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ბუნებრივ გარემოში წყალსაცავის ჩართვა, მისი შენაკადების კალაპოტების მოსილვისა და 

ამაღლების გამო, განაპირობებს: მიკროკლიმატზე ანთროპოგენული ზემოქმედების გაძლიე-

რებას; მეწყრული და სუფოზიური პროცესების გააქტიურებას; ზღვისპირში პლაჟის ამგები 

ნატანის მზარდ დეფიციტს; ზედა ბიეფის მოსახლეობისა და ტერიტორიების დატბორვის 

რისკების პერმანენტულ ზრდას.  

მიუხედავად ნეგატივებისა, წყალსაცავების მშენებლობა გასული საუკუნიდან მკვეთრად  

გაფართოვდა. კლიმატის გლობალური ცვლილება და მოსახლეობის უკონტროლო მატება 

(ე.წ. „დემოგრაფიული აფეთქება“) განაპირობებს მტკნარი წყლისა და ელექტროენერგიის 

მზარდ გლობალურ დეფიციტს სარწყავი მიწათმოქმედების შემცირებას და სხვ., რამაც 

ძლიერი იმპულსი მისცა წყალსაცავების მშენებლობას მთელ მსოფლიოში.     

წყალსაცავების პროექტირებისას იგნორირებული იყო ზედა ბიეფის მოსახლეობისა და 

ინფრასტრუქტურის კატასტროფული დატბორვის ალბათობა და რისკები, მათი გამანადგუ-

რებელი გავლენა ზღვის სანაპირო ზონაზე, რაც ზღვისპირა დასახლებებს და ინფრასტრუქ-

ტურას ტალღური აბრაზიით ემუქრება. 

ეს ფაქტები უჩვენებს, რომ საჭიროა გარემოსა და მოსახლეობის უსაფრთხოებაზე წყალსაცავის 

ზემოქმედების შეფასების კომპლექსური მეთოდიკის შემუშვება, რომლითაც შესაძლებელი 

გახდება წყალსაცავის ნეგატიური შედეგების პროგნოზირება და აცილება, ან მათი 

შერბილების გზების განსაზღვრა.  

პირველად იქნება გამოყენებული ახალი ტიპის მათემატიკური გამოსახულება I=f(Hk,Dm,Ri), 

რომლითაც გამოითვლება მოსახლეობისა და ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოებაზე წყალსა-

ცავის ზემოქმედების ალბათობა. ასეთი ფორმულები ასახავენ წყალსაცავის ზედა ბიეფში 

შენაკადების დახრილობის დამოკიდებულებას ნატანის მაქსიმალურ დიამეტრზე, ჰიდრავ-

ლიკურ რადიუსზე და კაშხლის წყალსაგდების ზღურბლის სიმაღლეზე.    

- კლიმატზე წყალსაცავის ზემოქმედების შეფასება მოხდება მიმდინარე გლობალური 

კლიმატური ფლუქტუაციის ფონზე ანალოგიისა და მათემატიკური სტატისტიკის 

მეთოდებით;  

- ზღვის სანაპირო ზონაზე წყალსაცავის ზემოქმედების შეფასება განხორციელდება ნატანის 

ბალანსის მეთოდით, რომლითაც ხდება ნატანის წლიური მოცულობის განსაზღვრა და 

დეფიციტის შევსების გზების  შერჩევა; 



- გრუნტის წყლების მოცულობასა და რეჟიმზე წყალსაცავის გავლენის შესაფასებლად  

გამოყენებული იქნება ფილტრაციული და წყლის ბალანსის მეთოდები. კონკრეტულ 

წყალსაცავებზე ამ მეთოდების მორგება შესრულდება ფილტრირებული წყლების 

მონიტორინგით. 

- ზედა ბიეფის მოსახლეობისა და ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების ალბათობის და 

რისკების შეფასების მეთოდი დღემდე არ არსებობს. შემუშავდება „წონასწორული 

კალაპოტის პროგნოზირების“ მეთოდი, რომლითაც შესაძლებელი იქნება შენაკადების 

კალაპოტების ამაღლებით გამოწვეული საფრთხეების შეფასება.  

ეროვნულ და საერთაშორისო პრაქტიკაში პირველად შეიქმნება ნაშრომი (თეორია, ინსტრუ-

მენტი კომპლექსური მეთოდიკის ფორმით, რომლითაც ავიცილებთ მცდარ გადაწყვეტი-

ლებებს წყალსაცავის მშენებლობის ადგილის, რეგულირების ტიპის და დასახლებული 

პუნქტების განლაგების შერჩევისას. მიღებული შედეგები საფუძვლად დაედება აგრეთვე 

წყალსაცავის ზღვრული მოსილვის მოცულობის და ექსპლოატაციის ხანგრძლივობის ახალ, 

მოდერნიზებულ საანგარიშო მეთოდს. ამჟამად მოქმედი მეთოდები არ ითვალისწინებენ 

შენაკადებში დალექილი ნატანის მოცულობებს, რაც იწვევს მათი გაანგარიშებული 

სიდიდეების ≥20% ცდომილებას. 
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