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როდესაც 100% სახელმძღვანელო 
პროექტი წარუმატებელია 



ყველა ქვეყანა არ არის თანაბრად მოწყვლადი, 
მაგრამ ეს გლობალური პრობლემა გახდება



მოსალოდნელი ცვლილებები 
ქსელებში

Source: Royal Society of NZ



ის რის გაკეთებასაც ჩვენ ვცდილობთ 
ახალი არ არის

აქტივების შეფასება შეეხება საგნების
მიმართ სისტემური მართვის მიდგომის
გამოყენებას და მოგების მიღებას, რაზეც
პასუხისმგებელია ჯგუფი ან სუბიექტი, 

მთლიანი სასიცოცხლო ციკლის
განმავლობაში ISO 55 000

დაგეგმვა                   მშენებლობა                       სიცოცხლის ხანგრძლივობა

პროექტის 
კონცეფცია

პროექტირება და ინჟინერია კლიმატის ზემოქმედების სიმწვავის ზრდა



კონტექსტი- პრობლემა, რომლის გადაჭრასაც 
ვცდილობთ

• თავიდან არიდება ->ინფრასტრუქტურის 

მცირე ნაწილი, სადაც რისკის თავიდან 

არიდება შესაძლებელია- მაგ. სანაპირო 

ინფრასტრუქტურა, რომელიც ზიანდება 

ყოველი შტორმის ან მოქცევის დროს. 

• მიღება -> ინფრასტრუქტურის ქსელების 

დიდი ნაწილი, სადაც სავარაუდო 

დანაკარგი იქნება მინიმალური და ამ 

ნაწილების ადაპტაციაში ინვესტირება არა 

ეკონომიურია, ან არ არის საჭირო.

• კონტროლი vs ტრანსფერი -> AM სისტემა 

გვეხმარება პასუხი გავცეთ შემდეგს

• კონტროლი-> ინფრასტრუქტურის 

ნაწილი, რომელის ადაპტაციის 

პროექტები გააკონტროლებს 

პოტენციურ დანაკარგებს. (კარგი მოგება 

ინვესტიციებზე). 

• ტრანსფერი- ფინანსირების სხვადასხვა 

ინსტრუმენტები, როგორიც არის 

დაზღვევა ან აქციები შეიძლება უფრო 

პრაქტიკული იყოს. 

კრიტიკულობის ჩარჩო წარმოადგენს ამ ანალიზის 
უმნიშვნელოვანეს ნაწილს

წყარო: Hugh Cowen

გასათვალისწინებელია რამდენიმე შესაძლო მომავალი, რომელშიც 
რისკი (რისკები) იცვლება დროსთან ერთად

A- თავიდან არიდება- ზემოქმედების შემცირება
C- ფიზიკური ზემოქმედების შერბილება
T- ფინანსური დანაკარგის შემცირება და აღდგენის 
ხელშეწყობა
A- ადაპტაცია



ადაპტაციის საფუძვლები

წყარო: https://imgur.com/gallery/3F82Ot1

ფუნქციურობა

ფუნქციურობის 
დაკარგვა

სახიფათო 
მოვლენა

გაუმჯობესება

დრო
მიზანი:
დრო ფუნქციის აღდგენისთვის

B. 
სისტემის 
მოძველება



ძირითადი გზავნილი- კლიმატთან ადაპტაცია 
არის AM მამოძრავებელი და იმართება იმავე 
პროცესებით

ინფრასტრუქტურული 
მომსახურებები

მომხმარებლის და მათი საჭიროებების აღქმა მოძველებული ინფრასტრუქტურის 
ტექნიკური მომსახურება

სივრცითი სეგმენტაცია

ცვალებადი დემოგრაფია 
და ურბანიზაცია კლიმატის 

ცვლილებასთან 
ადაპტაცია

ხელმისაწვდომი დაფინანსება



აქტივების მართვის ძალისხმევა 
ადაპტაციის ციკლში

მედეგობის გაზრდა

აღდგენა რეაგირება

მზადყოფნა

1. შესაძლებლობა
• ადამიანები
• ხელსაწყოები
• უნარები
• პროცესები

2. რისკების აღქმა
• საფრთხე
• ზემოქმედების 

შეფასება
• განვითარება

3. სამიზნე ინვესტირება
• მედეგობის სტრატეგია 

და პოლიტიკების 
მომზადება

• აქტივების მართვა 
გაუმჯობესებისთვის

• გადაწყვეტილების 
მიღება

4. გეგმა და პროცედურები
• საგანგებო სიტუაციების 

მართვის გეგმა
• ინფრასტრუქტურის 

დაგეგმვა

6. საგანგებო სიტუაციების 
მართვა
• აქტივებზე და 

ოპერაციებზე 
ზემოქმედების 
მინიმუმამდე დაყვანა

• საჭიროების შესაბამისი 
ინფორმაციის მიწოდება

7. კრიზისი, უწყვეტობა და 
კომუნიკაციები
• კრიტიკული 

ინფრასტრუქტურის 
აღდგენა

• ზიანის სწრაფი შეფასება 

8. უკეთესი დაგეგმვა
• აქტივის მომსახურების 

საჭიროების განსაზღვრა
• თემების მხარდაჭერა

9. პროგრამის მიწოდება
• შესყიდვის შესაბამის 

ხელსაწყოების შერჩევა
• მმართველობა
• პორტფელის მართვა



ადაპტაციის ანალიზის დაგეგმვის მიდგომა

წყარო: National Research Council (2010)

1. პრობლემის და მიზნების 
იდენტიფიცირება (მაგ. კლიმატის 
ცვლილების რისკი, რისკის 
შემცირება გამონაბოლქვის 
შემცირების გზით)

2. გადაწყვეტილების მიღების 
კრიტერიუმების განსაზღვრა (მაგ. 
ხარჯების და რისკების შემცირება, 
სანდოობის გაზრდა, პროექტის 
ეკოსისტემა)

3. წვდომის რისკები (მაგ. 
მოდელის კლიმატზე 
ზემოქმედება ან გამონაბოლქვის 
სცენარები, მოწყვლადობის 
ანალიზი ან სხვა)

4. ვერსიების იდენტიფიცირება (მაგ. 
ინფრასტრუქტურული ან საწარმოო 
პროცესების შემდეგ, რეგულაციების 
შემდეგ, დაზღვევის გაზრდა)

5. შეფასების 
ვერსიები (მაგ. 
ხარჯების და 
სარგებელის 
შეფასება, თემთან 
კონსულტაცია)

8. მონიტორინგი და ხელახლა 
შეფასება

7. გადაწყვეტილების 
დანერგვა (მაგ. მართვასთან 
კოორდინირება და 
ინტეგრირება)

დიახ

არა

6. გადაწყვეტილების მიღება- სწორად 
არის განსაზღვრული პრობლემა? 
დაკმაყოფილდა კრიტერიუმები?



რამდენია ინვესტიციით მიღებული 
მოგება?

ვაიტაკის ქარიშხალი

ქარიშხალი

წყალდიდობა 
მაისი 2010

ვაიტაკი
წყალდიდობა 
ივლისი 2017

ნალექი (24hr) 124mm 174mm

Return Period 1/100 1/100

გზების დახურვა 120 35

განადგურებუ
ლი ან 

დახურული 
ხიდები

0 2

სახელმწიფო 
მაგისტრალის 

დახურვა
2 1

გზის ქსელი 
დაზიანების 

ხანგრძლივობა
7 საათი 0 საათი

საგზაო 
ინფრასტრუქტ

ურის ხარჯი
$1,500,000

$350000 
($250k 

ხიდისთვის)

განმსაზღვრელი

Event

ადაპტაციის წინ

(2010 Flood)

ადაპტაციის
შემდეგ (2017 

Flood)

ადაპტაციის ხარჯი 5 4

გზების დახურვა 2 4

ხიდის დახურვა 5 4

საკვანძო მარშრუტის
დახურვა

1 3

სატრანსპორტო
ქსელის დარღვევა

2 3

სატრანსპორტო
ქსელის აღდგენის

დრო
2 3

სატრანსპორტო
ქსელის ხარჯი

2 4

განმსაზღვრელი
ფაქტორი

2.71 3.57

ეფექტურობის
ფაქტორი

1 0.9

ადაპტაციის ინდექსი 2.7 3.2



კლიმატი და აქტივების მართვის 
მონაცემები

Simm&Tarrant

მონაცემი გამოყენება მოგროვილი

ქსელის განმარტება- გეო 
სივრცული მონაცემები

იმის ცოდნა „თუ რა სად არის“ ✓

ქსელის კრიტიკული 
მონაცემები

კრიტიკული აქტივების იდენტიფიცირება, 
რომელთა მომსახურება მოხდება სხვა ქსელთან 
შედარებით განსახვავებული სტანდარტებით

✓

ფიზიკური გარემოს 
ინფორმაცია, როგორიც არის 
ნიადაგის სახეობა, წყლის 
ნაკადები, და შენაკადები

კლიმატის ინფორმაციის ოვერლეი რათა მოხდეს 
მოწყვლადობის შეფასება

✓

ამინდის მახასიათებლების 
ისტორიული და მიმდინარე 
მონაცემები

ქარიშხლის მახასიათებლების აღქმა და ამოღების 
პერიოდი- გამოყენება პროექტების და 
მოწყვლადობის შეფასებისთვის

✓

წყლით დაზიანების რისკები 
(მაგალითად, დატბორვა) 

ნაწილები ან გზის კავშირები, რომლებიც შეიძლება 
გახდეს გაუმართავი ან შეექმნას საფრთხე 
გაუმართავი სანიაღვრე სისტემის გამო



გეოლოგიური საფრთხეები 
(მაგალითად, მეწყერი )

ნაწილები ან გზის კავშირები, რომლებიც შეიძლება 
გახდეს გაუმართავი ან შეექმნას რისკები 
გეოლოგიური საფრთხეების გამო



გზის ფუნქცია/თემის 
სოციალურ-ეკონომიკური ან 
კულტურული აქტივობები 

გამოიყენება ტექნიკური მომსახურების 
პრიორიტეტების/ოპტიმიზების და მოვლენამდე და 
მოვლენის შემდგომი ინვესტირებისთვის 



ნალექი/ქარიშხალი და/ან 
ამინდის ინფრასტრუქტურაზე 
ზემოქმედების სხვა 
მონაცემები 

ამინდით გამოწვეული კონკრეტული ზემოქმედება 
ინფრასტრუქტურაზე, მაგალითად გზები, 
რომლებიც დაიტბორა, ტერიტორია, რომელიც 
წყლის გამო გახდა გაუმართავი, და ა.შ. 



ჩვენ ასევე უნდა 
გავითვალისწინოთ 

აქტივის მახასიათებლები 
და სისუსტე



აქტივების მართვა კლიმატთან ადაპტაციაში 

• აქტივების მართვა
ადაპტაციის პროცესთან
სიღრმისეული
მიდგომის გამოყენების
ძლიერი
მამოძრავებელია

• აქტივების მართვის
მონაცემები და
შედეგები შეიძლება
სასარგებლო იყოს
პროექტების და
სტიქიური
უბედურებების
მართვისთვის

• ჩვენი ანალიზი უნდა
იყოს სოციალურ-
ეკონომიკურ
ფაქტორებზე
ორიენტირებული

კლიმატის ცვლილები 
რისკები და სხვა 
საფრთხეები (მაგ. 

გეოლოგიური საფრთხეები

გაუმჯობესების და 
კლიმატთან ადაპტაციის 

სტრატეგიები

სტიქიურ უბედურებებზე 
რეაგირების დაგეგმვა

კლიმატზე მორგებული 
აქტივების მართვის 

პროცესები

კონკრეტულ 
კლიმატთან 

ადაპტაცია/შეგუების 
ინიციატივები

სტიქიურ უბედურებებზე 
რეაგირების მართვა

ორგანიზაციული 
მზაობა

თემის ადაპტაცია

ტექ. მომსახურება 
და განახლება

ადაპტაციის 
პროექტები



ანალიზის პროცესი

პრიორიტეტი



კლიმატის რისკის შეფასების დანერგვა

გასათვალისწინებელია:
• საფრთხის ზემოქმედების ანალიზისთვის ინფორმაცია საერთოა აქტივების ყველა ჯგუფისთვის

• კონკრეტული ზემოქმედების ანალიზი განსხვავდება აქტივების ჯგუფების მიხედვით

• დანერგვის შესაძლებლობები:

• რისკის შეფასება მცირე გეოგრაფიული არეალისთვის (მაგ. მაღალი რისკის ტერიტორიები)

• კონკრეტული აქტივების ჯგუფისთვის უნდა ჩატარდეს რისკის სრული შეფასება

• რისკის სრული შეფასება უნდა ჩატარდეს კლასტერებისთვის

(წარსული 
და აწმყო) 
კლიმატის 
და ამინდის 
მონაცემები

(მომავალი) 
კლიმატის 
ცვლილების 
მოდელები

საფრთხეები 
(მაგ. 
დატბორვა)

საფრთხის 
ზემოქმედება 
(საფრთხის 
ზემოქმედების 
რუკა)

ზემოქმედება 
ინფრასტრუქტ
ურაზე და 
თემზე

კლიმატის 
რისკი



კლიმატის შესაძლო შედეგების 
ანალიზის ვერსიები 

• მგრძნობელობის 
ანალიზი

• ექსტრაპოლაცია

• მახასიათებლები

• ამინდის 
გენერატორები

• ემპირიული/დინა
მიკური 
განაწილება 

• კლიმატის მოდელების 
შემცირება

წყარო: National Academy of Sciences

Iratxe González-Aparicio
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Source UK-Aid
ამინდის და კლიმატის ცვლილების ზემოქმედება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე 

კლ
ი

მა
ტ

უ
რ

ი
 მ

ო
ვლ

ენ
ა

კლ
ი

მა
ტ

უ
რ

ი
 მ

ო
ვლ

ენ
ი

ს 
ზ

ემ
ო

ქმ
ედ

ებ
ა

ზღვის დონის აწევა, 
ქარიშხალი და 

დატბორვა

ძლიერი ქარი და 
ქარიშხალი

მომატებული 
ნალექიანობა

ნალექების 
ცვლილება

მაღალი 
ტემპერატურა



კლიმატის ცვლილების ზემოქმედება 
გზაზე

CEDR (Grendstad, 2012)



Hussain, J., Henning, T., Wilson, D. J., & Alabaster, D. (2011b). What happens when it rains? Performa
nce of unbound flexible pavements in accelerated pavement testing. Road and Transport Research 2
0(4), 3-15.

OMC

Saturated undrained

კლიმატის ცვლილების ზემოქმედება 
გზის ზედაპირზე

კლიმატის ზემოქმედება როგორ ზემოქმედებს გზის ზედაპირზე

ძლიერი ქარი ზედაპირის მექანიკური დაზიანება ქარის 
მოტანილი ნარჩენებით (მაგ. სატვირთოს 
გადატრიალება)

დატბორვა • ზედაპირის დელამინაცია

წვიმების მომატება • წვიმის რაოდენობის მატება იწვევს 
ტენიანობის მომატებას გზის 
ზედაპირებს შორის. აღნიშნულის 
პრევენციის ერთერთი გზა არის 
წყალგაუმტარი ზედაპირის გამოყენება;

• წყლის/ჰიდრო-დაგეგმვის რისკის ზრდა

ზღვის დონის მატება 
(მოქცევა)

• ზედაპირის ქვეშ წნევის მომატების 
შედეგად უსწორმასწორობის მომატება

ცივ და ცხელ ტემპერატურას 
შორის ცვლილების ზრდა

• ტემპერატურის ცვლილებით 
გამოწვეული ნახეთქები

ძალიან მაღალი 
ტემპერატურა

• ბიტუმანის მედეგობის შემცირება, რაც 
იწვევს აალებას

• ზედაპირის ზედმეტი გამყარება

მომატებული გვალვები • დახეთქვის/გაბზარვის ზრდა



მეწყერი და ზვავი

• ბევრ ქვეყანაში ეს არის #1 
პრობლემა 

• როგორც წესი ძვირი ჯდება 
აღდგენა 

• შტორმის წარმოქმნა -> ტენიანობა
+ სეისმური აქტივობები

20



წყალდიდობა

• ეროზია და ჩარეცხვა

• მომატებული ტენიანობა 
ზედაპირზე და ქვედა ფენებში

• სატრანსპორტო მოძრაობის 
შეფერხება

• ხიდების დაზიანება

21



ეროზია

• ეროზიის სხვადასხვა 
მახასიათებლები 

• ზოგიერთ ქვეყანაში არის 
მრავალწლოვანი მზრალობის
განადგურების პრობლემა 

22



ინფრასტრუქტურის მოწყვლადობა/ფიზიკური 
მოწყვლადობა

საბაზისო დონე

მაღალი დონე



დამუშავების კატეგორიები



კლიმატთან ადაპტაციის პლატფორმა მიზნად ისახავს კვლევების, 
ლექციების, წიგნების, ანგარიშების, სიახლეების და სამეცნიერო
სტატიების გამოქვეყნებას კლიმატთან ადაპტაციაზე. 

ჩვენი მიზანი

• გავხდეთ პორტალი ახალი, შესაბამისი და მრავალფეროვანი
ინფორმაციით

• გამოვაქვეყნოთ ახალი ზელანდიის პრაქტიკა

• გავავრცელოთ მსოფლიოს საუკეთესო პრაქტიკა

• ერთმანეთს დავაკავშიროთ წამყვანი მოაზროვნეები

• განვავითაროთ საგანმანათლებლო და სასწავლო შესაძლებლობები

• ჩავატაროთ საექსპერტო სემინარები და კონფერენციები

• გავზარდოთ ნეთვორქინგის შესაძლებლობები

climateadaptationplatform.com



დამატებითი ინფორმაციისთვის 
ეწვიეთ...

Presentation Title

https://tinyurl.com/am-and-climate
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