7

6

7

8

9

10

11

12

13

14

wyaro

5

SeniSvna

wami

4

zarali (aTasi $)

wuTi

3

daRupulTa
ricxvi

saaTi

2



dazianebis are
(kv. km)

ricxvi



Bbunebrivi
katastrofis
masStabi
intensivoba

Tve

1

epicentris
koordinatebi

weli

#

warmoSobis
dro

magnituda

TariRi

15

16

ცხრილი 1. საქართველოს ტერიტორიის ბკ-ის ძირითადი
პარამეტრების მონაცემების შესაყვანი ფორმა.
ცხრილ 2 ში ნაჩვენებია მაგალითისთვის ღვარცოფების ინტენსივობის სკალა,
რომელშიც შესაბამისი მაგნიტუდური სკალაც არის მოცემული.
intensivoba

magnituda

(bali)

(erTjeradi
Rvarcofuli
gamonatanis
maqsimaluri
moculoba, mln. m3)

efeqti

1

0.0010

Zalian
mcire

2

0.0011-0.030

mcire

3

0.031-0.10

aRwera
(SesaZlo dazianebebi
da zarali)

saSualo

4

0.11-3.0

didi

5

>3.0

Zalian
didi

mosaxloebisa da sameurneo
obieqtebisaTvis miyenebuli
ziani dabalia, ekonomikuri
zarali mcirea
mosaxloebisa da sameurneo
obieqtebisaTvis miyenebuli
ziani da ekonomikuri zarali
sagrZnobia
miyenebulia ziani mosaxleobis,
miwis savargulebisa da
saavtomobilo gzebisaTvis,
ekonomikuri zarali saSualoa
mosaxleobis, miwis
savargulebisa da saavtomobilo
gzebisaTvis miyenebuli ziani
mniSvnelovania, ekonomikuri
zarali didia
didi ziani moaqvs mosaxleobisa
da sainJinro nagebobebisaTvis,
agreTve saavtomobilo gzebisa
da sarwyavi sistemebisaTvis,
silavs da anadgurebs
savargulebs, xSiria msxverpli,
ekonomikuri zarali Zalian
didia

ცხრილი 2. ღვარცოფების ინტენსივობის სკალა.
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მონაცემთა ბაზის
პროგრამა ND_DATABASE.exe მუშაობს სტანდარტულ
Microsoft Access – მონაცემთა ბაზების პროგრამის საფუძველზე. მოცემული ბაზა
შეიცავს შემდეგი ბკ-ის კატალოგებს: გვალვები (1961-2007 წწ. პერიოდისთვის);
გრიგალები (1961-2009 წწ.); ელჭექები (1940-2006 წწ.); სეტყვები (1961-2007 წწ.);
წაყინვები (1961-2006 წწ.); ნისლები (1966-2002 წწ.); ლიპყინულები (1963-2000 წწ.);
მეწყრები (1900-2007 წწ.); ღვარცოფები (1776-2007 წწ.); ზვავები (1843-2007 წწ.);
წყალმოვარდნები (738-2007 წწ.); მიწისძვრები
(-1250-2009 წწ.).

ცხრილი3. საქართველოს ბკ-ის მონაცემთა ბაზის სახე.

საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული ბკ-ის ენერგეტიკული და სივრცულდროითი კანონზომიერებები და საშიშროების რუკები
ბკ-ის საშიშროების შეფასება მიიღება, როგორც საშიში მოვლენის ფიზიკური
ასპექტების ანალიზი, ისტორიული დოკუმენტების, ინტერპრეტაციის და სხვა სახის
ინფორმაციის შეკრების საშუალებით, რათა უზრუნველოყოფილ იქნას ამ მოვლენის
წარმოშობის სივრცული და დროითი ალბათობისა და მაგნიტუდის შეფასება. ამ
ძირითადი კონცეფციის შესაბამისად, სივრცულ-დროითი კანონზომიერებები და
მაგნიტუდა-სიხშირული თანაფარდობები გამოკვლეულ იქნა ყველა ბკ-თვის (იხ. მაგ.,
ნახ. 1) შესაბამისი კატალოგების საფუძველზე ახალი მონაცემთა ბაზიდან. ეს
კანონზომიერებები იყო მთავარი ქვაკუთხედი, რომელმაც მოგვცა საშუალება
შემოგვეხაზა ზოგიერთი ბკ-ის (მაგ., გვალვა, გრიგალი, ელჭექი, სეტყვა, წაყინვა,
ნისლი, ლიპყინული) საშიშროების რუკა მათი მაგნიტუდისა და სიხშირის
საფუძველზე. იმ შემთხვევაში, როდესაც ხელმისაწვდომი იყო მაგნიტუდის კარგი
სივრცული განაწილება, საშიშროების რუკები გამოსახული იყო მხოლოდ
მაგნიტუდით, რაც ასევე იძლევა ინფორმაციას მისი სიხშირის/განმეორების
პერიოდის შესახებ მაგნიტუდურ-სიხშირული თანაფარდობის მიხედვით. თუმცა,
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ნახ. 1. საქართველოს ტერიტორიაზე წაყინვების მაგნიტუდასიხშირული (განმეორებადობის) თანაფარდობები.
ზოგჯერ, მაგნიტუდის სივრცული განაწილება არ იძლეოდა ზონირების ჩატარების
საშუალებას და ამ შემთხვევაში საშიშროება გამოიხატებოდა მხოლოდ
სიხშირის/განმეორების პერიოდის მიხედვით. ნაწილი საშიში მოვლენებისთვის (მაგ.,
მეწყერი, ღვარცოფი, ზვავი, წყალდიდობა, მიწისძვრა) საშიშროების შეფასება
დაფუძნებული იყო მრავალი ფაქტორის კომპლექსურ ანალიზზე (ნახ. 8). ამ
ძირითადი მიდგომემის მოკლე აღწერები იხილეთ ო. ვარაზანაშვილის და სხვ.
ნაშრომში (Varazanashvili et al., 2012).

ნახ. 2. საქართველოს ბკ-ის საშიშროების რუკები: a) გვალვა; b) გრიგალი;
c) ელვა; d) სეტყვა; e) წაყინვა; f) ნისლი; g)) ლიპყინული; h) მეწყერი;
i) ღვარცოფი; j) ზვავი; k) წყალდიდობა, წყალმოვარდნა; l) მიწისძვრა.
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მოსახლეობისა და გარემოს მოწყვლადობა
რისკის ელემენტებისა და ზარალის შესახებ საქართველოში ამჟამად არსებული
მონაცემები საშუალებას გვაძლევს მხოლოდ ზოგადად შევაფასოთ მოწყვლადობა ან
უკეთეს შემთხვევაში, ნაციონალურ დონეზე, ალბათურად შევაფასოთ ექვსი ტიპის
ბკ-თვის (მიწისძვრა, წყალმოვარდნა, სეტყვა, გრიგალი, გვალვა და წაყინვა) ფართის
ერთეულზე მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) გამოყენებით (მოსახლეობასთან
მიმართებაში).
მოწყვლადობის შეფასების დროს ჩვენ გადავწყვიტეთ შევჩერებულიყავით
ფიზიკური მოწყვლადობის განსაზღვრაზე ემპირიული მეთოდებით, რომლებიც
დაფუძნებულია ისტორიული და თანამედროვე ბკ-ის ინტენსივობისა და მათ მიერ
გამოწვეული დაზიანებების მონაცემებზე და უგულებელგვყო მოწყვლადობის
სოციალური ასპექტები (Fuchs, 2009; Hufschmidt, 2011). ამან საშუალება მოგვცა
შემოვსაზღვრულიყავით მოწყვლადობის ორი სხვადასხა ფუნქციით: აბსოლუტური
მრუდები, რომლებიც გვიჩვენებენ თანაფარდობას სრული ზარალის თანხასა და
კატასტროფის ინტენსივობას შორის და ფარდობითი მრუდები, რომლებიც
გვიჩვენებენ დამოკიდებულებას ზარალის ფარდობით მნიშვნელობებსა და
კატასტროფის ინტენსივობას შორის. (უფრო დეტალურად იხ. ნაშრომში,
Varazanashvili et al., 2012).

а)

b)

ნახ. 3. მოწყვლადობის მრუდები წყალმოვარდნებისთვის: а) დამოკიდებულება
წყალმოვარდნების ინტენსივობასა და სრულ ეკონომიკურ ზარალს შორის
და b) დამოკიდებულება წყალმოვარდნების ინტენსივობასა და ფარდობით
ეკონომიკურ ზარალს შორის.
. ბკ-ის მრავლობითი რისკი
ბკ-ის სივრცულ-დროითი და მაგნიტუდა-სიხშირული კანონზომიერებების
გამოკვლევა, ეკონომიკურ ზარალს, ფიზიკურ ზემოქმედებასა და მოვლენის
მაგნიტუდას შორის კორელაციები, ისევე როგორც საერთო მოწყვლადობის შეფასება
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მოგვცა საშუალება გაგვეთვალა მულტი-რისკი ექვსი სახის ბკ-თვის, რომლებიც
ხდება
საქართველოს
ტერიტორიაზე.
ეკონომიკური
ზარალის
რისკის
გამოსათვლელად გამოყენებულ იქნა მეთოდი ნაშრომიდან (Dilley et al., 2005),
რომელიც ეხებოდა გლობალური ბკ-ის რისკის ცხელი წერტილების რუკის შედგენას
(იხ., Varazanashvili et al., 2012). ეკონომიკური ზარალი, დაკავშირებული
კატასტროფების მულტი-რისკთან შეიძლება მიღებულ იქნას ცალკეული ბკ-ით
გამოწვეული ზარალის აჯამვით ბადის ცალკეულ უჯრედებში.
მიღებულმა შედეგებმა საშუალება მოგვცა შეგვედარებინა საქართველოს
ადმინისტრაციული რაიონები და მათი ცალკეული არეები რისკის დონეების
მიხედვით და აგრეთვე შეგვეფასებინა რისკის სახეები, რომლებიც პასუხისმგებელია
დიდ ზარალზე. ნახ. 4-ზე წარმოდგენილია ეკონომიკური ზარალის რისკის (ამერ.
დოლარებში) რუკები ექვსი შერჩეული ბკ-თვის, ხოლო ნახ. 5-ზე მოცემულია
მულტი-რისკის შფასების რუკები.

ნახ. 4. ეკონომიკური ზარალის რისკი ცალკეული ბკ-თვის: а) გვალვა;
b) გრიგალი; c) სეტყვა; d) წაყინვა; e) წყალმოვარდნა; f) მიწისძვრა.

ნახ. 5. а) სრული მაქსიმალური ეკონომიკური მულტი-ზარალის რისკი
ამერ. დოლარებში ექვსი ბკ-თვის საქართველოში; b) სრული
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მაქსიმალური ეკონომიკური მულტი-ზარალის რისკი ექვსი ბკ-თვის.

