
 

 
 

N 06, 2023 
 

 



 

1 

 

 

ს ა რ ჩ ე ვ ი  

 

ნავთობი და გაზი .................................................................................................................... 2 

ჯეიჰანიდან აზერბაიჯანული ნავთობის ექსპორტი ამ დრომდე ვერ ხერხდება ................. 2 

უკრაინა სამხრეთ გაზის დერეფნის პროექტითაა დაინტერესებულია ................................. 2 

ელექტროენერგეტიკა ............................................................................................................. 3 

ხუდონჰესის აშენების რეალური შესაძლებლობა გაჩნდა – მთავრობამ მოსახლეობის 

ინტერესი დააკმაყოფილა .............................................................................................................. 3 

თურქეთში მომხდარ დამანგრეველ მიწისძვრას კაშხლებისთვის პრობლემები არ 

შეუქმნია ............................................................................................................................................ 5 

განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა ................................................................ 5 

ევროკავშირის რომელი ქვეყანა მოიხმარს ყველაზე მეტ განახლებად ენერგიას ................. 5 

ევროკავშირი და უკრაინა განახლებადი ენერგიისა და წყალბადის საწარმოებლად 

ითანამშრომლებენ ........................................................................................................................... 5 

კლიმატის ცვლილება............................................................................................................. 6 

კლიმატის ცვლილების გამო, მილიონობით ადამიანი კატასტროფული წყალდიდობების 

საფრთხის წინაშეა — ახალი კვლევა............................................................................................. 6 

ჰაერის ხარისხი საქართველოში: საჭიროა თუ არა მკვეთრი ცვლილებები? ........................ 7 

პუბლიკაციები ......................................................................................................................... 8 

ღონისძიებები .......................................................................................................................... 8 

 

 

  



 

2 

 

ნავთობი და გაზი 

ჯეიჰანიდან აზერბაიჯანული ნავთობის ექსპორტი ამ დრომდე ვერ 

ხერხდება 

თურქეთში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ ჯეიჰანის პორტიდან 

აზერბაიჯანული ნავთობის მსოფლიო ბაზრებზე ექსპორტს უამინდობაც აფერხებს, 

ვინაიდან ამ პირობებში შეუძლებელია ტერმინალის წყალქვეშა მონაკვეთის 

მდგომარეობის შემოწმება. 

კომპანია British Petroleum–ში (BP) განაცხადეს, რომ აზერბაიჯანული ნავთობის ექსპორტის 

განახლების ვადები ჯერ არ არის დადგენილი. ჯეიჰანის პორტში შექმნილი ვითარების 

გამო კომპანიამ ხუთშაბათს, 9 თებერვალს, ფორს–მაჟორი გამოაცხადა. 

ინფორმირებული წყაროები ანონიმურობის პირობით აცხადებენ, რომ ბაქო–თბილისი–

ჯეიჰანის ტერმინალის გაშვება შეიძლება დაგეგმილზე ბევრად დიდი ხნით გადაიდოს. 

თუმცა, მათი თქმით, ნავთობსადენი ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს და აზერბაიჯანული 

ნავთობი ჯეიჰანის პორტის რეზერვუარებში იტვირთება. 

აზერბაიჯანული სააგენტო haqqin.az წერს, რომ ბაქოსთან მდებარე სანგაჩალის 

ტერმინალის საცავებში საკმარისი ადგილია იმისთვის, რომ მოპოვება შეუფერხებლად 

გაგრძელდეს. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ ტერმინალის ტევადობა მხოლოდ 2 დღე ეყოფა 

საბადოდან მოპოვებულ ნავთობს. ამიტომ, თუ პორტის ტერმინალიდან ტანკერებზე 

გადატვირთვა არ განახლდება, ნავთობმოპოვების მოცულობის შემცირების საკითხს 

განიხილავენ. 

აზერბაიჯანული ნავთობის კიდევ ერთი საექსპორტო მიმართულებაა ბაქო–სუფსის 

მილსადენი, თუმცა უკრაინაში მიმდინარე ომის გამო ეს ხაზი არ მუშაობს. 

წყარო: gbc.ge  -  https://cutt.ly/53mtHuF   

 

უკრაინა სამხრეთ გაზის დერეფნის პროექტითაა დაინტერესებულია 

რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის მიუხედავად, უკრაინა იყო და რჩება სანდო 

პარტნიორად და მზადაა უზრუნველყოს თავისუფალი შესაძლებლობები კასპიის 

ზღვიდან ევროკავშირში ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სტრატეგიულად 

მნიშვნელოვან პროცესში. 

უკრაინის ენერგეტიკის სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, ამის შესახებ 

უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ, მიკოლა კოლესნიკმა სამხრეთ გაზის 

დერეფნის მრჩეველთა საბჭოს ფარგლებში მე-9 მინისტერიალზე განაცხადა. 

მონაწილეებმა განიხილეს ევროკავშირში გაზის ტრანსპორტირების შესაძლებლობების 

გაზრდის შედეგები და გეგმები. 

„რამდენიმე თვეში ინექციების სეზონი დაიწყება. ევროკავშირის ქვეყნებში მიწისქვეშა 

გაზის საწყობების (UGS) უმეტესობა სავსეა, რაც ხელს უწყობს უკრაინის UGS-ის მიმართ 

ინტერესის ზრდას. 
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ძირითადი გადაწყვეტა ეფუძნება არსებული ინფრასტრუქტურის გამოყენებას – 

ტრანსბალკანური გაზსადენის სიმძლავრეს. უკრაინის GTS ოპერატორისთვის ეს არის 

შესაძლებლობა მოიზიდოს ახალი მომხმარებლები სერვისებისთვის 

სახელმწიფოთაშორისი კავშირის პუნქტების საშუალებით“, – თქვა კოლესნიკმა. 

მინისტრის მოადგილემ ასევე ხაზი გაუსვა, რომ უკრაინა დღეს არის მხარეთა სრული 

პარტნიორი ნავთობისა და გაზის კომპლექსში თანამშრომლობის ფარგლებში. 

„აზერბაიჯანთან თანამშრომლობის ფარგლებში ერთ-ერთი უმთავრესი 

ინფრასტრუქტურული პროექტი არის ევრაზიის ნავთობის სატრანსპორტო დერეფნის 

პროექტი, რათა შეიქმნას ახალი მარშრუტი ნავთობის ტრანსპორტირებისთვის კასპიის 

რეგიონიდან ევროკავშირის ბაზრებზე. 

ჩვენ დაინტერესებული ვართ სამხრეთ გაზის დერეფნის პროექტის განხორციელებით და 

მზად ვართ ვითანამშრომლოთ ბუნებრივი გაზის მიწოდების მარშრუტების 

დივერსიფიკაციისთვის“, – დასძინა მან. 

კოლესნიკმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ უკრაინის სტრატეგიული ინტერესია 

ევროკავშირთან, აშშ-სთან, თურქეთთან და აზერბაიჯანთან თანამშრომლობა, მათ შორის 

რუსეთის გავლენის შესუსტება. 

წყარო: bfm.ge   -   https://cutt.ly/73mtK7s   

 

 

ელექტროენერგეტიკა 

ხუდონჰესის აშენების რეალური შესაძლებლობა გაჩნდა – მთავრობამ 

მოსახლეობის ინტერესი დააკმაყოფილა 

ხუდონჰესის პროექტი, რომელიც უკვე 35 წელია გაყინულია, შეიძლება რეალურად 

განხორციელდეს. დიდი ჰესის აშენების გასაღები პრემიერის ახალ ინიციატივაში დევს, 

რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სრულიად მისაღები უნდა იყოს. ირაკლი 

ღარიბაშვილის ინფორმაციით, ხუდონჰესის პროექტი ისე უნდა აშენდეს, რომ სოფელი, 

ეკლესია და საფლავები აღარ დაიტბორება, წყალსაცავის ადგილმდებარეობა კი 

შეიცვლება. 

„ჩვენ ახლა ვმუშაობთ ხუდონის პროექტის მოდიფიცირებაზე. მოგეხსენებათ, ეს 

ყველასთვის საკმაოდ მგრძნობიარე საკითხი იყო, ვინაიდან არსებული პროექტის 

მიხედვით, იქ გათვალისწინებული იყო სოფლის, საფლავების, ეკლესიის დატბორვა, რაც, 

რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმე იქნებოდა. ამიტომ ახალ პროექტზე ვმუშაობთ, ისე უნდა 

აშენდეს ეს ჰესი, რომ დატბორვა აუცილებელი აღარ იყოს. შესაძლოა სიმძლავრემ ოდნავ 

დაიკლოს, შემცირდეს, მაგრამ ჩვენი ექსპერტები გვეუბნებიან, რომ გამომუშავება თითქმის 

იგივე დარჩება. თუ ასე მოხდება, რა თქმა უნდა, ეს იქნება სასიხარულო. 

აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ასეთი მსხვილი პროექტების განხორციელებას ვგეგმავთ 

სახელმწიფოს, ანუ მთავრობის თანამონაწილეობით. ჩვენ უნდა ვიყოთ წამყვანი ამ 

პროექტებში იმიტომ, რომ ეს არის საერთო ეროვნული მნიშვნელობის, სახელმწიფო 

მნიშვნელობის პროექტები“, – აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა. 
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ხუდონის ახალი პროექტისა და ჰესის მთავრობის თანამონაწილეობით აშენებასთან 

დაკავშირებით მაშინვე გაჩნდა აზრთა სხვადასხვაობა. სპეციალისტების ნაწილი 

მთავრობის პოზიციას იწუნებს, ხოლო ნაწილი კი, პირიქით, სრულ მხარდაჭერას 

უცხადებს. 

კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის სკოლის დეკანი სოსო ბერიკაშვილი ენერგეტიკაში 

ინვესტიციებს ემხრობა, მაგრამ ამ პროექტის წარმატებაში ეჭვი ეპარება. მას არც 

ინვესტიციების იმედი აქვს და არც სახელმწიფოს მიიჩნევს მაინც და მაინც საიმედო 

მეწილედ და გარანტორად. 

„მე ვემხრობი ინვესტიციებს ენერგეტიკაში, მათ შორის ჰესებში, მაგრამ ამ პროექტის 

წარმატების ძალიან მეეჭვება. გვახსოვს ნამახვანჰესის ჩავარდნილი პროექტი და 

ხუდონჰესიც. ხალხის მეხსიერებაში ჰესების შესახებ ინფორმაცია ძალიან არასწორადაა 

აღბეჭდილი. ხუდონჰესის მაგალითზეც ბევრი რისკი იყო, იგივე კორუფციასთან 

დაკავშირებით. არ ვიცი, ამჯერად ვის უნდა გაუჩნდეს ხუდონში ინვესტიციის სურვილი, 

თუნდაც სახელმწიფო იყოს მეწილე. სახელმწიფო ნამახვანჰესის შემთხვევაშიც 

გამოდიოდა გარანტორად, მაგრამ პროექტი წარუმატებელი აღმოჩნდა. 

მთავრობის ჩართულობით გვინახავს პროექტები, რომლებიც საერთოდ ვერ 

განხორციელებულა. მაგალითად, სახელმწიფო ჩართულია გზების მშენებლობის 

პროცესში და ამდენი ხანია ავტობანი ბათუმამდე ვერ ჩავიყვანეთ. ამიტომ, სახელმწიფო 

როგორც მოთამაშე და აქტორი მაინც და მაინც საიმედო არ არის, თუმცა თეორიულად 

სახელმწიფოს ჩართულობა შესაძლოა ნდობის ამწევი იყოს“, – განაცხადა ბერიკაშვილმა. 

სამაგიეროდ, მთავრობის გადაწყვეტილებით კმაყოფილია ენერგეტიკოსი სიმონ 

ბახტურიძე. მისი აზრით, ყველაზე სწორი გზა გამოინახა და ხუდონჰესი აშენდება 

უსაფრთხოების მაქსიმალური დაცვით, სადაც გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედებაც 

მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი. 

„ელექტროსადგურის ლოკაცია არ იცვლება, რჩება როგორც იყო, გარემოზე ზემოქმედება 

მინიმუმამდე მცირდება, ხოლო წყალსაცავი, რომელიც ხელისშემშლელი ფაქტორი იყო, 

ახალ სქემაში გადატანილია ზემოთ, იქნება ზომით მცირე, უსაფრთხოების მაქსიმალური 

დაცვით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გაჟღერებული 

ინიციატივა არის სწორი, თუ როგორ უნდა აშენდეს ხუდონჰესი. ცხადია, სწორი გზა 

გამოინახა, რომ სოფელი არ დაიტბოროს. 

როცა ხუდონჰესი გახდა აქტიური საკითხი, დაიფიცა მოსახლეობამ, რომ არ 

ააშენებინებდნენ, არ მისცემდნენ საფლავებისა და ეკლესიების დატბორვის საშუალებას. ეს 

ფაქტორი ახლა გამოირიცხა. გადაწყდა, რომ წყალსაცავი დასახლებისგან შორს 

განთავსდება, ანუ გადატანილი იქნება სოფელ ხაიშის ზემოთ, აღარ დაიტბორება სოფელი, 

რაც იყო პროექტის განუხორციელებლობის მიზეზი“, – აღნიშნა სიმონ ბახტურიძემ. 

მისი აზრით, ახალი პროექტით კმაყოფილი დარჩება მოსახლეობა, გაჩნდება სამუშაო 

ადგილები და რეგიონი უფრო გაძლიერდება. 

შეგახსენებთ, მთავრობას ხუდონჰესის პროექტის ძველი ინვესტორისგან გამოსყიდვა 13.5 

მლნ დოლარი დაუჯდა. პროექტზე ახალი აუქციონის გამოცხადებას კი მთავრობა 2023 

წლის დასაწყისშივე გეგმავს. 

წყარო: for.ge  -   https://cutt.ly/c3mtCIU  
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თურქეთში მომხდარ დამანგრეველ მიწისძვრას კაშხლებისთვის 

პრობლემები არ შეუქმნია 

7,8 მაგნიტუდის მიწისძვრა თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში 6 თებერვალს, 

გამთენიისას მოხდა. 

მიწისძვრის ზონაში, ადანაში არსებული Seyhan-ისა და Çatalan-ის კაშხლებს არ აქვთ 

პრობლემები და არ არსებობს არც რაიმე რისკები ნაგებობების უსაფრთხოების კუთხით. 

ცნობისთვის, Seyhan-ის კაშხლის სიმაღლე 53 მ-ს შეადგენს, წყალსაცავის მოცულობა 750 

მლნ კუბ.მ-ს, ხოლო სარკის ზედაპირის ფართობი 68 კვადრატულ კილომეტრს. 

Çatalan-ის კაშხლის სიმაღლე 70 მეტრია, წყალსაცავის მოცულობა 2,126 მილიარდი კუბ.მ, 

ხოლო სარკის ზედაპირის ფართობი 82 კვადრატული კილომეტრი. 

წყარო: “ენერგოპლატფორმა”  -   https://cutt.ly/13mtNqP  

 

 

განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა 

ევროკავშირის რომელი ქვეყანა მოიხმარს ყველაზე მეტ განახლებად 

ენერგიას 

ევროკავშირში მთლიან მოხმარებულ ენერგიაში განახლებადი ენერგიის წილი  2021 წელს  

22.9% იყო. ინფორმაციას ამის შესახებ ევროპის სტატისტიკური სააგენტო Eurostat-ი 

ავრცელებს. 

განახლებად ენერგიას ყველაზე მეტს შვედეთში მოიხმარენ. 

• შვედეთი (68.6%) 

• ესტონეთი (61.3%) 

• ლატვია (57.4%) 

ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი კი შემდეგ ქვეყნებში ფიქსირდება: 

• ირლანდია (5.2%) 

• ნიდერლანდები (7.7%) 

• ბელგია (9.2%). 

წყარო: commersant.ge  -   https://cutt.ly/F3mt10O   

 

ევროკავშირი და უკრაინა განახლებადი ენერგიისა და წყალბადის 

საწარმოებლად ითანამშრომლებენ 

ევროკავშირი და უკრაინა განახლებადი ენერგეტიკისა და წყალბადის განვითარების 

მიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავებას გეგმავენ. მიზანი ქვეყნის ხელშეწყობაა, 
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რომლის ენერგეტიკული სისტემა რუსეთის მიერ განხორციელებული თავდასხმების 

შედეგად, სერიოზულად დაზიანდა. 

Reuters-ის ინფორმაციით, ურთიერთგაგების მემორანდუმის გეგმას ხელი პრეზიდენტ 

ვოლოდიმირ ზელენსკისა და ევროკავშირის მაღალი რანგის წარმომადგენლებს შორის 

კიევში გასამართ სამიტზე მოეწერება. დოკუმენტის დეტალები შესაძლოა, ჩართული 

მთავრობების მიერ მის დამტკიცებამდე შეიცვალოს. 

დოკუმენტის გეგმის მიხედვით, ევროკავშირი და უკრაინა გააუმჯობესებენ 

მარეგულირებელ, ფინანსურ და გარემოსდაცვით პირობებს, რათა „უკრაინაში 

განახლებადი ენერგიის განვითარება მნიშვნელოვნად დაჩქარდეს“, რაც სექტორში 

ინვესტიციების მოზიდვასაც შეუწყობს ხელს. მთავრობის წარმომადგენლების 

განცხადებით, რუსული იერიშების შედეგად, უკრაინის ენერგეტიკული სისტემის 

დაახლოებით 40% დაზიანდა, რომლის რეკონსტრუქციაც ინვესტიციებს საჭიროებს. 

როგორც ევროკავშირმა მიმდინარე თვეში განაცხადა, ბლოკი უკრაინას პოლონეთში 

მდებარე რეზერვიდან დამატებით 1,000 გენერატორს გადასცემს. თუმცა შეთანხმების 

პროექტი მსგავსი ტიპის საგანგებო დებულებებს სცდება და უკრაინას განახლებადი 

ენერგიისა და ნახშირბადის დაბალი ინტენსივობის მქონე სექტორების განვითარებაშიც 

დაეხმარება, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში ომი ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. 

დოკუმენტის გეგმა არ აკონკრეტებს, შეთანხმება მხოლოდ განახლებადი ენერგიის 

წყაროებიდან მიღებულ წყალბადს შეეხება, რომელიც ევროკავშირის კლიმატური მიზნის 

ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხს წარმოადგენს, თუ მის სხვა წყაროდან მიღებასაც მოიცავს. 

დღეს ევროპაში გამოყენებული წყალბადის უმეტესი ნაწილი მიღებულია წიაღისეული 

საწვავისგან, პროცესით, რომლის საშუალებითაც ატმოსფეროში CO2 ემისიები გამოიყოფა. 

წყარო: forbes.ge   -   https://cutt.ly/x3mt9be   

  

კლიმატის ცვლილება 

კლიმატის ცვლილების გამო, მილიონობით ადამიანი კატასტროფული 

წყალდიდობების საფრთხის წინაშეა — ახალი კვლევა 

ახალი კვლევის მიხედვით, მყინვარების დნობა მსოფლიოში მილიონობით ადამიანს 

წყალდიდობის რისკის წინაშე აყენებს. 

ძირითადად ოთხ ქვეყანაში — ინდოეთში, პაკისტანში, პერუსა და ჩინეთში, სადაც 

მრავლად არის მყინვარული წარმოშობის ტბები და მოსახლეობა ფრიად მოწყვლადია 

კლიმატური კატასტროფებისადმი. 

მყინვარები „ყინულის მდინარეებია“, რომლებიც მილიონობით წლის განმავლობაში 

ყალიბდება დაპრესილი თოვლისგან. ნელ-ნელა ისინი დაბლა, ხეობებში მიცოცავენ და 

ზოგჯერ იმხელებიც ხდებიან, რომ წარმოქმნიან ყინულის ფენებს, რომლებიც ზღვაშიც კი 

შედის. 

თუმცა, ტემპერატურის მატების გამო, მყინვარები იმაზე სწრაფად დნება, ვიდრე 

მეცნიერები ფიქრობდნენ და საუკუნის მიწურულისთვის, მსოფლიოს 215 000 

მყინვარიდან ნახევარიღა დარჩება. 
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ამის გავლენა შეიძლება ბევრად უფრო ადრე გახდეს საგრძნობი. ზუსტად ისე, როგორც 

ქვემოდან ამოწეული ზღვის თბილი წყალი ქვეშიდან ადნობს ყინულის ფენებს, 

მყინვარებიდან გამოჟონილი ნადნობი წყალიც აჩქარებს ყინულების დნობას. 

მყინვართა უკანდახევის შედეგად წარმოქმნილ გეოლოგიურ დეპრესიებში, სადაც 

ნადნობი წყალი გროვდება, ჩნდება ღრმა ტბები და სწრაფი მდინარეები, რომლებიც 

ყინულის დნობას ასევე აჩქარებენ. 

ახალი კვლევა ნიუკასლის უნივერსიტეტის ბუნებრივ კატასტროფათა მკვლევარმა 

კაროლინ ტეილორმა ჩაატარა. ამ კვლევის მიხედვით, დაახლოებით 15 მილიონი ადამიანი 

ცხოვრობს მყინვარული ტბების დაბლა რეგიონებში და არსებობს ამ ტბების კოლაფსის 

რისკები. 

დეტალური, საველე კვლევების გარეშე რთულია იმის პროგნოზირება, თუ როდის 

გაივსება და გადმოვა მყინვარული ტბა. 

გარდა ამისა, მყინვარული ტბების გადმოსვლით გამოწვეული წყალდიდობები (GLOF) 

ხშირად მოულოდნელად, რაიმე წინასწარი ნიშნების გარეშე ხდება და მრავალი ადამიანის 

სიცოცხლეს იწირავს, გზადაგზა აზიანებს ინფრასტრუქტურას. ნგრევა შეიძლება 120 

კილომეტრზეც კი გავრცელდეს... 

წყარო:   #1tvმეცნიერება  -  https://cutt.ly/p3mt5f3   

 

ჰაერის ხარისხი საქართველოში: საჭიროა თუ არა მკვეთრი ცვლილებები?  

დაბინძურება არის ეგზისტენციალური საფრთხე თანამედროვე საზოგადოებისთვის, 

რომელიც საფრთხეს უქმნის როგორც ადამიანის ჯანმრთელობას, ისე მთელ პლანეტას. 

როგორც ISET-ს მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაშია აღნიშნული, ჰაერის დაბინძურება 

ხდება ოზონით, გოგირდით, აზოტის ჟანგეულებით და მცირე ზომის მყარი ნაწილაკებით 

(PM2.5). ჰაერის დაბინძურების შემცირება „მწვანე ზრდის“ ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია, 

რომელსაც, პარიზის შეთანხმების მიზნების მიღწევის გარდა, ჰაერის დაბინძურების 

შემცირების შემთხვევაში, 2050 წლამდე მთელ მსოფლიოში მილიონი ადამიანის 

სიცოცხლის გადარჩენა შეუძლია (Rijsberman, 2019). 

ჯანმრთელობისა და დაბინძურების შესახებ ლანცეტის კომისიის თანახმად, 2019 წლის 

მონაცემებით, ჰაერის დაბინძურება მსოფლიოში ნაადრევი სიკვდილისა და დაავადებების 

გამომწვევი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გარემოფაქტორია და დაახლოებით 9 

მილიონი ადამიანის ნაადრევი სიკვდილის მიზეზი გახდა (Fuller et al., 2022). 

ჰაერის დაბინძურება (საყოფაცხოვრებო და ატმოსფერული დაბინძურების ჩათვლით), 

სიკვდილიანობის 6.7 მილიონი შემთხვევით, კვლავ სიკვდილის გამომწვევ ძირითად 

მიზეზად რჩება სხვადასხვა ფორმის დაბინძურებით გამოწვეულ სიკვდილიანობათა 

შორის. 

საერთაშორისო ლიტერატურაში განხილულია ჰაერის დაბინძურების დიდი გავლენა 

ჯანმრთელობაზე და დაავადებებზე, რომლებსაც ის იწვევს. მაგალითად, მტკიცებულებები 

ცხადყოფს, რომ იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც 8-9 წლის განმავლობაში ისეთ გარემოში 

ცხოვრობდნენ, სადაც გამონაბოლქვი, შავი კვამლი არსებობდა (მაგ. ქალაქებში), მაღალი 
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იყო გულ-სისხლძარღვთა და რესპირატორული დაავადებებით სიკვდილიანობის 

მაჩვენებელი (Beverland et al., 2012); 

გარდა ამისა, დაბინძურებული ატმოსფერული ჰაერის გრძელვადიანი ზემოქმედება 

(არსებობს 12-წლიანი დაკვირვება) იწვევს გულ-სისხლძარღვთა და ცერებროვასკულარულ 

დაავადებებს (Zhang et al., 2011). 

დაბოლოს, დაბინძურებული ატმოსფერული ჰაერის ხანგრძლივი ზემოქმედება 

წარმოადგენს ისეთი ფსიქიკური აშლილობების გამომწვევ რისკ-ფაქტორსაც კი, 

როგორიცაა სუბიექტური სტრესი და თვითმკვლელობის სურვილი (Shin, Park, & Choi, 

2018). 

წყარო:   https://cutt.ly/v3myews   

 

 

პუბლიკაციები 

წარმოგიდგენთ პროფ. თეიმურაზ გოჩიტაშვილის ინგლისურენოვან მონოგრაფიას 

„საქართველოს ნავთობისა და გაზის სექტორი გარდამავალ პერიოდში“ 

 

ღონისძიებები 

განახლებადი ენერგიის საერთაშორისო კონფერენცია Conference   

თარიღი:  21 – 23 თებერვალი, 2023 

ადგილი: მადრიდი, ესპანეთი 

https://solarthermalworld.org/eventsingle/international-renewable-energy-conference-

2023madrid-spain/  

 

მსოფლიო მდგრადი ენერგეტიკის დღეები  

თარიღი: 1-3 მარტი, 2023 

ადგილი: ველსი, ავსტრია 

www.wsed.at 

 

მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია - განახლებადი ენერგია, რესურსები და მდგრადი 

ტექნოლოგიები  

თარიღი: 13-14 ნოემბერი, 2023 

ადგილი: სასტუმრო მილენიუმი, პარიზი, საფრანგეთი  

https://energytechconference.com/  

 


