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პროგრამა ხორციელდება საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის მიერ 
და შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის დიდსულოვანი მხარდაჭერის შედეგად და ამერიკის 
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ძალისხმევის საფუძველზე. 

 

კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია და ზემოქმედების შერბილება 

ადგილობრივ დონეზე 

თიანეთის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

1 მუნიციპალიტეტის ზოგადი მიმოხილვა 

თიანეთის მუნიციპალიტეტი მცხეთა-მთიანეთის მხარის შემადგენლობაში შედის. მას 

დასავლეთიდან და ჩრდილო-დასავლეთიდან დუშეთის, აღმოსავლეთიდან და ჩრდილო-

აღმოსავლეთიდან ახმეტის, ხოლო სამხრეთიდან მცხეთისა და საგარეჯოს 

მუნიციპალიტეტები ესაზღვრება.  

მისი ფართობია 906.3 კმ2-ს, რაც რეგიონის ტერიტორიის 15%-ია. ტერიტორიის 60% 

ტყეებს უჭირავს, ხოლო 34% - სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს. მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორია საშუალო და მაღალმთიანია მთიანია, სიმაღლე ზღვის დონიდან 1000-3000 მ-

ის ფარგლებში იცვლება.  

თიანეთის მუნიციპალიტეტში ჰავა შესამჩნევად იცვლება ზონალობის მიხედვით. 1000-

1300 მ-ის ფარგლებში კლიმატი შედარებით რბილი და მშრალია. ჰაერის საშუალო 

წლიური ტემპერატურა 8.5°C-ს აღწევს, ხოლო ნალექების რაოდენობა 620 მმ-ს. მაღალ 

ზონაში ჰავა მკაცრდება, ამასთანავე ნალექიანობა 1300-1800 მმ-მდე იზრდება.  

მუნიციპალიტეტში მდინარეთა ქსელი წარმოდგენილია მდ. იორითა და მისი 

შენაკადებით. მდ. იორზე მოწყობილია სიონის წყალსაცავი, რომელიც გამოიყენება 

ელექტროენერგიის გენერაციისთვის და სარწყავად. მუნიციპალიტეტში არის მცირე 

ზომის ტბებიც.  

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, თიანეთის 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2012 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 13.1 ათასი კაცია 

(geostat.ge). ეს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მოსახლეობის დაახლ. 12%-ია. მოსახლეობის 

სიმჭიდროვე შეადგენს 14 კაცი/კმ2-ს, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/მ2) 

მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება. უნდა აღინიშნოს, რომ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 

კლების ტენდენციით ხასიათდება.  

თიანეთის მუნიციპალიტეტში 82 დასახლებული პუნქტია. მუნიციპალიტეტში ორი 

ურბანული დასახლებაა (თიანეთი და სიონი), რომელთა საერთო მოსახლეობა 4,500 კაცია.  

http://www.geostat.ge/


 

2- 7 

მუნიციპალიტეტის წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის მეურნეობაა, კერძოდ კი 

მეცხოველეობაა. მუნიციპალური განვითარების 2007-2012 წწ გეგმის პრიორიტეტებია 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების აღდგენა-მოწყობა, 

ტურიზმის განვითარება, მცირე ჰესების მოწყობა, საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის 

(გზები, კანალიზაცია, წყალმომარაგება, ელექტრომომარაგება) გაუმჯობესება.   

 

2 ბუნებრივი საფრთხეები 

თიანეთის მუნიციპალიტეტისთვის სახასიათოა წყალდიდობა, მდინარეთა ნაპირების 

გარეცხვა, ღვარცოფი და მეწყერი. მეწყერი და ღვარცოფი აქ განსაკუთრებით ფართოდაა 

გავრცელებული. ღვარცოფები უფრო მეტად მდ. იორის ზედა წელში, მაღალმთიან 

მონაკვეთებზე ვითარდება, ხოლო მეწყრული უბნები შედარებით დაბალ ზონაშია 

მოქცეული.  

გეოლოგიური საფრხეებისადმი ასეთ მოწყვლადობას განაპირობებს როგორც 

ლანდშაფტურ-გეოლოგიური პირობები, ასევე ანთროპოგენული ზემოქმედება. კერძოდ, 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინტენსიურად იჩეხება ტყეები. ამას გარდა, აქ 

მოწყობილია ხელოვნური წყალსაცავი, რომელიც გეოლოგიური პროცესების 

გააქტიურების წინაპირობაა.  

გეოლოგიური პროცესების შედეგად დაზიანებულია და /ან საფრთხის ქვეშაა მრავალი 

უბანი. მათ შორის: სოფ. ხევსურეთსოფელში, ევჟენთაში, ჟებოტაში, ქვემო არტანში, 

ჩაბანოსა და სხვა უბნებზე განვითარებული გეოლოგიური პროცესების შედეგად 

დაზიანდა ს/ს სავარგულები, თბილისი-თიანეთის საავტომობილო გზა, შიდა გზები, 

საცხოვრებელი სახლები, საკარმიდამო ნაკვეთები.  

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ანგარიშის (2012) მიხედვით, მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მდინარეთა ხეობების ფერდობებზე დიდი რაოდენობითაა დაგროვილი 

გამოფიტული და ნაშალი მასალა, რის გამოც მოსალოდნელია ღვარცოფული, მეწყრული 

და დახრამვითი ეროზიები. პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელია სოფლებში: 

არტანი, ბოდახევი, ჩაბანო, ჭიაურა, ახალსოფელი, დელუზაურები, ლელოვანი, ჯიჯეთი, 

ზარიძეები, ტუშურები, ჩეკურიანთგორი, ერწოს ქვაბულის ირგვლივ განლაგებულ 

სოფლებში, სიონის წყალსაცავის ირგვლივ. მდ. იორისა და მისი შენაკადების ხეობებში 

მოსალოდნელია ნაპირების წარეცხვა. 

 

3 სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება 

მიწის რესურსი 

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობია 30 850 ჰა, 

რაც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 34%. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებიდან 9 448 

ჰა (31%) სახნავ-სათესი მიწებია, 20 880 ჰა (68%) სათიბ-საძოვარი, ხოლო 522 ჰა (1%) 



 

3- 7 

მრავალწლიანი ნარგავებია. როგორც ეს მონაცემები გვიჩვენებს, თიანეთის 

მუნიციპალიტეტი ხელსაყრელია მეცხოველეობისთვის; თუმცა, გარკვეულწილად 

მემცენარეობის განვითარებაც შეიძლება. „მცხეთა-მთიანეთს რეგიონის განვითარების 

2012-2017 წწ სტრატეგიის“ მიხედვით, თიანეთისთვის პრიორიტეტულია კარტოფილის 

თესლის წარმოება.  

 

მემცენარეობა 

მუნიციპალიტეტში 9 448 ჰა სახნავ-სათესი მიწა და 522 ჰა მრავალწლიანი ნარგავებია, რაც 

შედარებით დაბალ ზონაშია განლაგებული. მიწის რესურსთან ერთად მიწათმოქმედების 

განვითარებაზე გავლენას ახდენს რელიეფი და კლიმატური პირობები. თიანეთის 

ტერიტორიული ერთეული საშუალო და მაღალმთიანია, რის გამოც მემცენარეობისთვის 

არც თუ ხელსაყრელი პირობებია. ამის გამო მუნიციპალიტეტში ძირითადად 

მეკარტოფილეობას მისდევენ; თუმცა, გარკვეულწილად ბოსტნეულიც მოყავთ.   

 

მეცხოველეობა  

თიანეთის მუნიციპალიტეტი სათიბ-საძოვრების სიუხვით გამოირჩევა. მათი საერთო 

ფართობია 20 880 ჰა. აქ მისდევენ როგორც მსხვილფეხა პირუტყვის მოშენება, ასევე 

მეცხვარეობას. კერძოდ, 2011 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში 9 000-მდე 

მსხვილფეხა პირუტყვის იყო, რაც 2005 წელთან შედარებით 1000 სულით ნაკლებია; 

ხოლო ცხვრისა და თხის სულადობა 6 000-ს სულს შეადგენდა, რაც 2005 წელთან 

შედარებით 2000-ით მეტია („მცხეთა-მთიანეთს რეგიონის განვითარების 2012-2017 წწ 

სტრატეგია“).  

მეცხვარეობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად პრიორიტეტული დარგი 

იყო. თუმცა, 1990-იანი წლების შემდეგ მეცხვარეებს ხელი აღარ მიუწვდებათ ზამთრის 

საძოვრებზე და ცხვრის რაოდენობაც მნიშვნელოვნად შემცირდა. „მცხეთა-მთიანეთს 

რეგიონის განვითარების 2012-2017 წწ სტრატეგიის“ თანახმად,  სახელმწიფომ უნდა 

უზრუნველყოს კახეთისა და ქვემო ქართლისკენ ცხვრის გადასარეკი ინფრასტრუქტურის 

შექმნა და ფუნქციონირება. ასეთი პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ამ დარგის 

ხელახალ აღორძინებას თიანეთში. 

ამჟამად მუნიციპალიტეტის საძოვრების 1 ჰა-ზე 0.4 მსხვილფეხა პირუტყვი და 0.3 სული 

ცხვარი მოდის. ეს საკმაოდ მცირე მაჩვენებელია და მუნიციპალიტეტში მეტი პირუტყვის 

შენახვა სათიბ-საძოვრების დეგრადაციის გარეშე.   

როგორც რეგიონის განვითარების სტრატეგიიდან ჩანს, თიანეთის მუნიციპალიტეტში 

2005 წლიდან 2011 წლამდე მნიშვნელოვნად შემცირდა ღორების და ფრინველების 

რაოდენობა. სავარაუდოდ, ეს ამ ცხოველების დაავადების გავრცელებას უნდა 

უკავშირდებოდეს.  
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სერვისები და პროექტები 

თიანეთის მუნიციპალიტეტში ვეტერინარული და აგრონომიული მომსახურება 

ნაკლებადაა ხელმისაწვდომი. სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის მიზნით 

მუნიციპალიტეტში 2012 წელს შეიქმნა სოფლის მეურნეობის სამსახური; თუმცა, იგი 

ჩამოყალიბების პროცესშია და ჯერ არ აქვს განხორციელებული პროექტები. როგორც ჩანს, 

მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისგანაც ნაკლებ ყურადღებას იმსახურებს, რადგანაც ისინი აქ 

პრაქტიკულად არ ახორციელებენ პროექტებს.  

 

4 ტყის რესურსები 

თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტყის რესურსი 54 675 ჰა-ს შეადგენს, რაც 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 60%-ია. მუნიციპალიტეტში ინტენსიურად 

მიმდინარეობს ტყის ჭრა (OECI), რის შედეგადაც ტყეებში მრავლადაა უბნები, სადაც ტყის 

სიხშირე კრიტიკულ ზღვარს ქვემოთაა. ტყის ჭრა ხდება როგორც ლიცენზიების 

საფუძველზე, ასევე არალეგალურად. როგორც აღინიშნა, ტყის ჭრა ხდება გეოლოგიური 

პროცესების გააქტიურების მიზეზი. მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენა-განაშენიანება არ 

ხდება.  

 

5 წყლის რესურსები 

თიანეთის მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები უხვია. მუნიციპალიტეტის მდინარეთა 

ქსელი წარმოდგენილია იორითა და მისი შენაკადებით. მდ. იორზე მოწყობილია 12.8 კმ2 

სარკის და 325 მლნ მ3 მოცულობის წყალსაცავი, რომელიც გამოყენება ელექტროენერგიის 

გენერაციისთვის და სარწყავად.  

მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები საკმარისია ადგილობრივი მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად. ამასთან დიდი ნაწილი (დაახლ. 260 მლნ მ3) მიეწოდება ჰესებს და 

სამგორის სარწყავ სისტემას.  

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური და მიწისქვეშა 

წყლის სამონიტორინგო ქსელი. შესაბამისად, ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების 

ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს.  

მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის გამოიყენება ზედაპირული წყლები. 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება გააჩნია მხოლოდ დ. თიანეთს და დ. სიონს.  

წყალმომარაგების სისტემა არც თუ კარგ მდომარეობაშია.   
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6 მდინარის ნაპირების დინამიკა 

მუნიციპალიტეტის მდინარეები წარმოდგენილია მდ. იორითა და მისი შენაკადებით. 

როგორც აღინიშნა, ადგილ-ადგილ ხდება მდინარეთა ნაპირების წარეცხვა და კალაპოტის 

დახრამვა. როგორც ჩანს, ეს პროცესები ტყის ჭრის შედეგადაა გააქტიურებული. ამას 

გარდა, იორის კალაპოტის დინამიკაზე მნიშნველოვან გავლენას ახდენს სიონის 

წყალსაცავი.   

 

7 ინდუსტრია/წარმოება 

თიანეთის მუნიციპალიტეტში ინდუსტრიული საწარმოები არ არის.  

 

8 ნარჩენების მართვა 

თიანეთის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა დაბალ დონეზეა. საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების შეგროვება ხდება მხოლოდ დ. თიანეთსა და დ. სიონში. შეგროვებული 

ნარჩენების განთავსება ხდება იმავე დასახლებებთან არსებულ ნაგავსაყრელებზე, 

რომლებიც ვერ აკმაყოფილებს სანიტარულ ნორმებს. ნარჩენების შეგორების 

გასაუმჯობესებლად და არალეგალური განთავსების შესამცირებლად ამ დასახლებებში 

იდგმება ბუნკერები. ამას გარდა, ხდება დასუფთავების სამსახურის გადაიარაღება.  

მუნიციპალიტეტის სხვა დასახლებებში ნარჩენების შეგროვება არ ხდება. ამიტომ, 

მოსახლეობა მათ არალეგალურ ნაგავსაყრელებზე ყრის.  

 

9 ადგილობრივი მმართველობა 

თიანეთის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტებიდან კლიმატის 

ცვლილებებისადმი ადაპტაციის კონტექსტში შეიძლება დასახელდეს:  

 წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია 

 ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა 

 სოფლის მეურნეობის სამსახურის გახსნა 

სამუშაო ჯგუფის წევრები არ დასწრებიან ტრენინგებს კლიმატის ცვლილებებთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე. მათი მოსაზრებით, კლიმატის ცვლილების მიმართ 

მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა უკავშირდება გეოლოგიური პროცესებს და ტყის ჭრას, 

რომელიც ააქტიურებს მათ.   
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10 დასკვნები და რეკომენდაციები 

თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის შედეგების 

შეფასების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი 

შეიძლება დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

ბუნებრივი საფრთხეები - ბუნებრივი საფრთხეებიდან თიანეთის მუნიციპალიტეტისთვის 

განსაკუთრებით პრობლემატურია ღვარცოფი, მეწყერი და მდინარეთა ნაპირების 

წარეცხვა. ამ სტიქიური მოვლენების რისკები მნიშვნელოვნად გაზრდილია 

ანთროპოგენული ზემოქმედების გამო, რომელთა შორის მნიშვნელოვანია ტყის 

ინტენსიური ჭრა და ხელოვნური წყალსაცავის მოწყობა.  

სოფლის მეურნეობა - თიანეთის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, 

კერძოდ კი სათიბ-საძოვრები დიდი რაოდენობითაა წარმოდგენილი. ამიტომ, 

მუნიციპალიტეტი ხელსაყრელია მეცხოველეობის განვითარებისთვის. თიანეთში 

ისტორიულად უფრო მეცხვარეობას მისდევდნენ, ვიდრე მსხვილფეხა პირუტყვის 

მოშენებას. თუმცა, ამჟამად სიტუაცია შეცვლილია ზამთრის საძოვრების 

ხელმიუწვდომლობის გამო.  

როგორც მემცენარეობაში, ასევე მეცხოველეობაში არსებული გამოწვევებიდან ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი საკითხია აგრონომიული/ვეტერინარული და საკონსულტაციო 

მომსახურების ნაკლებობა, ასევე ამ დარგების ხელშემწყობი პროექტების დეფიციტი.  

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის სტრატეგიის თანახმად, არსებული პირობებიდან 

გამომდინარე (საძოვრების სიუხვე, სიმაღლე ზღვის დონიდან) მუნიციპალიტეტისთვის 

პრიორიტეტულია მეცხვარეობის განვითარების ხელშეწყობა, ასევე კარტოფილის თესლის 

წარმოების განვითარება.  

ტყის რესურსები - თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დიდი ნაწილი ტყეებითაა 

დაფარული. ამჟამად ტყეები ინტენსიურად იჩეხება. შედეგად, ზოგ ადგილებში ტყის 

საფარის სიხშირე ძალიან შემცირდა. ტყეებზე ასეთი ზეწოლის გამო გააქტიურებულია 

გეოლოგიური პროცესები. ტყის მონიტორინგის და აღდგენის პროექტები ადგილობრივი 

ან ცენტრალური ხელისუფლების მიერ არ ხორციელდება.   

წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - თიანეთის მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსი 

უხვადაა. ადგილობრივი მოთხოვნა წყალზე მცირეა და რესურსის დიდი ნაწილი 

სამგორის სარწყავი სისტემის საშუალებით გადაისროლება სხვა მუნიციპალიტეტებში 

სარწყავად და ჰიდროელექტროენერგიის საწარმოებლად.  

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - მუნიციპალიტეტში გარკვეული საქმიანობა 

ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის. თუმცა, ასეთი 

საქმიანობა საკმაოდ მცირემასშტაბიანია. კერძოდ, ამ მიმართულებით ხორციელდება 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები და წყალმომარაგების რეაბილიტაცია. სოფლის მეურნეობის 
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ხელშემწყობი პროექტები, ასევე ტყის საფარის მონიტორინგის და აღდგენის პროექტები 

პრაქტიკულად არ ხორციელდება.  

როგორც წესი, მუნიციპალიტეტის გამგეობას არასრული ინფორმაცია გააჩნია ისეთი 

საკითხების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა განსაზღვროს მუნიციპალიტეტის 

სენსიტიურობა კლიმატის ცვლილების მიმართ და როგორებიცაა ბუნებრივი 

კატასტროფები, სოფლის მეურნეობა, წყლის რესურსები და წყალმომარაგება, ტყის 

რესურსები. ეს ზღუდავს მათ შესაძლებლობას გაანალიზონ მოსალოდნელი საფრთხეები, 

ასევე დაგეგმონ და განახორციელონ პრევენციული ღონისძიებები.   

 

რეკომენდაციები 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის თიანეთის მუნიციპალიტეტში 

რეკომენდირებულია შემდეგი ზომების გატარება:  

 ტყის ჭრის ნორმების გადახედვის ლობირება სატყეო დეპარტამენტთან, რათა 

თავიდან იქნას აცილებული ტყეების მნიშვნელოვანი დეგრადაცია.  

 ტყის ჭრის მონიტორინგის განხორციელება, რათა დროულად დაფიქსირდეს და 

აღიკვეთოს პრობლემები  

 ტყის საფარის აღდგენა-განაშენიანების პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება 

სატყეო დეპარტამენტთან ერთად 

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების განხორციელება, კერძოდ 

საკონსულტაციო, ვეტერინარული თუ აგრონომიული მომსახურეობის 

განვითარება 

 სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენარჩუნების სტრატეგიის შემუშავება, რათა 

მეცხოველეობის განვითარების შემთხვევაში თავიდან იქნას აცილებული ჭარბი 

ძოვება.  

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და  

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

მდგარი გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 


