
კლიმატის ცვლილება 

კახა არცივაძე 

!



კლიმატი და ამინდი 

კლიმატის ცნების ქვეშ როგორც წესი მოიაზრება ატმოსფეროს ქვედა 
ფენების ასევე მასთან დაკვშირებულ წყლის ფენებისა და მიწის  
ზედაპირის საშუალო მდგომარეობა, რომელიც განიხილება დროის 
შედარებით დიდ მონაკვეთებში (მინიმუმ წელი და მეტი).  

!



კლიმატი და ამინდი 

ამინდი ეს არის ატმოსფეროს მუდმივად ცვალებადი მდგომარეობა, 
რომელიც როგორც წესი განიხილება დროის რაღაც გარკვეულ 
კონკრეტულ მონაკვეთში.  

!



კლიმატს ახასიათებს სეზონური მერყევობა და მსხვილმაშტაბიანი რეგიონალური 
ციკლები. 
დედამიწაზე არსებული კლიმატი განპიროპებულია იმ რთული ურთიერთობით, 
რომელიც არსებობს მზეს, ოკეანეებს, კრიოსფეროს, დედამიწის ზედაპირსა და 
ბიოსფეროს შორის. ძირიტად როლს ამ ურთიერთობებში მზე თამაშობს.  

!



კლიმატის ცვლილება ბუნებრივი მოვლენაა და დროის საკმაოდ დიდ 
მონაკვეთში მიმდინარეობს.  

¢  ცვლილებებს განაპირობებდა და ახლაც განაპირობებს ისეთი 
გლობალური მოვლენები როგორიც არის კონტინენტების დრეიფი, 
სხვადასხვა ასტრონომიური ციკლების, მზის აქტივობის, ვულკანური 
მოქმედების ან დედამიწის გეოფიზიკური მახასიათებლების 
ცვლილებასთან ერთად.  

!



კლიმატის ცვლილება ბუნებრივი მოვლენაა და დროის საკმაოდ დიდ 
მონაკვეთში მიმდინარეობს.  

¢  ცვლილებებს განაპირობებდა და ახლაც განაპირობებს ისეთი 
გლობალური მოვლენები როგორიც არის კონტინენტების დრეიფი, 
სხვადასხვა ასტრონომიური ციკლების, მზის აქტივობის, ვულკანური 
მოქმედების ან დედამიწის გეოფიზიკური მახასიათებლების 
ცვლილებასთან ერთად.  



სათბურის ეფექტი 
სათბურის ეფექტის გამო დედამიწაზე ხდება ტემპერატურის დამატებითი აწევა 
დაახლოებით 33oC –ით, რის შემდგომ დედამიწაზე ფაქტიური საშუალო წლიური 
ტემპერატურა 15 oC შეადგენს. 



ადამიანის როლი კლიმატის ცვლილების პროცესში. 

¢  ნახშირორჟანგი წარმოადგენს ნახშირწყალბადების წვის შედეგად 
წარმოქმნილ ძირითად გაზს. იმავდროულად იგი სათბურის 
ეფექტის ძირითად გაზს წარმოადგენს 

¢  მე-18 საუკუნიდან დაიწყო ნახშირწყალბადების ინტენსიური 
გამოყენება ადამიანის სამეურნეო საქმიანობაში.   

¢  ამჟამად ყოველწლიურად ბუნებრივ წყაროებზე მოდის 
დაახლოებით 40 გეგატონა CO2-ის ემისია,  რასაც ემატება ემატება 
ადამიანის სამეურნეო საქმიანობით გამოწვეული 7-9 გეგატონა 
ნახშირორჟანგი.  



ადამიანის როლი კლიმატის ცვლილების პროცესში. 
 1975 წელს კიილინგისა და მისი კოლეგების მონაცემებით (მაუნა ლოა-ს 

ობსერვატორიისა და სხვა წყაროებიდან მიღებული მონაცემების კვლევის საფუძველზე) 
მარტო  CO2-ის კონცენტრაცია პრეინდუსტიული პერიოდიდან თითქმის 42% -ით 
გაიზარდა. 
ამჟამად ნახშირორჟანგის კონცენტრაცია ატმოსფეროში შეადგენს 395 ნაწილაკს-
მილიონზე იმ დროს როდესაც ეს მაჩვენებელი მე-18 საუკუნის დასაწყისისთვის 280-ს 
შეადგენდა.  



კლიმატის ცვლილების გამომწვევი ანთროპოგენური ფაქტორები 

მანისა და ჯონსის მიერ გამოქვეყნებული მონაცმები, სადაც ჩანს რომ საშუალო წლიური ტემპერატურის 
მატება ბოლო 200 წლის განმავლობაში დროში კარგად ემთხვევა  CO2-ის კონცენტრაციის ზრდის პროცესს 
ატმოსფეროში (სურ 3). 



2100 წლისთვის მოსალოდნელია საშუალო ტემპერატურის მომატება 2-5 გრადუსით, რაც 
დამოკიდებულია არსებული ემისიის მაჩვენებლების ცვლილებაზე    



გლობალური დათბობა თუ კლიმატის ცვლილება? 



პოლარული ყინულის ქუდის ცვლილება არქტიკაში 1980-წლიდან 2012 წლის 
ჩათვლით (NASA. 2012 წ) 



სათბურის გაზების კონცენტრაციის ზრდა საფუძვლად უდევს  გლობალური დათბობის 
თეორიას კლიმატის ცვლილების ხარჯზე.   

¢  ამ თეორიის თანახმად ბოლო ორი ასწლეულის 
განმავლობაში ადამიანის მიერ მოხმარებული  ნავთობის, 
ქვანახშირის, გაზის და სხვა ნედლეულის ინტენსიური 
მოხმარების შედეგად ატმოსფეროში იზრდება “სათბურის 
ეფექტში” მონაწილე გაზების კონცენტრაცია, რასაც 
შედეგად მოჰყვება დედამიწაზე საშულო ტემპერატურის 
მატებაც.  

¢  გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის 
ფარგლებში შექმნილი კლიმატის ცვლილების საერთაშორისო 
კომისიის ( Intergovernmental Panel on Climate Change- 
IPCC ) – ს მონაცემებით მე-20 საუკუნის განმავლობაში 
დედამიწაზე საშუალო ტემპერატურამ მოიმატა 0.6 oC–ით.  



გრენლანდიის და არნტარქიკის მყინვარების დნობა 



კლიმატის ცვლილების შედეგად მოსალოდნელია ექსტრემალური 
მოვლენების გახშირება 



აღმოსავლეთ საქართველოში კლიმატი  

¢  კლიმატი მშრალია. მისი შუა ნაწილი უკავია მდ. მტკვრის 
ხეობას, რომელიც ლიხის ქედიდან შიდა და ქვემო ქართლის 
ვაკეების გავლით თანაბრად ეშვება აღმოსავლეთისკენ. 
სამხრეთიდან მტკვრის ხეობა ესაზღვრება ჯავახეთის 
ვულკანურ ზეგანს, რომლის სიმაღლე იცვლება ზღვის 
დონიდან 2000-3300 მ ფარგლებში. რეგიონის უკიდურეს 
აღმოსავლეთ ნაწილს წარმოადგენს კახეთი, რომელიც 
ჩრდილოეთიდან შემოსაზღვრულია კავკასიონის სამხრეთი 
ფერდობებით.  

¢  აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში ჰავა მშრალი ტიპისაა: 
დაბლობებში მშრალი სუბტროპიკული, ხოლო მთიან 
რეგიონებში _ ალპური.  

¢  ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა ბარში ტოლია 11-13 
oC, ხოლო მთაში 2-7 oC, აბსოლუტური მინიმუმებით 
შესაბამისად -25 და -36 oC. აბსოლუტური მაქსიმუმი აღწევს +42 
oC, ხოლო აბსოლუტური მინიმუმი -42 oC (მყინვარწვერის 
ფერდობზე).  

¢  ნალექთა წლიური ჯამები ბარში 400-600 მმ, ხოლო მთიან 
რაიონებში 800-1200 მმ აღწევს. 



დასავლეთ საქართველოს კლიმატი  

¢  ძალიან მრავალფეროვანია და იცვლება, ზოგან ძალიან 
სწრაფად, ნოტიო სუბტროპიკულიდან მუდმივი ყინულის 
ზონამდე.  

¢  შავი ზღვის სანაპირო ზონა ნოტიო სუბტროპიკული ჰავით 
ხასიათდება.  

¢  ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა აქ 14-15 oC შეადგენს, 
ხოლო ნალექთა წლიური ჯამები იცვლება 1500-2500 მმ 
ფარგლებში. დასავლეთის მთიან და მაღალმთიან ზონებში 
ჰაერის წლიური საშუალო ტემპერატურა მერყეობს 6-10 და 2-4 
oC ფარგლებში, აბსოლუტური მინიმუმებით -30 და -35 oC. 
ტემპერატურის ექსტრემუმებია +45 და -15oC.  

¢  შავი ზღვის გავლენა დასავლეთ საქართველოს ჰავაზე 
გამოიხატება რბილ ზამთარში, ცხელ ზაფხულსა და ჭარბ 
ნალექებში. ხოლო წლიურ ნალექთა ჯამი მერყეობს 
შესაბამისად 1200-1600 მმ და 2000 მმ ფარგლებში.  



საქართველოს კლიმატი 
 



საქართველოს კლიმატი 
 



საქართველოში არსებული სიტუაცია 

¢  უკანასკნელი 100 წლის განმავლობაში ჰაერის  საშუალო წლიური 
ტემპერატურის მატებამ დასავლეთ საქართველოს ცალკეულ 
რაიონებში 0.7 °С -ს, აღმოსავლეთ საქართველოს ცალკეულ 
რაიონებში კი 0.6 °С -ს მიაღწია.  
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ჰაერის ტემპერატურის ცვლილება 1960 წლამდე არსებულ მრავალწლიან  ნორმასა 
და 1957-2006 პერიოდის საშუალო მნიშვნელობებს შორის 
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Armenia,  Azerbaijan and Georgia. Based on official country information from the communications to the UNFCCC, 

cientific papers and  news reports.   
Sourses: UNDP/ENVSEC Study on Climate Change Impact  for the South Caucasus 

 



საქართველოში არსებული სიტუაცია 

Zoï Environment Network publication produced in close cooperation with the ENVSEC Initiative and the Governments of 
Armenia,  Azerbaijan and Georgia. Based on official country information from the communications to the UNFCCC, 

cientific papers and  news reports.   
Sourses: UNDP/ENVSEC Study on Climate Change Impact  for the South Caucasus 

 



საქართველოში არსებული სიტუაცია 

Zoï Environment Network publication produced in close cooperation with the ENVSEC Initiative and the Governments of 
Armenia,  Azerbaijan and Georgia. Based on official country information from the communications to the UNFCCC, 

cientific papers and  news reports.   
Sourses: UNDP/ENVSEC Study on Climate Change Impact  for the South Caucasus 

 



საქართველოში არსებული სიტუაცია 

Zoï Environment Network publication produced in close cooperation with the ENVSEC Initiative and the 
Governments of Armenia,  Azerbaijan and Georgia. Based on official country information from the communications to 

the UNFCCC, cientific papers and  news reports.   
Sourses: UNDP/ENVSEC Study on Climate Change Impact  for the South Caucasus 

 



საქართველოში არსებული სიტუაცია 

Zoï Environment Network publication produced in close cooperation with the ENVSEC Initiative and the 
Governments of Armenia,  Azerbaijan and Georgia. Based on official country information from the 

communications to the UNFCCC, cientific papers and  news reports.   
Sourses: UNDP/ENVSEC Study on Climate Change Impact  for the South Caucasus 

 

საშუალო წლიური ტემპერატურის მატება  
PRECIS  outputs and the MAGICC-SCENGEN modelling tool  
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ნალექების  ჯამური ცვლილების პროგნოზი 
PRECIS  outputs and the MAGICC-SCENGEN modelling tool  




