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1  შესავალი
saZovrebis marTvis rekomendaciebis saerTo mi-
zans warmoadgens WaWunas aRkveTilis fargleb-
Si saZovrebis teritoriaze saqonlis maqsimaluri 
moculobis gansazRvra da rotaciuli Zovebis sqemis 
SemuSaveba. gegma unda iyos samomavlod ijaris kon-
traqtis safuZveli, romelic daakmayofilebs dacu-
li teritoriis moTxovnebs.



2 mეთოდები

2.1. დეგრადაციის აღწერა

saZovrebis ukeT warmosadgenad, terito-
ria SemTxveviTi SerCevis meTodiT daiyo 
50 monakveTad. Sesabamisad, degradaciis 
maCvenebeli vizualurad Sefasda 5 doned 
(diagrama 1-dan diagrama 5-is CaTvliT) 
2.5mx2.5m farTobze, sadac degradaciis 
klasi 1 ar iqna aRmoCenili. nimuSebis aRe-
ba moxda 2019 wlis aprilSi. gamokvleu-
li nakveTebis degradaciis maCveneblebi 
gamoyenebul iqna niadagis gaTvaliswinebiT 
SemuSavebuli vegetaciis indeqsis (SAVI – Soil 
Adjusted Vegetation Index) ZiriTad monaceme-

bad, 2019 wlis 24 aprilis sentinel 2b 
satelituri suraTebis klasifikaciisTvis, 
romlis rezolucia aris 10mx10m. klas-
ifikaciis procesSi „degradaciis klasi 3“ 
iqna amoSlili, radgan didad ar gamoirCe-
va sxva klasebisgan. klasebis dayofa moxda 
Semdegnairad: umniSvnelod degradirebu-
li, saSualod degradirebuli, Zlier de-
gradirebuli, mniSvnelovnad degradire-
buli, usicocxlo/e.w. bearlendi. 

რუკა 1.  შესაფასებელი ნაკვეთის ლოკაცია (აპრილი, 2019)

swrafi Sefaseba

landSaftis klasifikacia
26/04/2019

degradaciis klasi

umniSvnelod degradirebuli

umniSvnelod degradirebuli 26%

saSualod degradirebuli

saSualod degradirebuli 25%

Zlier degradirebuli

Zlier degradirebuli 20%

mniSvnelovnad degradirebuli

mniSvnelovnad degradirebuli 18%

usicocxlo

usicocxlo 11%

sadgomebi

bunebrivi rezervi iori

km
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დიაგრამა 1. დეგრადაციის კლასი 1 = არ არის 
დეგრადირებული

დიაგრამა 3. დეგრადაციის კლასი 3 = 
საშუალოდ დეგრადირებული

დიაგრამა 5. დეგრადაციის კლასი 5 = 
მნიშვნელოვნად დეგრადირებული

დიაგრამა 2. დეგრადაციის კლასი 2 = 
უმნიშვნელოდ დეგრადირებული

დიაგრამა 4. დეგრადაციის კლასი 4 = ძლიერ 
დეგრადირებული 

დიაგრამა 6. უსიცოცხლო მიწა/ბეარლენდი
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საძოვრების დატვირთვის ნორმები, 1963 
წელი (წყარო: ღუდუშაური 1963, ACTA 
Consultants Georgia 2007)

ძოვებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები 
ტრადიციული გამოყენების ზონებისა და 
დაცული ტერიტორიებისთვის, 2007 წელი 
(ACTA Consultants Georgia 2007)

ცხრილი 1 ცხრილი 2

1 ჰექტარზე დატვირთვის ნორმა 

ზამთრის საძოვრებისთვის 

მამალი ცხვარი (40 კგ) 3

დედალი ცხვარი, რომელსაც 
შვილი ჰყავს (30-35 კგ)

3

ბატკანი (1 წელზე ქვემოთ) 7.5

ბატკანი (1-დან 2 წლამდე) 6

ზამთრის საძოვრებზე დატვირთვის 

ნორმები თითოეულ ჰექტარზე

მამალი ცხვარი (40 კგ) 1

დედალი ცხვარი (30-35 კგ) 2

ბატკანი (1 წელზე ქვემოთ) 6

ბატკანი (1-დან 2 წლამდე) 5

2.2. დატვირთვის მაქსიმალურ მაჩვენებელთა 
ნორმები
TiToeul heqtarze datvirTvis gamosaTv-
lelad gamoyenebul iqna suladoba - erTi 
suli woniT 35 kg. cxrili 1 (RuduSau-
ri 1963, ACTA Consultants Georgia 2007-is 
mixedviT) gamosaxavs TiToeul heqtarze 
datvirTvas - 3 suli/ha zamTris saZovre-
bisaTvis. sarjvelaZis (2014) rCeviT, erT 
mdedr cxvarze gaTvlilia erTi heqtari. 
gaTvlebi efuZneba saSualod wliur 260 
kg. kvebas erT heqtarze. sezonuri Zove-
bis gansxvavebulobis gaTvaliswinebiT, 

erT mdedr cxvars sWirdeba saSualod 
180 kg. wliurad. 260 kg.is moxmarebis 
SemTxvevaSi, dasaSvebia 1,5 suli/ha. moce-
muli monacemi rekomendirebulia tradi-
ciuli zonebisa da daculi teritoriebis 
saZovrebisaTvis (cxrili 2). dResdReo-
biT, arsebul literaturaSi mimoixilaven 
saqonlis maqsimaluri moculobis gaT-
vlas degradaciis gansxvavebuli maCven-
eblebis gaTvaliswinebiT. aRniSnulidan 
gamomdinare SemuSavda Semdegi monacemebi: 

vegetacia da mWidro xis safari →           
2 suli/ha 

kargi → 4 suli/ha

degradirebuli → 1,5 suli/ha

kritikuli → 0.5 suli/ha

usicocxlo miwa/bedlendi → 0 suli/ha
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დიაგრამა 7. საძოვრების 
გადაძოვებისაგან თავიდან 
აცილების მიზნით დღიური 
ზრდის განაკვეთების 
მონიტორინგი (SAVORY & 
BUTTERFIELD 1999, GEB�
HARDT 2015) 

2.3 როტაციული ძოვება

rotaciuli Zoveba iyenebs saZovrebisa da 
aRdgenis drois Tanmimdevrobas ramden-
ime saZovris farglebSi (ix. diagrama 8). 
Seswavlili sapilote saZovrebisaTvis 
„qve-saZovrebi“ ganisazRvra topografi-
uli mdebareobisa da orientirebis mixed-
viT, rogoricaa gzebi da xeobebi. saZovre-
bisaTvis gansazRvruli dReebis dadgenis 
mizniT, TiToeuli nakveTis tevadobis (ix. 
2.2) daangariSeba moxda farTobis safuZ-
velze, savele nimuSebis aRebis Sedegad 
miRebuli degradaciis donisa da SAVI-is 
klasifikaciiT (ix. Tavi 2.1 da ruka 2). ra-
cionaluri da mdgradi saZovrebis marTvis 

dros, aRniSnuli Teoriuli mosazrebebi 
yovelwliurad unda gadamowmdes adgil-
ze. gasaTvaliswinebelia, rom aRdgenis 
periodebi da zrdis tempebi (diagrama 7) 
damokidebulia mraval cvladze, rogori-
caa, sezoni, klimati, mcenareuli safari, 
pirutyvis kvebis racioni da heqtarze ma-
qsimaluri suladobis limiti. aRniSnul-
idan gamomdinare, miwis mflobelebma da 
mwyemsebma unda daabalanson Zovebisa da 
aRdgenis periodebi. Zovebis daaxloebiT 
150 dRiani periodis gaTvaliswinebiT, 
saZovrebis sqema SemuSavda 2 ciklad, 75 
dRe TiTo ciklSi. 
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დიაგრამა 8. როტაციული ძოვების სისტემა
ძოვებისა და განახლების პერიოდები ერთმანეთთან მჭიდროს არის დაკავშირებული. რაიმე სახის 
ცვლილება ძოვების სქემაში სხვა დანარჩენ ტერიტორიაზე გამოიწვევს განახლების პერიოდის 
ცვლილებას. დიაგრამის სახეცვლილება მოხდა „ჰოლისტიკური მენეჯმენტის მიხედვით” (SAVORY & 
BUTTERFIELD 1999, GEBHARDT 2015).

4 dRe

4 dRe

4 dRe

4 dRe

4 dRe

4 dRe

4 dRe 10 dRe 6 dRe

8 dRe 7 dRe 9 dRe

im SemTxvevaSi, Tu gadawyvetT, rom mitovebul adgil 1-s sWirdeba 40 dRe balaxovani safaris aRd-
genisaTvis, saWiroa 20 dRis damateba 5-dan romelime danarCen adgilas (10+6+9+7+8=40 dRe)

im SemTxvevaSi, Tu cxovelebi 6 saZovridan TiToeulze 4 dRes dahyofen, datovebul adgilze dasa-
bruneblad 20 dRe iqneba saWiro - 4 dRe TiToeul 5 adgilas (6 saZovars gamoklebuli adgili, 
sadac imyofebian). Sesabamisad, TiToeul arealze mcenareebs eqnebaT 20 dRe ganaxlebisTvis.
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3 დეგრადაციის ამჟამინდელი გავრცელება

რუკა 2.  saZovris mdgomareoba „sentinal 2b niadagis gaTvaliswinebiT 
SemuSavebuli vegetaciis indeqsis“  mixedviT

sentinal 2B-is klasifikacia 
niadagis gaTvaliswinebiT 
SemuSavebuli vegetaciis indeqsi

tyis safari/
wylis niSnebi

kargi

degradirebuli

kritikuli

usicocxlo miwebi km
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ფართობი 

[ჰა]

750

ნიადაგის საფარი და დეგრადაცია [%]

ხის საფარი ან 
წყალი

კარგი
დეგრადი-
რებული

კრიტი-
კული

უსიცოცხლო

2.1 28.9 31.2 7.5 30.2

7 
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დიაგრამა 9. დეგრადაცია და მიწის საფარი ნაკვეთების გათვალისწინებით (აპრილი, 2019)

მიწის საფარი და საძოვრების დეგრადაცია, პროცენტი (აპრილი, 2019)

ცხრილი 3

degradacia da miwis safari

rotaciuli nakveTi 1

rotaciuli nakveTi 5

rotaciuli nakveTi 9

rotaciuli nakveTi 3

rotaciuli nakveTi 7

rotaciuli nakveTi 11

rotaciuli nakveTi 2

rotaciuli nakveTi 6

rotaciuli nakveTi 10

rotaciuli nakveTi 4

rotaciuli nakveTi 8

rotaciuli nakveTi 12

rotaciuli nakveTi 13

xis safari/wyali kargi degradirebuli kritikuli usicocxlo

SezRuduli dasavleTi

SezRuduli aRmosavleTi

koridori
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4 საქონლის მაქსიმალური რაოდენობის 
განსაზღვრა და რეკომენდაციები როტაციული 
ძოვების სქემის შესახებ 

როტაციული ძოვების სქემა და მასთან დაკავშირებული ცვლადები
ძოვების სიხშირე და დღეები ასევე მოცემულია რუკა 3-ზე.

ცხრილი 4

 

41.9 2.1 18.4 14.7 2.0 4.7 7.4 7
56.1 1.8 21.1 18.9 4.0 10.3 8.7 8
36.9 0.6 15.4 14.1 2.3 4.4 6.2 6
33.8 0.5 9.2 13.8 3.5 6.9 4.4 4
44.2 0.4 29.1 12.6 1.0 1.1 10.1 9
28.5 0.7 7.4 6.4 1.6 12.4 3.0 3
51.2 0.6 13.7 11.8 4.1 21.0 5.6 5
28.3 0.8 8.0 9.8 2.6 7.0 3.6 3
37.0 1.2 5.9 10.5 3.7 15.8 3.2 3
54.5 2.4 19.6 21.7 4.4 6.4 8.6 8
39.9 0.6 11.7 20.0 3.2 4.4 5.8 5
72.6 0.0 18.9 20.2 10.0 9.7 8.2 8
26.0 0.0 6.8 11.5 8.8 15.0 3.6 3
43.9
37.9 1.5 9.1 9.5 3.2 14.6
117.8 1.0 15.1 22.2 9.3 70.2

750.4 14.2 209.5 217.6 63.7 203.8 78.5 72

rotaciuli nakveTi 1

rotaciuli nakveTi 5

rotaciuli nakveTi 9

rotaciuli nakveTi 3

rotaciuli nakveTi 7

rotaciuli nakveTi 11

rotaciuli nakveTi 2

rotaciuli nakveTi 6

rotaciuli nakveTi 10

rotaciuli nakveTi 4

rotaciuli nakveTi 8

rotaciuli nakveTi 12

rotaciuli nakveTi 13

SezRuduli dasavleTi

SezRuduli aRmosavleTi

koridori

teritoria 
mTlianad

gamoricxva

1200 cxvari

Zovebis 
dRe

saqoneliusicocxlo/
bearlendi

kritikulidegrad.kargixis safari/
wyali

mTliani 
farTobi (ha)

saxeli

miwis safari da degradacia (ha)
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რუკა 3. როტაციული სქემა დეგრადაციის მაჩვენებლების გათვალისწინებით
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დიაგრამა 10. “THE GULLY VALLEY” ღრმა თხრილებით

დიაგრამა 11. ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ წვიმითა და ზედაპირული ჩამონადენით 
გამოწვეულ ნიადაგის ეროზიაზე (GIZ 2018)

Sesaswavli nakveTis farTo nawili xasi-
aTdeba mkveTrad gamoxatuli  eroziuli 
procesebiT da TxrilebiT, romlis siR-
rmem, SesaZloa, 6 metrs miaRwios (dia-

grama 10). mZime wvimebis dros, eroziis 
xarisxi sakmaod maRalia. faqtorebi, 
romlebic moqmedeben eroziis xarisxze 
mocemulia qvemoT, diagrama 11-ze. 

5 
 რეკომენდაციები ეროზიის 

       საკონტროლებლად

faqtorebi, romlebic 
zegavlenas axdenen 
niadagis eroziaze

R: wvima

K: niadagi

LS: daxrilobis sigrZe da gradusi

C: miwis safari (vegetacia)

P: dacviTi RonisZiebebi wylis Camonadenebis 
Sesamcireblad

A: niadagis danakargi

winaRoba
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დიაგრამა 12. შერჩეული ხევის შევსების მეთოდი (GIZ, 2018)

დიაგრამა 13. ბალახის ახალი წამონაზარდი ჩლიქოსნის ნაკვალევში, რომელიც მიუთითებს 
მიკროჰაბიტატების შექმნის მნიშვნელობას თესლის გავრცელებაზე

degradirebuli miwis zedapiris Camonad-
enis Sesamcireblad (mag., SezRuduli ter-
itoriis aRmosavleTiT), rekomendirebu-
lia mcenareuli safaris gazrda ori wlis 
cxvris ganoyierebuli sasuqis SetaniT 
(narCeni mwyemsTa banakebis garSemo) da 
adgilobrivi Tivis gamoyenebiT, romelic 
uzrunvelyofs avtoqtonur Tesls-banks. 
sveli niadagis (wvimis Semdeg) cxvris 

Telvam SesaZlebelia xeli Seuwyos miwis 
damuSavebas. Cliqis nakvalevi asrulebs 
wylisa da sakvebi nivTierebebis Semgrove-
blis funqcias da aseve amcirebs zedapir-
ul Camonadens (bolo meTodi gansakuTre-
bulad moiTxovs TanamSromlobas miwis 
adgilobriv gamomyenebelTan da aseve, 
saWiroa zusti dro).

diagrama aRebulia `integrirebuli ero-
ziis kontrolis saxelmZRvanelodan~ 
(GIZ, 2018). miuxedavad imisa, rom aR-
niSnuli SemuSavebuli iyo somxeTisaTvis, 

aRwerili maxasiaTeblebi aseve misaRebia 
WaWunasaTvis. rekomendirebulia, xevis Se-
v seba eroziuli ferdobis sigrZis Sesam-
cireblad. 

n tirifis totebi

n sarebi (100 sm sigrZe, 4-6 sm diametri),
wawvetebuli boloSi

n grZeli da drekadi masala
(>60 sm sigrZe, 2-3 sm diametri)

dawnuli Robe
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