
სიმწირე; 

• წყლის რესურსების მზარდი მოხმარება ჰიდროენერგოგენერაციისათვის (2016 წელს 
აღებული წყლის 92%). სულ აუზში ფუნქციონირებს 9 მცირე და საშუალო ზომის ჰესი და 
დაგეგმილია 20 ჰესის მშენებლობა; 
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• ალაზანი-იორის აუზში მდინარეთა კალაპოტებიდან ინტენსიურად მოიპოვება ქვიშა-
ხრეში, მათ შორის ახმეტის მუნიციპალიტეტში - ილტოში, ალაზანში, ხევგრძელში, 
ხოდაშენისხევში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში - ჭერმისხევში, ფაფრისხევში, ალაზანში, 
კაბალში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში - კაბალში, ლაგოდეხის ხევში, ალაზანში, 
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში - იორში, ხაშმში, თვალთხევში, თულარში, ჩაილურში, 
თელავის მუნიციპალიტეტში - თურდოსხევში, კისისხევში, ლოპოტაში, სტორში, 
გათიადისხევში, ვანდისხევში, ყვარლის მუნიციპალიტეტში - დურუჯში, ლააზანში, 
ავანისხევში, შოროხევში, ბურსაში.   

 

 

წყალდიდობები, წყალმოვარდნები და სხვა სტიქიური მოვლენები 

 

• ალაზანი-იორის აუზში დღეისათვის კადასტრირებულია 250-მდე ღვარცოფული მდინარე, 
რომლებიც საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას და ინფრასტრუქტურას. წარეცხილი და 
ეროზირებულია 27 000 ჰა სასოფლო-სამეურნეო მიწა, რაც საერთო სასოფლო-
სამეურნეო სავარგულების 5%-ს შეადგენს. 

• კლიმატის ცვლილებას  მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება წყლის რესურსებზე, რადგანაც 
იზრდება სარწყავ წყალზე მოთხოვნილება და ამავდროულად, მცირდება წყალზე 
ხელმისაწვდომობა. სხვადასხვა შეფასებების მიხედვით: 

o 2071-2100 წწ. პერიოდში მოსალოდნელია მდ. ალაზნის წლიური ჩამონადენის 
შემცირება 8%-ით, ხოლო მდინარე იორის - 11%-ით (საქართველოს მეორე 
ეროვნული შეტყობინება კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციისადმი); 

o 2040 წლისათვის ალაზნის აუზს ექნება სარწყავი წყლის ყველაზე მძიმე 
დეფიციტი. დღეის მდგომარეობით, ალაზნის აუზში წყლის დანაკლისი შედაგენს 
14,8%-ს წარსულ პერიოდთან შედარებით. კლიმატის ცვლილების მაღალი 
ზეგავლენის სცენარის პირობებში ალაზნის აუზში წყლის დანაკლისი იქნება 
61,2% („სამხრეთ კავკასიაში სასოფლო-სამეურნეო სისტემების მოწყვლადობის 
შემცირება კლიმატის ცვლილებისადმი“ მსოფლიო ბანკი, 2012); 

o 2100 წლისათვუს ალაზნის აუზში პროგნოზირებულია წყლის ჩამონადენის 
შემცირება 26-35%-ით (ENVSEC, UNDP, 2011). 

 
 

წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენებისა და დაცვის არასრულყოფილი 
სისტემა 

 

• არასრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა და ინსტიტუციური მოწყობა სააუზო 
მართვისორიენტირებული კანონმდებლობა- ახალი ჩარჩო კანონი წყლის რესურესების 
ინტეგრირებული მართვის შესახებ არ არის მიღებული, მდინარის სააუზო საბჭოების არ 
არსებობს 

• ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის კონტროლის,ჰიდროლოგიური 
დაკვირვევების ეფექტური ქსელის არარსებობაარარსებობა. 90-იან წლებთან 
შედარებით ჰიდროლოგიური დაკვირვების სადგურების რიცხვი 5-ჯერ შემცირდა, მდ. 
იორის აუზში  საერთოდ არ არის დაკვირვების სადგური, ხოლო ალაზნის აუზში 
მოქმედებს მხოლოდ შაქრიანის ჰიდროლოგიური საგუშაგო. არსებული ქსელის 
მხოლოდ 50% არის ავტომატიზირებული. რაც შეეხება წყლის ხარისხის 
მონიტორინგს,ალაზნის აუზში არსებობს 5პუნქტი (ჭიაური, ალავერდი, ომალო), ხოლო 
იორის აუზში 2  (სასადილო, სართიჭალა). 
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• წყლის დეფიციტი (არსებული წყალმოხმარების გეგმებიდან გამომდინარე იზრდება 
მოთხოვნა წყალზე( საირიგაციო, ენერგეტიკული და სასმელი) და პროგნოზიდა 
შესაბამისი წყლის მოხმარების გადანაწილების სისტემა მდინარის აუზზე ჯამური 
(კუმულაციური) დატვირთვისთვის არ არსებობს  

• წყლის დაბინძურების კონტროლისა და მონიტორინგის არასრულყოფილი სისტემა 
(მხოლოდ ამჟამად ყალიბდება ბიოლოგიური მონიტორინგის  სისტემა, მიწისქვეშა 
წყლებზე დაკვირვების სისტემის აღდგენა დაიწყო რამდენიმე წლის წინ, არ არსებობს 
დეტალური მონაცემები მინერალური სასუქებისა და პესტიციდების გამოყენების თაო-
ბაზე, არ წარმოებს წყლის ობიექტების პესტიციდებით დაბინძურების მონიტორინგი) 

• წყლის რესურსების სარგებლობის შესახებ სრულყოფილი მონაცემთა ბაზის არასებობა.  
ხელმისაწვდომი არ არის წყალაღებისა და წყალჩაშვების სრულყოფილი 
ყოველწლიური მაჩვენებლები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ზემოქმედების 
შეფასებისათვის და პრიორიტეტული ქმედებების დანერგვისათვის.  

• ჰიდროტექნიკური ნაგებობების პროექტირების თანამედროვე სტანდარტებისა და 
მეთოდების არარსებობა(დაუდგენელი ნორმები მდინარეებში ეკოლოგიური ხარჯის 
შენარჩუნებისთვის, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს კონფლიქტების ძირითად 
წყალმოსარგებლეებს შორის და საფრთხის წინაშე დააყენოს  ეკოსისტემები). 
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3. სამუშაო გეგმა ალაზანი-იორის აუზის მართვის გეგმის 
დამტკიცებისთვის 
 

 
N0 ქმედება 

2019 

 
თვეები 

თებერ
ვალი 

მარ
ტი 

აპრი
ლი 

მაი
სი 

ივნ
ისი 

ივლ 

ისი  

აგვი 

სტო 

სექტემ 

ბერი  

ოქტომ
ბერი 

ნოემბე
რი 

1 

ეკონომიკური 
ანალიზი 

 (ნაწილი 1) 

         

დ
ას

რ
ულ

ებ
ა 

2 
მიზნები          

3 
ღონისძიებათა 
პროგრამა 

         

4 

ეკონომიკური 
ანალიზი 

 (ნაწილი 2) 

         

5 

მდინარის აუზის 
მართვის გეგმის 
პროექტი  

         

6 

მეორე თემატური 
რეზიუმე 

 
         

 

 

 

 

 

4. ტექნიკური ანგარიშები 
პირველი ტექნიკური რეზიუმე:აერთიანებს ალაზანი იორის მდინარის აუზის მართვის გეგმის 
შემუშავების შუალედურ შედეგებს:  ალაზანი/იორის წყლის ობიექტების დელინიაციის,აუზის 
დახასიათებას დაზეწოლა ზემოქმედების ანგარიშებს.. 
მეორე ტექნიკური რეზიუმე:აერთიანებს ალაზანი იორის მდინარის აუზის მართვის გეგმის 
შემუშავების საბოლოო შედეგებს: ეკონომიკური ანალიზი  (ნაწილი 1 და ნაწილი 2), 
მიზნები,ღონისძიებათა პროგრამა და მართვის გეგმის პროექტი 
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5. ტერმინების განმარტებები 
 

ზედაპირულიწ
ყლის  
ობიექტი 

ზედაპირული წყლის დამოუკიდებლად არსებულიდა მნიშვნელოვანი 
ელემენტი, როგორიცაა ტბა, წყალსაცავი, ნაკადული, მდინარე ან არხი, 
აგრეთვე ამ ელემენტების ნაწილი, გარდამავალი წყალი ან სანაპირო წყალი 
 

მდინარისაუზი სახმელეთო ტერიტორია, საიდანაც ჰიდროლოგიურადურთიერთდაკავ-
შირებული ზედაპირული მტკნარი წყლები ნაკადულების, მდინარეების ან/და 
ტბების (ან სხვა წყალსატევების) გავლით უერთდება ზღვას ერთი მდინარის 
შესართავით, ესტუარით ან დელტით, ან ზღვაში ან ტბაში ჩამდინარე მდინარეს 
 

მიწისქვეშაწყ
ლისობიექტი 

წიაღისეული, წიაღშინებისმიერაგრეგატულ (თხევადი, მყარი, აირი), 
სტატიკურთუდინამიურმდგომარეობაშიარსებულიწყალი 
 

წყალსარგებლ
ობა 

წყლისრესურსებისგამოყენებასასმელი, საყოფაცხოვრებო-კომუნალური, 
სამრეწველო, ენერგეტიკული, სასოფლო-სამეურნეო, სატრანსპორტო, 
სამეცნიერო, კულტურული, რეკრეაციული, ბალნეოლოგიური, სპორტის, 
ტურიზმისდასხვამიზნებისთვისტექნიკურისაშუალებებითანუამისოდ. 
 

წყალაღება წყლისზედაპირულიანმიწისქვეშაობიექტებიდანწყლისგარკვეულირაოდენობისა
მოღებატექნიკურისაშუალებებისგამოყენებითანუამისოდ 
 

წყალჩაშვება სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო, საწარმოო, სადრენაჟო, 
სანიაღვრედასხვაწყლებისორგანიზებულიჩაშვებაზედაპირულიწყლისობიექტებ
ში 
 

მდინარის 
აუზის მართვის 
გეგმა  

მდინარის აუზის მართვის გეგმა - ტერიტორიეული დაგეგმვის დოკუმენტი, 
რომელიც განსაზღვრავს აუზში წყლის რესურსების მართვის ძირითად 
მიმართულებებს, მიზნებს, ხელისშემშლელ მიზეზებს და პრიორიტეტულ 
ქმედებებს, რომლებიც უნდა განხორციელდეს გარკვეულ ვადაში 
 

სტატუსი წყლის ობიექტის მდგომარეობა, განპირობებული ბუნებრივი და 
ანთროპოგენული ფაქტორებით. შესაძლო იყოს საუკეთესო, კარგი, საშუალო, 
ცუდი და ძალიან ცუდი.  
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