
ენერ გი ის გა ნახ ლე ბა დი 

წყა რო ე ბი



ბროშურა მომზადებულია ენერგოავტობუსის 
პროექტის ფარგლებში.
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მისი პარტნიორების მიერ.



ენერ გი ის გა ნახ ლე ბა დი წყა რო ე ბი და სა ქარ თვე ლო ში 
მა თი გან ვი თა რე ბის პერ სრპექ ტი ვა

შე სა ვა ლი
ენერ გია იყო, არის და დარ ჩე ბა ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლი სა და გან

ვი თა რე ბის ძი რი თად მა მოძ რა ვე ბელ ძა ლად. სხვა დას ხვა სა ხის 
ენერ გი ის ათ ვი სე ბის გა რე შე ადა მი ანს არ შე უძ ლია სრულ ფა სოვ
ნად არ სე ბო ბა. კა ცობ რი ო ბამ გა ი ა რა გზა პირ ვე ლი კო ცო ნი დან 
ატო მურ ელექ ტრო სად გუ რამ დე, ტრა დი ცი უ ლი ენერ გე ტი კუ ლი 
რე სურ სე ბის  ქვა ნახ ში რის, ნავ თო ბი სა და გა ზის ათ ვი სე ბი დან 
მდი ნა რე ე ბის ენერ გი ის გა მო ი ყე ნე ბამ დე, შეძ ლო ატომ ბირ თვუ ლი 
ენერ გი ის და მორ ჩი ლე ბა და ადა მი ა ნე ბის თვის სა სარ გებ ლოდ გა
მო ყე ნე ბა. 

თა ნა მედ რო ვე ეპო ქა ში კი აქ ტი უ რად და იწყო არატ რა დი ცი უ ლი, გა
ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის ეფექ ტუ რად გა მო ყე ნე ბის სა შუ ა ლე ბე ბის ძი ე ბა, 
რა თა ტრა დი ცი უ ლი ენერ გე ტი კუ ლი რე სურ სე ბი შე იც ვა ლოს გა ნახ ლე
ბა დე ბით. 

ენერ გი ის გა ნახ ლე ბა დი წყა რო ე ბი, ეს არის ბუ ნე ბა ში მუდ მი ვად არ
სე ბუ ლი ან პე რი ო დუ ლად შევ სე ბა დი ენერ გი ის ნა კა დებ ზე და ფუძ ნე ბუ
ლი ენერ გი ის წყა რო ე ბი. 

რა გახ და ამ ცვლი ლე ბის მი ზე ზი? 

მი ზე ზი პირ ვე ლი
ტრა დი ცი უ ლი ენერ გო რე სურ სე ბის შეზღ უ დუ ლი მა რა გი. 
მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვე ბის შე დე გად დად გინ და, რომ ტრა დი ცი უ ლი 

ენერ გო რე სურ სე ბის ამო წურ ვის ვა დე ბი მოხ მა რე ბის ზრდის დღე ვან
დე ლი ტემ პის პი რო ბებ ში თი თო ე უ ლი წი ა ღი სე უ ლი რე სურ სი სათ ვის 
შემ დე გი ა: ქვა ნახ ში რის მა რა გი საკ მა რი სი იქ ნე ბა და ახ ლო ე ბით 270 
წე ლი, ურა ნის100 წე ლი, ნავ თო ბი სა — 3540 წე ლი, გა ზის — 50 წე
ლი. 
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მი ზე ზი მე ო რე
გლო ბა ლუ რი დათ ბო ბა. 

მზის ენერ გია ათ ბობს დე და მი წის ზე და პირს და ატ მოს ფე როს. ამ 
სით ბოს და ახ ლო ე ბით 70% უკან კოს მოს ში ბრუნ დე ბა. წი ა ღი სე უ ლი 
საწ ვა ვის წვა ატ მოს ფე რო ში სათ ბუ რი გა ზე ბის რა ო დე ნო ბის მნიშ ვნე

ლო ვან ზრდას იწ ვევს რაც ხელს უწყ ობს ამ სით ბოს ატ მოს ფე რო ში და
კა ვე ბას ანუ ქმნის “სათ ბუ რის ეფექტს” და აჩ ქა რებს გლო ბა ლუ რი დათ
ბო ბის პრო ცესს. 

მი ზე ზი მე სა მე
ენერ გი ის მომ ხმა რე ბელ თა რა ო დე ნო ბის ზრდა.
გა ე როს (გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ა) ექ სპერ ტთა აზ რით, 

მეთანი 13%

აზოტოს 
ოქსიდი 6%

ნახშირორჟანგი 76%

ჰიდროფტორკარბონი 5%

სათბური გაზები
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XXI სა უ კუ ნის ბო ლოს
თვის კა ცობ რი ო ბის 
რიცხ ვი გა ორ მაგ დე ბა 
და 1012 მი ლი არდს 
მი აღ წევს. 

მო სახ ლე ო ბის რა
ო დე ნო ბის ზრდა კა
ცობ რი ო ბის წი ნა შე 
აყე ნებს მა თი ენერ
გო მო მა რა გე ბის პრობ ლე მას, რომ ლის გა დაჭ რაც მხო ლოდ ენერ
გი ის გა ნახ ლე ბა დი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის ხარ ჯზეა შე საძ ლე
ბე ლი.

ენერ გი ის გა ნახ ლე ბა დი წყა რო ე ბი 

ენერ გი ის გა ნახ ლე ბად წყა რო ებს მი ე კუთ ვნე ბა: მზის ენერ გი ა, ქა
რის, წყლის, ოკე ა ნე ე ბის და ზღვე ბის მოქ ცე ვი სა და ტალ ღე ბის ენერ
გი ა, გე ო თერ მუ ლი ენერ გი ა, ბი ო მა სა და მე ო რა დი ენერ გო რე სურ სე ბი. 
გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის ტექ ნოლ გი ე ბი დან მი ღე ბუ ლი რე სურ სე ბი მუდ
მი ვად გა ნახ ლე ბა დია და პრაქ ტი კუ ლად ამო უ წუ რა ვი.

ენერ გი ის გა ნახ ლე ბა დი წყა რო ე ბი, გარ და გე ო თერ მუ ლი ენერ გი ი
სა და მოქ ცე ვის ენერ გი ი სა, მზის ენერ გი ის მეშ ვე ო ბით წარ მო იქ მნე
ბი ან. 

მდი ნა რე ე ბი წვი მით იკ ვე ბე ბი ან, წვი მა კი მზის ენერ გი ის შე დე გად 
ოკე ა ნი დან აორ თქლე ბუ ლი წყლით. ქა რი დე და მი წის ზე და პი რის მზის 
არა თა ნა ბა რი გათ ბო ბის შე დე გად უბე რავს. ბი ო მა სა ისე თი ნივ თი ე რე
ბი დან მი ი ღე ბა, რო მე ლიც თა ვის ენერ გი ას მზის ენერ გი ი დან ფო ტო
სინ თე ზის მეშ ვე ო ბით აგ რო ვებს. გე ო თერ მულ ენერ გი ას კი მი წის სიღ
რმულ, თბურ ენერ გი ას ვუ წო დებთ. ოკე ა ნე ე ბის და ზღვე ბის მოქ ცე ვის 
ენერ გია კი დე და მი წი სა და მთვა რის ურ თი ერ თმი ზი დუ ლო ბის ძა ლე ბის 
ცვლი ლე ბის შე დე გი ა.

მსოფლიოს მოსახლეობის საპროგნოზო ზრდა, 
19502050 წწ

3 მილიარდი (1960)

მაღალი

საშუალო

დაბალი

6 მილიარდი (1999)

მო
სახლ

ეო
ბის რ

იც
ხვი (მლ

რ
დ

)
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წყლის ენერ გია 

დე და მი წის, ოკე ა
ნის, ზღვე ბის ზე და
პი რი დან მზე წყალს 
ა ორ თქლებს. წყა ლი 
ღრუბ ლე ბის სა ხით 
და ბა ლი, თბი ლი ფე
ნე ბი დან – მა ღალ, ცივ 
ფე ნებ ში გა და ად გილ
დე ბა და შემ დეგ წვი
მის ან თოვ ლის სა ხით 
ილე ქე ბა. ამ პრო ცე
სის გა მო, რო მელ
საც წყლის ბრუნ ვის ციკ ლი ეწო დე ბა, დე და მი წის მა ღალ ად გი ლებ ში 
წყლის დი დი მა რა გი წარ მო იქ მნე ბა, რო მე ლიც ჩა მო ე დი ნე ბა ბა რი სა
კენ ნა კა დუ ლე ბის და მდი ნა რე ე ბის სა ხით. ადა მი ან მა დი დი ხნის წინ 
და იწყო წყლის ენერ გი ის გა მო ყე ნე ბა მე ქა ნი კუ რი ენერ გი ის მი სა ღე
ბად. სა ქარ თვე ლო შიც ძვე ლად თით ქმის ყვე ლა და სახ ლე ბულ პუნ
ქტში წის ქვი ლი იყო აგე ბუ ლი. 

მე XIX სა უ კუ ნის 
და საწყ ის ში ჰიდ რო რე
სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის 
ახა ლი ერა და იწყო – 
ადა მი ან მა ელექ ტრო გე
ნე რა ტო რი გა მო ი გო ნა.

წყალ მიმ ღე ბი ნა გე
ბო ბი დან წყა ლი წყალ
სა დე ნის მეშ ვე ო ბით 

მი ე მარ თე ბა ჰიდ რო ტურ ბი ნი სა კენ და ატ რი ა ლებს მას. ბრუნ ვი თი მოძ
რა ო ბა გა და ე ცე მა ელექ ტრო გე ნე რა ტორს, რო მე ლიც გა მო ი მუ შა ვებს 
ელექ ტრო ე ნერ გი ას.

აორთქლება

ოკეანე

მიწისქვეშა წყლები

კონდენსირება

ნალექები
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დიდ ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რებ თან ერ თად, თა ვი სი ად გი ლი და იმ
კვიდ რეს მიკ რო, მი ნი და მცი რე ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რებ მაც.

მსოფ ლი ოს ყვე ლა გან ვი თა რე ბულ და პროგ რე სულ ქვეყ ნებ ში მაქ
სი მა ლუ რად არის ათ ვი სე ბუ ლი მცი რე ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კუ ლი პო ტენ
ცი ა ლი.

ევ რო პა ში 17400 მცი რე ჰე სი მუ შა ობს და თით ქმის ნა ხე ვა რი მათ გა
ნი 60 წლის წინ აშენ და. ინ დო ეთ ში მცი რე ჰე სე ბით უკ ვე რე ა ლი ზე ბუ
ლია ქვეყ ნის ჯა მუ რი ჰიდ რო პო ტენ ცი ა ლის 10%. ჩი ნეთ ში აშე ნე ბუ ლია 
45000ზე მე ტი სად გუ რი, კა ნა და ში 6000მჰე სი ა, ია პო ნი ა ში — 2000. 

მცი რე ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გურს ბევ რი უპი რა ტე სო ბა გა აჩ ნი ა, რო
მელ თა შო რის აღ სა ნიშ ნა ვია სა კუ თა რი ენერ გი ის გა ნახ ლე ბა დი წყა როს 
გა მო ყე ნე ბით სოფ ლის გან ვი თა რე ბა, ად გი ლობ რი ვი მუ შა ხე ლის და საქ
მე ბა და ახა ლი სა წარ მო ე ბის შექ მნა. 

ჰე სებს სხვა დას ხვა კონ ფი გუ რა ცია აქვთ, რაც პირ ველ რიგ ში და მო
კი დე ბუ ლია ად გი ლობ რივ პი რო ბებ ზე ანუ იმა ზე, თუ რა გზით მო ხერ
ხდე ბა წყლის ნა კა დის დაწ ნე ვის შექ მნა. 

კაშ ხლი ან და კა ლა პო ტურ სქე მებს იყე ნე ბენ იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე
საც მთე ლი დაწ ნე ვა კაშ ხლის აგე ბით მი ი ღე ბა და ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად
გუ რის სა მან ქა ნო შე ნო ბა (ჰიდ რო ტურ ბი ნა და ელექ ტრო გე ნე რა ტო რი) 
გან ლა გე ბუ ლია უშუ ა ლოდ კაშ ხალ თან, ქვე და ბი ეფ ში, კაშ ხლის ტან ში, 
ან კაშ ხლის სი ახ ლო ვეს. 

სა ქარ თვე ლოს მა
ღალ მთი ა ნი რე გი ო
ნე ბის თვის ტი პი უ რია 
დე რი ვა ცი უ ლი სქე მის 
მჰე სე ბი, ანუ რო დე საც 
დაწ ნე ვა დე რი ვა ცი
ის (მილ სა დე ნი, არ ხი) 
მეშ ვე ო ბით მი ი ღე ბა. 
ასე თი ტი პის სქე მე ბი 
სხვებ თან შე და რე ბით 
მცი რე ფი ნან სუ რი და

სადერევაციო
მილსადენი

წყალ
მიმღები

კაშხალი

მჰესის
შენობა

სატრანსფორმატორო
ქვესადგური

მაღალი ძაბვის 
ხაზები

წყალგამყვანი 
არხი
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ნა ხარ ჯე ბით ხა სი ათ დე ბი ან. 
ჩვენს ქვე ყა ნა ში ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კუ ლი სექ ტო რი ძალ ზე მნიშ ვნე

ლო ვა ნი ა. პირ ვე ლი ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რი აშენ და ბორ ჯომ ში და ახ
ლო ე ბით 100 წლის წინ. დღე ი სათ ვის ელექ ტრო ე ნერ გი ის გე ნე რა ცი ის 
85% ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რებ ზე მო დის. ზაფ ხუ ლის პე რი ოდ ში ელექ
ტრო ე ნერ გი ის წარ მო ე ბის ერ თა დერთ წყა როს სწო რედ ჰე სე ბი წარ მო
ად გე ნენ. 

1930 1950ი ან წლებ ში და ახ ლო ე ბით 415 მცი რე ჰიდ რო ე ლექ ტრო
სად გუ რი მუ შა ობ და სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბით. მა თი რიცხ
ვი 1980ი ა ნი წლე ბის და სას რულს შემ ცირ და 44მდე, რო მელ თა ჯა მუ რი 
დად გმუ ლი სიმ ძლავ რე 150 მგვტს შე ად გენ ს, ხო ლო წლი უ რი გე ნე რა
ცი ის მაჩ ვე ნე ბე ლი 700 გვტსთს უდ რი ს. 

სა ქარ თვე ლო ში (სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის თა ნახ მად) მცი რე 
ჰე სებს მი ე კუთ ვბნე ბი ან სად გუ რე ბი, რო მელ თა სიმ ძლავ რე არ აღე მა
ტე ბა 13 მგვტს.

ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კუ ლი რე სურ სე ბით მდი დარ სა ქარ თვე ლო ში შე
საძ ლე ბე ლია აშენ დეს 1200ზე მე ტი მცი რე ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რი, 
3700 მგვტ. ჯა მუ რი სიმ ძლავ რით, რო მელ თა სა შუ ა ლო წლი უ რი გა მო
მუ შა ვე ბა იქ ნე ბო და 16 მლრდ. კვტ.სთ. (ე ლექ ტრო ე ნერ გი ის დღე ვან დე
ლი გა მო მუ შა ვე ბა შე ად გენს და ახ ლო ე ბით 8 მლრდ. კვტ.სთს.)

1 კვტსთ ეს არის 100 ვა ტი ა ნი ნა თუ რის მი ერ 10 სა ა თის გან მავ
ლო ბა ში მოხ მა რე ბუ ლი ელექ ტრო ე ნერ გია

სა ქარ თვე ლოს პი რო ბებ ში 1 კვტ. დად გმუ ლი სიმ ძლავ რის მჰეს ის 
აშე ნე ბა 15002000 აშშ. დო ლა რის ფარ გლებ ში მერ ყე ობს.  

მზის ენერ გია

მზე — ამო უ წუ რა ვი ენერ გი ის წყა რო — ყო ველ წა მი ე რად დე და
მი წას იმ დენ. ენერ გი ას აწ ვდის, რაც რა მო დე ნი მე ათას ჯერ მე ტი ა, 
ვიდ რე მთე ლი მსოფ ლი ოს ელექ ტრო სად გუ რე ბის მი ერ ჯამ ში გა მო
მუ შა ვე ბუ ლი ენერ გი ა.. მზე 150 მლნ კმით არის და შო რე ბუ ლი დე
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და მი წი დან და ამის მი უ ხე და ვად კარ გად 
აწყ ო ბი ლი მე ქა ნიზ მი ვით მარ თავს მას: ათ
ბობს ატ მოს ფე როს, ოკე ა ნეს და მი წას, იწ
ვევს ქარს, ზრდის მცე ნა რე ებს, ქმნის წი ა
ღი სე ულ საწ ვავს. 

ცნო ბი ლია მზის ენერ გი ის გა მო ყე ნე ბის 
პა სი უ რი და აქ ტი უ რი სის ტე მე ბი.

გან ვი ხი ლოთ მზის ენერ გი ის გა მო ყე ნე ბის 
ორი ვე სის ტე მა

პა სი უ რია სის ტე მა, რო დე საც ჩვენ მზის 
ენერ გი ას რთუ ლი ტექ ნი კუ რი და ნად გა რე
ბის გა რე შე ვი ყე ნებთ. პა სი უ რი სის ტე მე ბის 
გა მო ყე ნე ბის მა გა ლი თე ბია საცხ ოვ რე ბე ლი 
სახ ლის სამ ხრე თი სა კენ მი მარ თუ ლი ფან
ჯრე ბი, და რა ბე ბი, მცე ნა რე თა სათ ბუ რე ბი და ა.შ.

მზის აქ ტი უ რი სის ტე მის გა მო ყე ნე ბი სას ადა მი ა ნი ქმნის სპე ცი ა
ლურ მოწყ ო ბი ლო ბას, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც მზის ენერ გია თბურ და /

ან ელექ ტრო ე ნერ გი ად გარ და იქ მნე ბა. მა გა
ლი თად: 

ცხე ლი წყლის მი ღე ბა მზის კო ლექ ტო რე
ბის მეშ ვე ო ბით; 1მ2 მზის კო ლექ ტო რის და
მო ნა ტა ჟე ბის ღი რე ბუ ლე ბაა 400500 აშ შ.
დო ლა რი და ის ყო ველ წლი უ რად და ზო გავს 
და ახ ლე ო ბით 120 აშ შ.დო ლარს

ელექ ტრო ე ნერ გი ის მი ღე ბა თერ მო დი ნა მი უ
რი გზით (მზის ენერ გი ის გარ დაქ მნა თბურ ენერ
გი ად და შემ დეგ ელექ ტრო ე ნერ გი ის მი ღე ბა)

და ბო ლოს მზის ენერ გი ის გარ დაქ მნა პირ და
პირ ელექ ტრო ე ნერ გი ად (ნა ხე ვარ გამ ტა რუ ლი 
მზის ფო ტო ელექ ტრო გარ დამ ქმნე ლე ბი ა ნი სის ტე
მა ანუ რო გორც მას დღეს უწო დე ბენ PVსის ტე მა) 
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მზის ენერ გი ის ელექ ტრო ე ნერ გი ად პირ და პი რი გარ დაქ მნის პრინ ცი
პი მეXX სა უ კუ ნის და საწყ ის ში იყო ცნო ბი ლი, მაგ რამ ფარ თო პრაქ ტი
კუ ლი გა მო ყე ნე ბა მან მხო ლოდ ბო ლო პე რი ოდ ში ჰპო ვა. მზის მო დუ ლის 
მი ერ გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ენერ გია პირ და პირ პრო პორ ცი უ ლია მას ზე და
ცე მუ ლი სი ნათ ლის ინ ტენ სი ვო ბი სა და მი სი ფარ თო ბი სა (ა ნუ სიმ ძლავ
რის). მზის მო დუ ლე ბი მდგრა დია წვი მის, თოვ ლის, ყინ ვის, სიცხ ის, ტე
ნი სა და ვიბ რა ცი ის მი მართ. 

მზის ფო ტო ე ლექ
ტრო სის ტე მა შედ გე ბა 
სა მი ძი რი თა დი ნა წი
ლი სა გან: მზის მო დუ
ლე ბი, აკუ მუ ლა ტო
რუ ლი ბა ტა რე ე ბი და 
ელექ ტრო ნუ ლი მოწყ
ო ბი ლო ბე ბი. 

აკუ მუ ლა ტო რულ 
ბა ტა რე ა ში ხდე ბა მზის 

მო დუ ლის მი ერ დღი სით გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ენერ გი ის დაგ რო ვე ბა, რა თა 
შემ დგომ – ღა მით ან ღრუბ ლი ან ამინ დში სა ჭი რო ე ბი სა მებრ იქ ნეს გა
მო ყე ნე ბუ ლი. არ სე ბობს მრა ვა ლი ტი პი სა და მო დი ფი კა ცი ის აკუ მუ ლა
ტო რე ბი, მა თი მუ შა ო ბის ვა დაა 3დან 20 წლამ დე. 

მზის ენერ გე ტი კის დი დი ბუ მი აღი ნიშ ნე ბა უკა ნას კნელ წლებ ში 
აშშში, ია პო ნი ა სა და გერ მა ნი ა ში. ამ ქვეყ ნებ ში არ სე ბობს ამ დარ გის 
გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყო ბი სპე ცი ა ლუ რი სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბი. 
პირ ველ მა წარ მა ტე ბულ მა პროგ რა მამ “1000 მზის სა ხუ რა ვი” გერ მა ნი ა
ში, წარ მოშ ვა პრო ექ ტე ბი — “70 000 მზის სა ხუ რა ვი”  ია პო ნი ა ში, “100 
000 მზის სა ხუ რა ვი” კვლავ გერ მა ნი ა ში, “1 000 000 მზის სა ხუ რა ვი” აშ
შში და აგ რეთ ვე “1 000 000 მზის სა ხუ რა ვი” ევ რო კავ შირ ში. 

სა ქარ თვე ლოს გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე მზის 
გა მოს ხი ვე ბა ხან გრძლი ვი და საკ მა ოდ ეფექ ტუ რი ა. ქვეყ ნის უმე ტეს 
რა ი ო ნებ ში მზი ა ნი დღე ე ბის რა ო დე ნო ბა მერ ყე ობს 250280ის ფარ
გლებ ში, რაც დღის ხან გრძლი ვო ბის მი ხედ ვით შე ად გენს და ახ ლო ე ე ბით 

220V

12V

ფოტო ელემენ  ტი

აკუმულა ტორი

ინვერ ტო რი
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19002200 სა ათს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო გა ცი
ლე ბით უფ რო მზი ა ნი ა, ვიდ რე და სავ ლე თი.

სუ რათ ზე მო ცე მუ ლია სა ქარ
თვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე მზის 
დღი უ რი ინ სო ლა ცია კვტ.სთ/მ2ში 
(1 კვად რა ტულ მეტ რზე მო სუ ლი 
მზის ენერ გი ის რა ო დე ნო ბა). 

სა ქარ თვე ლო ში 1980 წლი დან 
დღემ დე და მონ ტა ჟე ბუ ლი იქ ნა 200000 მ2 ცხე ლი წყლის კო ლექ ტო რი: 
ჰი პოდ რომ ზე, სა ირ მის აუზ ზე, კოჯ რის და ცი ხის ძი რის აგა რა კებ ზე, სა
ნა ტო რი უ მებ ში და ა.შ. 

დღეს დღე ო ბით, სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე ფუნ ქცი ო ნი რებს 
რამ დე ნი მე ათე უ ლი მზის ფო ტო ე ლექ ტრო სის ტე მა (PV) სა ერ თო ჯა მუ
რი სიმ ძლავ რით 18 — 20 კვტ.

სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო უწყ ე ბე ბი დან მზის ფო ტო ე ლექ ტრო სის
ტე მებს იყე ნე ბენ: კავ შირ გაბ მუ ლო ბის სა მი ნის ტროს, საქ ტრან სგაზ მრეწ
ვის, საგ ზაო დე პარ ტა მენ ტის და რკი ნიგ ზის დე პარ ტა მენ ტის ობი ექ ტებ ზე. 

ტრან სპორ ტის სფე რო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლია 16 პრო ექ ტი:
15 პრო ექ ტი სამ ტრე დი ა ბა თუ მის დის ტან ცი ა ზე რკი ნიგ ზის სად გუ

რებ ში გა მო ი ყე ნე ბა ოპ ტი კურ ბოჭ კო ვა ნი კავ შირ გაბ მუ ლო ბის სის ტე
მის კვე ბი სათ ვის (ურე კი, მა ხინ ჯა უ რი, ლან ჩხუ თი, ჯუ მა თი, სუფ სა, ნა
ტა ნე ბი, ჩაქ ვი, ქო ბუ ლე თი, სე ნა კი) 

სა ქარ თვე ლოს ოც ზე მეტ მო ნას ტერ ში და მონ ტაჟ და მზის მიკ რო ე ლექ
ტრო სად გუ რე ბი და მა თი სა შუ ა ლე ბით შე საძ ლე ბე
ლი გახ და ტაძ რე ბის, სატ რა პე ზო ე ბი სა და სე ნა კე
ბის გა ნა თე ბა.

დუ შე თის, ახ მე ტის, გუ და უ რის რა ი ონ ში, მთა 
თუ შე თის, ხევ სუ რე თის და ფშა ვის მა ღალ მთი ან 
სოფ ლებ ში ორ მოც და ა თამ დე ოჯახს და უ მონ ტაჟ
და 50 ვტ სიმ ძლავ რის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მოხ მა რე
ბის მზის მიკ რო ე ლექ ტრო სად გუ რე ბი, რო მე ლიც 
გა ნა თე ბი სათ ვის გა მო ი ყე ნე ბა.
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ბი ო მა სა

ენერ გი ის გა ნახ ლე ბად წყა რო ებს შო რის თა ვი სი მრა ვალ ფე როვ ნე
ბი თა და რა ო დე ნო ბის მი ხედ ვით გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი უჭი რავს 

ბი ო მა სას. ბი ო მა სის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
წყა რო ე ბი ა:
•	 სატყეო და ხის გა და მა მუ შა ვე
ბე ლი მრეწ ვე ლო ბის ნარ ჩე ნე ბი;
•	 ქა ღალ დის წარ მო ე ბის ნარ ჩე
ნე ბი;
•	 სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ბი ო ლო
გი უ რი ნარ ჩე ნე ბი;

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ტექ ნი კუ რი 
კულ ტუ რე ბი, მაგ .რაპ სი

ორ გა ნუ ლი და  სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო და სამ რეწ ვე ლო ნარ ჩე ნე ბი;
ჩამ დი ნა რე წყლე ბი. 
ბი ო მა სის ენერგიის მოხმარების სა ერ თო ზრდა მსოფ ლი ო ში წე ლი

წად ში მოხ მა რე ბის 15%ს შე ად გენს.
სხვა დას ხვა ბი ო მა სი დან მი ღე ბულ ენერ გი ას უწო დე ბენ ბი ო ნერ გი ას. 

ბი ო მა სა ში ფო ტო სინ თე ზით დაგ რო ვი ლი ენერ გია თვი თონ შე იძ ლე ბა 
გახ დეს შემ დგომ ში ენერ გი ის წყა რო. ჩვე უ ლებ რივ ეს თბუ რი ენერ გია ა, 
რომ ლი და ნაც შე საძ ლე ბე ლია ელექ ტრო ე ნერ გი ის მი ღე ბა. ბი ო მა სი დან 
შე საძ ლე ბე ლია აგ რეთ ვე თხე ვა დი საწ ვა ვის, წყალ ბა დის და ეთი ლის 
სპირ ტის მი ღე ბა. 

ბრა ზი ლი ა სა და აშ შში ხორ ცი ელ დე ბა მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე მსხვი
ლი პრო ექ ტე ბი. ბრა ზი ლი ა ში ბი ო მა სი დან (შაქ რის ლერ წმის გან) მი ი
ღე ბა ეთი ლის სპირ ტი, რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა რო გორც ავ ტო მო ბი
ლე ბი სათ ვის საწ ვა ვი, რაც გა ცი ლე ბით ამ ცი რებს გა მო ნა ბოლქვს და 
და დე ბი თად მოქ მე დებს გა რე მო ზე. 

 სა ქარ თვე ლოს, ისე ვე რო გორც და ნარ ჩენ მსოფ ლი ოს, ბი ო მა სის 
გა მო ყე ნე ბის დი დი ის ტო რია აქვს. ქ. მცხე თის მახ ლობ ლად სოფ. ბა გი
ნეთ ში არ ქე ო ლო გებ მა აღ მო ა ჩი ნეს 2500 წლის წი ნან დე ლი აბა ნოს ნარ
ჩე ნე ბი, რომ ლის დახ ვე წი ლი თბუ რი სქე მა სპე ცი ა ლის ტებ ში დღე საც გა
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ო ცე ბას იწ ვევს. სათ ბო ბად, რა თქმა უნ და გა მო ი ყე ნე ბო და შე შა.
სა ქარ თვე ლო ში 600 ათა სამ დე წვრი ლი ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბა ა, რო

მელ თა მი ერ წლი უ რად მოხ მა რე ბუ ლი შე შის რა ო დე ნო ბა სა შუ ა ლოდ 4,5 
მლნ მ3ს შე ად გენს. ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი მნიშ ვნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბა ტყე ე ბის 
გა მოხ შირ ვი სათ ვის დაშ ვე ბულ ნორ მებს და ამით სე რი ო ზულ ეკო ლო გი ურ 
პრობ ლე მებს ქმნის. აღ ნიშ ნუ ლი რა ო დე ნო ბის შე შის დაწ ვით გა მო მუშ ვე
ბუ ლი ენერ გია და ახ ლო ვე ბით 9 000 000 კვტ.სთ ს შე ად გენს. აქ ვე მნიშ
ვნე ლო ვა ნია იმ ფაქ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბა, რომ მო სახ ლე ო ბა ძი რი თა დად 
და ბა ლე ფექ ტურ შე შის ღუ მე ლებს იყე ნებს, 
რო მელ თა მარ გი ქმე დე ბის კო ე ფი ცი ენ ტი 
1015 %ს არ აღე მა ტე ბა. ა სე რომ, შე შის 
დაწ ვით მი ღე ბუ ლი თბუ რი ენერ გი ით სოფ
ლის მო სახ ლე ო ბა მხო ლოდ სა სი ცოცხ ლოდ 
აუ ცი ლე ბელ პი რო ბებს იქ მნის და ძი რი თა დი 
პრობ ლე მა მო უგ ვა რე ბე ლი რჩე ბა. სა ქარ თვე
ლოს რე გი ო ნებ ში შე შის და ზოგ ვის მიზ ნით სა სურ ვე ლი იქ ნე ბა, რომ მო
სახ ლე ო ბამ აირ ჩი ოს მა ღა ლე ფექ ტუ რი ღუ მე ლე ბი. 

გათ ბო ბი სა და საჭ მლის მომ ზა დე ბი სათ ვის საწ ვა ვად შე საძ ლე ბე
ლია ნა ხერ ხის გა მო ყე ნე ბა. ნა ხერ ხის დაწ ვა შე იძ ლე ბა სპე ცი ა ლუ რად 
დამ ზა დე ბულ ღუ მელ ში. ღუ მე ლის ან თე ბი სას უნ და დარ წმუნ დეთ, რომ 
ნა ხერ ხი მშრა ლი ა. ღუ მე ლის ან თე ბა ძა ლი ან ად ვი ლია ასან თით. იგი 
ინარ ჩუ ნებს მა ღალ ტემ პე რა ტუ რას დი დი პე რი ო დის – 68 სა ა თის გან
მავ ლო ბა ში და არ სჭირ დე ბა ნა ხერ ხის და მა ტე ბა. 

დღეს შე შის ეკო ნო მი ის მიზ ნით აქ ტი უ რად იყე ნე ბენ პე ლე ტებს, რო მე
ლიც ნა ხერ ხის ან შე შის ბურ ბუ შე ლის დაპ რე სით მი ი ღე ბა. მა თი მი ღე ბა შე
საძ ლე ბე ლია თხი ლის და კაკ ლის ნა ჭუ ჭე ბი თაც. გა მო ან გა რი შე ბუ ლია რომ 

ზამ თრის გან მავ ლო ბა ში სახ ლის გა სათ ბო
ბად დაგ ჭირ დე ბათ და ახ ლო ე ბით 13 ტო ნა 
პე ლე ტი. პე ლე ტის ეს რა ო დე ნო ბა იმა ზე 
უფ რო მცი რე ა, რა რა ო დე ნო ბის შე შა საც 
თქვე ნი სახ ლის გათ ბო ბი სათ ვის ხარ ჯავთ 
ზამ თრის პე რი ოდ ში.
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ყო ველ წლი უ რად სა ქარ თვე ლო ში 20 მლნ.მ3  ზე მე ტი ნარ ჩე ნი ბი ო
მა სა გროვ დე ბა, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი რე სურ სია ქვეყ ნის თვის, რო გორც 
ენერ გე ტი კი სა და ეკო ნო მი კის, ასე ვე გა რე მოს დაც ვი თი მდგო მა რე ო ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის თვალსაზრისით.

აშ შში უკ ვე 2002 წლი დან არ სე ბობს ნა გავ საყ რე ლის გა ზის მწარ
მო ე ბე ლი 350 ქარ ხა ნა, ევ რო პა ში  750, მთელს მსოფ ლი ო ში კი 1152. 

წარ მო ე ბუ ლი ენერ გი ის სა ერ თო 
რა ო დე ნო ბა 4000 მგვტ.ზე მე ტია, 
გა და მუ შა ვე ბუ ლი ნარ ჩე ნე ბის მო
ცუ ლო ბა კი 5000 მლნ. ტო ნა.

დღეს დღე ი სო ბით ევ რო პუ ლი 
ქვეყ ნე ბი ატა რე ბენ ექ სპე რი მენ

ტებს ენერ გე ტი კუ ლი ტყე ე ბის გა სა შე ნებ ლად, რა თა აწარ მო ონ ბი ო მა
სა. დიდ პლან ტა ცი ებ ში აშე ნე ბენ სწრა ფად მზარდ მცე ნა რე ებს (ალ ვა, 
აკა ცი ა, ევ კა ლიპ ტი და სხვა.) გა მოც დი ლია და ახ ლო ე ბით 20 სა ხე ო ბის 
მცე ნა რე. პლან ტა ცია შე იძ ლე ბა იყოს კომ ბი ნი რე ბუ ლი, სა დაც ხის რი
გებს შო რის გა შე ნე ბუ ლი იქ ნე ბა სხვა სა სოფ ლო — სა მე ურ ნეო კულ
ტუ რე ბი. მაგ. ალ ვას თან კარ გად იზ რდე ბა ქე რი. ენერ გე ტი კუ ლი ტყის 
რო ტა ცი ის პე რი ო დია 67 წე ლი.

სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი მერ ქნის სრუ ლი რე სურ სი 1990 წლის შე
ფა სე ბით 420 მლნ მ3ს უახ ლოვ დე ბო და, სა შუ ა ლო წლი უ რი ნა მა ტი კი 
3,9 მლნ მ3ს. ტყის მე ურ ნე ო ბის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის პრინ ცი პებ ზე 
დაყ რდნო ბით ტყის ჭრის მო ცუ ლო ბა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 1 მლნ. მ3
მდე. სა ქარ თვე ლოს ტყე ე ბის მოვ ლი თი ჭრის ნორ მა გან საზღ ვრუ ლია 
300 ათას მ3ის ოდე ნო ბით. სპე ცი ა ლის ტე ბის შე ფა სე ბით შე შად გა მო სა
ყე ნე ბე ლი მერ ქნის რე სურ სე ბი 400500 ათას მ3/წლში უტოლ დე ბა, რაც 
0,61,0 მლრდ კვტ.სთ თბუ რი ენერ გი ის ექ ვი ვა ლენ ტუ რი ა.

სა ქარ თვე ლოს მსხვი ლი ქა ლა ქე ბის (თბი ლი სი, ქუ თა ი სი, ბა თუ მი, 
რუს თა ვი და სხვ.) კო მუ ნა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის (600700 ათა სი ტო ნა წე
ლი წად ში) თბუ რი ენერ გო პო ტენ ცი ა ლი, თა ნა მედ რო ვე ტექ ნლო გი ე ბით 
გა და მუ შა ვე ბის შემ თხვე ვა ში, 1,01,5 მლრდ. კვტ.სთით არის შე ფა სე
ბუ ლი. ქ. თბი ლი სის თვის ეს სი დი დე 0,70,8 მლრდ. კვტ.სთს შე ად გენს.
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ამ რი გად, სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი სხვა დას ხვა სა ხის ბი ო მა სის 
თბუ რი ენერ გო პო ტენ ცი ა ლი 3,24,7 მლრდ.კვტ.სთით შე იძ ლე ბა შე
ფას დეს. 

ნე ბის მი ერ გლე ხურ მე ურ ნე ო ბა ში წლის გა ნა მავ ლო ბა ში გროვ დე ბა 
ნა კე ლის, მცე ნა რე უ ლი ძი რე ბის, სხვა დას ხვა ნარ ჩე ნე ბის მნიშ ვნე ლო ვა
ნი რა ო დე ნო ბა. ჩვე უ ლებ რივ, გახ რწნის შემ დეგ, ისი ნი გა მო ი ყე ნე ბა რო
გორც ორ გა ნუ ლი სა სუ ქი. ცო ტა ვინ მემ თუ იცის ბი ო გა ზის და სით ბოს 
რა რა ო დე ნო ბა გა მო ი ყო ფა ფერ მენ ტა ცი ი სას. ამ ენერ გი ას კი შე უძ ლია 
კარ გი სამ სა ხუ რი გა უ წი ოს სოფ ლის მო სახ ლე ო ბას.

სა ქონ ლის ნა კე ლისა გან, მე თა ნუ რი დუ ღი ლის მე თო დით იღე ბენ ბი
ო გაზს. ბი ო გა ზი შედ გე ბა 5575% მე თა ნი სა და 2545% ნახ ში რორ ჟან
გი სა გან. 

ბი ო გა ზი გა ზი სებ რი პრო დუქ ტი ა, რო მე ლიც წარ მო იქ მნე ბა უჰა ე რო 
პი რო ბებ ში (ა ნა ე რო ბუ ლი), სხვა დას ხვა წარ მო შო ბის ორ გა ნუ ლი ნივ
თი ე რე ბე ბის ფერ მენ ტა ცი ით, რო გო რი ცაა ნა კე ლი, მცე ნა რე უ ლი და 
სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბი (საჭ მლის, ხი ლის, ბოს ტნე უ ლის, ქა ტოს 
და სხვა). ნარ ჩე ნე ბის ფერ მენ ტა ცი ის დროს გა მო ი ყო ფა ბი ო გა ზი, რაც 
გა მო ი ყე ნე ბა ბუ ნებ რი ვი აი რი სა და თხე ვა დი საწ ვა ვის ნაც ვლად. ვი ნა
ი დან ორ გა ნუ ლი ნარ ჩე ნე ბის გახ რწნა გარ კვე უ ლი ტი პის ბაქ ტე რი ე ბის 
მოქ მე დე ბის ხარ ჯზე ხდე ბა, მას ზე არ სე ბით ზე გავ ლე ნას ახ დენს ტემ
პე რა ტუ რუ ლი გა რე მო. წარ მო ე ბუ ლი გა ზის რა ო დე ნო ბა და მო კი დე ბუ
ლია ტემ პე რა ტუ რულ რე ჟიმ ზე. რაც უფ რო მა ღა ლია ტემ პე რა ტუ რა 
(5560ºC), მით უფ რო მა ღა ლია ორ გა ნუ ლი ნედ ლე უ ლის ფერ მენ ტა ცი ის 
ინ ტენ სი უ რო ბა. სწო რედ ამი ტომ, ბი ო გა ზის მი ღე ბის პირ ვე ლი და ნად
გა რე ბი თბი ლი კლი მა ტის ქვეყ ნებ ში გაჩ ნდა.

ისეთ ქვეყ ნებ ში, სა დაც ზამ თრის პე რი ოდ ში ტემ პე რა ტუ რა — 20ºC 
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მდე და უფ რო დაბ ლა ჩა მო დის, სა ჭი როა თბო ი ზო ლა ცი ის გა მო ყე ნე ბა 
და და ნად გა რის შეთ ბო ბა. სა ქარ თვე ლო ში ამ ჟა მად მოქ მე დი ყვე ლა ბი ო
და ნად გა რი აშე ნე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო დო ნო რე ბის ხელ შეწყ ო ბით 1994
2007 წწ. დღე ი სათ ვის სულ ექ სპლუ ა ტა ცი ა შია 400ზე მე ტი და ნად გა რი.

დღემ დე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი დან აღ სა ნიშ ნა ვია შემ დე გი 
სა ხის კონ სტრუქ ცი ე ბი:
•	 მტკი ცე გუმ ბა თი ა ნი და ნად გა რი.
•	 ინ დუ რი — გო ბა რის ტი პის მცუ რავ ზარ ხუ ფი ა ნი დანადგარი.
•	 პო ლი მე რულ ბოჭ კო ვა ნი მა სა ლი სა გან დამ ზა დე ბუ ლი მა ღა ლე ფექ

ტუ რი ბი ო გა ზის და ნად გა რი
•	 თერ მო ფი ლურ რე ჟიმ ში მო მუ შა ვე მი წის ზე და მე თან ტე კე ბი.

სა ქარ თვე ლო ში გავ რცე ლე ბუ ლია ჩი ნუ რი მტკი ცე გუმ ბა თი ა ნი და 
ინ დუ რი მცუ რავ ზარ ხუ ფი ა ნი დი ზა ი ნის სა ხეც ვლი ლე ბის და ნად გა რე ბი. 
ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლია 6 მ3 მო ცუ ლო ბის (46 ძრო ხი დან მი ღე ბუ ლი 
ნარ ჩე ნის თვის) და ნად გა რი. 

რიგ ად გი ლებ ში გა მო ყე ნე ბუ ლია აგ რეთ ვე მცუ რავ ზარ ხუ ფი ა ნი დი
ზა ი ნის და ნად გა რე ბი

ბი ო და ნად გა რის შიგ ნით სა თა ნა დო ტემ პე რა ტუ რის შე სა ნარ ჩუ ნებ
ლად სა ქარ თვე ლოს ცივ რე გი ო ნებ ში ამ ჟა მად ორი ძი რი თა დი ტექ ნი კა 
გა მო ი ყე ნე ბა, ესე ნი ა: ჩა სატ ვირ თი ნა კე ლის ცხელ წყალ ში გახ სნა (წყა
ლი ცხელ დე ბა ბი ო გა ზის /ე ლექ ტრო ე ნერ გი ის, შე შის, მზის ცხელ წყალ
გა მაცხ ე ლებ ლის და სხვა სა შუ ა ლე ბით), და თერ მო ი ზო ლა ცია (ნი ა და
გის, თი ვის, მი ნაქ სო ვი ლის ერ თი ან მე ტი ფე ნა). სა წყის ეტაპ ზე წყა ლი 
ცხელ დე ბა შე შით, შემ დეგ კი – გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ბი ო გა ზით. თერ მო

ფი ლუ რი პი რო ბე ბი სათ ვის, ში და 
ტემ პე რა ტუ რა უნ და იყოს 4565ºC, 
ტემ პე რა ტუ რა, რომ ლის შე ნარ ჩუ
ნე ბაც ცივ კლი მატ ში გათ ბო ბის 
გა რე შე უძ ლე ბე ლი ა. 

ბი ო გა ზის და ნად გა რის ღი რე
ბუ ლე ბა სხვა დას ხვაა და ნად გა რის 
კა ტე გო რი ი სა და ზო მის, ნედ ლე უ
ლის გა და მუ შა ვე ბის და ად გი ლის
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მდე ბა რე ო ბის მი ხედ ვით მერ ყე ობს სა შუ ა ლოდ 20003000 აშშ დო ლა რის 
ფარ გლებ ში. გარ და ამი სა, სა სურ ვე ლი ა, რომ და ნად გა რი და მონ ტაჟ დეს 
კვა ლი ფი ცი უ რი სპე ცი ა ლის ტე ბის მი ერ.

ქა რის ენერ გია

წე ლი წად ში მზე დე და მი წა ზე უზარ მა ზარ ენერ გიას გ ზავ ნის. ა ქე დან 
წე ლი წად ში 2% ქა რის ენერ გი ად წარ მო იქ მნე ბა. ქა რის სიჩ ქა რე ჰა ე რის 
ფე ნე ბის ტემ პე რა ტუ რა თა სხვა ო ბა
ზეა და მო კი დე ბუ ლი, რაც მე ტია ტემ
პე რა ტუ რა მით უფ რო ძლი ე რია ქა რი. 
ქა რის ენერ გია გა ნახ ლე ბა დი და პე რი
ო დუ ლი რე სურ სი ა.

ქა რი ერ თი შე ხედ ვით გა ნახ ლე ბა
დი ენერ გი ის ყვე ლა ზე ხელ მი საწ ვდომ 
წყა როდ ით ვლე ბა. მზის გან გან სხვა ვე ბით მას შე უძ ლია “ი მუ შა ოს” ზამ
თარ ში და ზაფ ხულ ში, დღი სით და ღა მით, ჩრდი ლო ე თით და სამ ხრე
თით. 

ქა რის ენერ გი ას მე ქა ნი კუ რი ენერ გი ის მი სა ღე ბად კა ცობ რი ო ბა ჯერ 
კი დევ ჩვენს წელ თაღ წიცხ ვამ დე იყე ნებ და, ხო ლო ელექ ტრო ე ნერ გი ის 
მი სა ღე ბად მი სი გა მო ყე ნე ბა მეXIX სა უ კუ ნის ბო ლოს და იწყ ო.

ქა რის ნა კა დის ენერ გია მი სი სიჩ ქა რის კუ ბის და რო ტო რის დი ა მეტ
რის კვად რა ტის პრო პორ ცი უ ლი ა.

ქა რის ელექ ტრო სად გურ ში ქა რის ტურ ბი ნე ბი შე იძ ლე ბა გან თავ სე
ბულ იქ ნეს მცი რე ან დიდ ჯგუ ფე ბად, რომ ლე ბიც ქა რის წის ქვი ლე ბის, 
ქარ და ნად გა რე ბის პარ კის სა ხე ლი თაა ცნო ბი ლი. ქა რის ინ დუს ტრია 
წე ლი წად ში 30%ით ფარ თოვ დე ბა, რა საც ხელს უწყ ობს ნავ თობ პრო
დუქ ტე ბის ღი რე ბუ ლე ბის ზრდაც. ამ ჟა მად მსოფ ლი ო ში 20.000ზე მე ტი 
ელექ ტრო ე ნერ გი ის მწარ მო ე ბე ლი ქა რის ტურ ბი ნა ა. ტექ ნო ლო გი ურ მა 
წინ სვლამ გა ნა პი რო ბა ის, რომ ენერ გი ის ეს ფორ მა მყა რად სა ი მე დო და 
ფა სით კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი გახ და. ამას თან ერ თად, არ სე ბუ ლი ტექ ნო
ლო გი ე ბი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა ტურ ბი ნე ბის სიმ ძლავ რე რა მო დე ნი მე კი
ლო ვა ტი დან 3000 კვტ მდე მი ვი ღოთ. დად გე ნი ლია რომ ქა რის ბორ ბა
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ლი ბრუნ ვას იწყ ებს მა შინ, 
რო დე საც ქა რის სიჩ ქა რე 
33.5 მეტრს წამ ში უდ რის. 
ქა რის სიჩ ქა რის და სად გე
ნად სა ქარ თვე ლო ში 165 
მე ტე ო სად გუ რი ფუნ ქცი ო
ნი რებს,

სა ქარ თვე ლოს ტე რი
ტო რი ა ზე ქა რის სა შუ ა ლო 
წლი უ რი სიჩ ქა რე მერ ყე ობს 2.5 მ/წმ — 9.0 მ/წმ — ის ფარ გლებ ში. 

ქა რის ენერ გი ის ტექ ნი კუ რი პო ტენ ცი ა ლი სა ქარ თვე ლო ში და ახ ლო
ე ბით 5 მლრდ კვტ.სთით არის შე ფა სე ბუ ლი. სამ წუ ხა როდ, დღემ დე ამ 
პო ტენ ცი ა ლის გა მო ყე ნე ბა პრაქ ტი კუ ლად ნუ ლის ტო ლი ა. 

გა მოვ ლე ნი ლია მო ედ ნე ბი, სა დაც შე საძ ლე ბე ლია ქა რის ეფექ ტუ რი 
ელექ ტრო სად გუ რე ბის აშე ნე ბა. ქვე მოთ მოყ ვა ნილ ცხრილ ში მო ცე მუ
ლია ამ ელექ ტრო სად გუ რე ბის ძი რი თა დი მა ხა სი ა თებ ლე ბი.

ქა რის ელექ ტრო სად გუ რე ბის ძი რი თა დი მაჩ ვე ნებ ლე ბი

№ სა ქარ თვე ლო ში ქა რის პერ სპერ ტი უ ლი 
სად გუ რე ბი

სიმ ძლავ რე
მგვტ

ენერ გი ის 
წლი უ რი გა
მო მუ შა ვე ბა
მლნ.კვტ.სთ

1 ფო თი 90 110
2 ჭო რო ხი 90 100
3 ქუ თა ი სი 150 110
4 მთა სა ბუ ე თი I 100 400
5 მთა სა ბუ ე თი II 600 2000
6 ხა შუ რი გო რი 200 500
7 ფა რა ვა ნი 120 110
8 სამ გო რი 150 130
9 რუს თა ვი 60 130

ჯა მი 1560 3590

გე ო თერ მუ ლი ენერ გია

გე ო თერ მუ ლი ენერ გია დე და მი წის წი ა ღის ბუ ნებ რივ სა ცა ვებ ში აკუ
მუ ლი რე ბუ ლი სით ბუ რი ენერ გი ა ა. მსოფ ლი ოს 21 ქვეყ ნის გე ო თერ მულ 

 < 100  100200  200500  500800  > 800

თურქეთი
სომხეთი

რუსეთი

აზერბაიჯანი

კ ა ვ კ ა ს ი ო ნ ი ს  ქ ე დ ი

1

2

3
5

6

7

8

9

4

სა ქარ თვე ლო ში ქა რის ენერ გე ტი კუ ლი
პო ტენ ცი ა ლის გა ნა წი ლე ბა
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სად გუ რებ ზე გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ე ლექ
ტრო ე ნერ გია აღე მა ტე ბა 8200 მვტ და 
უზ რუნ ველ ყოფს ენერ გი ით 60 მი ლი ო
ნამ დე ადა მი ანს. 

გე ო თერ მუ ლი ენერ გია გა მო ი ყე ნე ბა 
აგ რეთ ვე ცხე ლი წყლის მი სა ღე ბად, გათ
ბო ბი სათ ვის, სათ ბუ რებ ში, სოფ ლის მე

ურ ნე ო ბა ში და სამ რეწ ვე ლო პრო ცე სებ ში 
სა ქარ თვე ლოს გე ო თერ მუ ლი რე სურ სე ბი შე ფა სე ბუ ლია 220250 

მლნ მ3/წე ლი, (ა ქე დან 100 მლნ მ3 და მოწ მე ბუ ლი ა), წყლის ტემ პე რა ტუ
რით 50ºდან 100ºCმდე. სა ქარ თვე ლოს გე ო თერ მუ ლი წყლე ბის მა რა
გის 70% და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში ა. 

სა ქარ თვე ლოს გე ო თერ მუ ლი რე სურ სე ბის შე და რე ბით და ბა ლი ტემ
პე რა ტუ რის გა მო მა თი გა მო ყე ნე ბა ელექ ტრო ე ნერ გი ის მი სა ღე ბად არა
რენ ტა ბე ლუ რი ა. 

სა ქარ თვე ლო ში გე ო თერ მუ ლი წყლე ბის ენერ გი ის გა მო ყე ნე ბას თბო
მო მა რა გე ბი სათ ვის სხვა ენერ გი ა შემ ცვე ლებ თან შე და რე ბით რი გი უპი რა
ტე სო ბა გა აჩ ნი ა. პირ ველ რიგ ში ესაა მი სი პრაქ ტი კუ ლად ამო უ წურ ვა დი 
რე სურ სე ბი, თა ნაც მა თი ძი რი თა დი ნა წი ლი ქვეყ ნის მჭიდ როდ და სახ ლე
ბულ რა ი ო ნებ შია გან ლა გე ბუ ლი და გა მო ყე ნე ბი სათ ვის მე ტად ხელ საყ
რე ლი ა. გარ და ამი სა, აღ სა ნიშ ნა ვია კა პი ტალ და ბან დე ბა თა შე და რე ბი თი 
სიმ ცი რე ამ მი მარ თუ ლე ბით, გე ო თერ მუ ლი რე სურ სე ბის ათ ვი სე ბი სათ ვის 
სა ჭი რო კუთ რი კა პი ტა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბი 22,5ჯერ ნაკ ლე ბია ტრა დი
ცი ულ სის ტე მებ თან შე და რე ბით. გე ო თერ მუ ლი სის ტე მე ბის ტექ ნო ლო გი
უ რი პრო ცე სე ბის სრუ ლი ავ ტო მა ტი ზა ცია არ არის რთუ ლი, რაც მნიშ ვნე
ლოვ ნად ამ ცი რებს სა ექ სპლუ ა ტა ციო 
და ნა ხარ ჯებს. თუ გე ო თერ მუ ლი სის
ტე მა მუ შა ობს ჩა კე ტი ლი ციკ ლით, 
ანუ თუ გა მო მუ შა ვე ბუ ლი წყა ლი უკან 
ჩა ი ტუმ ბე ბა, მა შინ გვაქვს ეკო ლო გი უ
რად სრუ ლი ად სუფ თა, უნარ ჩე ნო და 
ენერ გი ის გა ნახ ლე ბა დი წყა რო. თა ნაც 

გეოთერმული პოტენციალის მქონე რეგიონები
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ეს წყა რო, მზის და ქა რის ენერ გი ე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით, სტა ბი ლუ რად 
მუ შა ობს მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში.

გა სუ ლი სა უ კუ ნის 80ი ან წლებ ში და ახ ლო ე ბით 50მდე ჭა ბურ ღი ლი 
გა ი ბურ ღა ცხელ წყალ მო მა რა გე ბის მიზ ნით და არა გათ ბო ბი სათ ვის ან 
ენერ გი ის წარ მო ე ბი სათ ვის. გე ო თერ მუ ლი წყლე ბის გა მო ყე ნე ბის სტრუქ
ტუ რა შემ დეგ ნა ი რად გა მო ი ყუ რე ბო და: სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა — 50%, კო
მუ ნა ლუ რი გათ ბო ბა და ცხელ წყალ მო მა რა გე ბა 25%, მრეწ ვე ლო ბა 17%, 
ბალ ნე ო ლო გია — 8%. თერ მუ ლი წყლე ბის ამო ღე ბის დო ნე ბო ლო წლებ ში 
საგ რძნობ ლად შემ ცირ და. თუ 1985 წელს მო პო ვე ბულ იქ ნა 21 მლნ.კუბ.მ, 
1991 წელს ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი და ვი და 8,1 მლნ.მ3მდე. დღე ი სათ ვის მოქ მე დი 
ჭა ბურ ღი ლე ბის გა მო ყე ნე ბის დო ნე არ აღე მა ტე ბა 30%ს; და ნარ ჩე ნი წყა
ლი უქ მად იღ ვრე ბა და აბინ ძუ რებს მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ებს.

მო მა ვალ ში პრი ო რი ტე ტი მი ე ნი ჭე ბა ორი არ სე ბუ ლი ჭა ბურ ღი ლი სა 
და ქსე ლის რე ა ბი ლი ტა ცი აოპ ტი მი ზა ცი ას, ერ თი მათ გა ნი სა ბურ თა ლო
ზეა (თბი ლი სის რნი) და მე ო რე ზუგ დიდ ში (და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო).

დას კვნა

ენერ გი ის გა ნახ ლე ბა დი წყა რო ე ბის გა მო ყე ნე ბა ავ ნებს თუ არა გა
რე მოს?

დღე ი სათ ვის არ სე ბუ ლი, მი ლე ვა დი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა (ნავ
თო ბი, ქვა ნახ ში რი, გა ზი), მნიშ ვნე ლო ვან ეკო ლო გი ურ ზი ანს აყე ნებს 
ბუ ნე ბას. მსოფ ლი ოს მრა ვალ ქვე ყა ნა ში მოხ და და ეხ ლაც გრძელ დე ბა 
ეკო კა ტას ტრო ფე ბი:
•	 ბინ ძურ დე ბა ჰა ე რი.
•	 იჩე ხე ბა ტყის მა სი ვე ბი.
•	 იფი ტე ბა ნი ა და გი.
•	 იწამ ლე ბა მდი ნა რე ე ბი, ტბე ბი, ზღვე ბი.
•	 ყო ველ წლი უ რად იზ რდე ბა ჰა ე რის სა შუ ა ლო ტემ პე რა ტუ რა.
•	 მიმ დი ნა რე ობს გა უ დაბ ნო ე ბა.

ფერ ხდე ბა ფლო რი სა და ფა უ ნის სა ხე ო ბა თა ზრდა გან ვი თა რე ბა, გა
და შე ნე ბის გზა ზეა მა თი უმე ტე სი ნა წი ლი.

გა ნახ ლე ბა დი ენერ გე ტი კის ტექ ნო ლო გი ე ბი ნაკ ლე ბად აყე ნე ბენ ზი
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ანს ბუ ნე ბას წი ა ღი სე ულ საწ ვავ ზე დამ ყა რე ბულ ტექ ნო ლო გი ებ თან შე
და რე ბით — ამ ცი რე ბენ სათ ბუ რი გა ზე ბის ემი სი ებს და ხელს უწყ ო ბენ 
და საქ მე ბას, ეკო ნო მი კის ზრდას და ენერ გო უ საფ რთხო ე ბას.

სა ქარ თვე ლოს გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბა სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა 
ჩვენს ქვე ყა ნა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნას ენერ გი ის გა ნახ ლე ბა დი წყა
რო ე ბის სრუ ლი სპექ ტრი – მზე, ქა რი, გე ო თერ მუ ლი წყლე ბი, ბი ო მა სა 
და სხვა.

ფაქ ტი ა, რომ არატ რა დი ცი უ ლი ენერ გი ის ხარ ჯზე შე უძ ლე ბე ლია ახ ლო 
მო მა ვალ ში ქვეყ ნის ენერ გე ტი კუ ლი პრობ ლე მი ე ბის სრუ ლი გა დაწყ ვე ტა, 
მაგ რამ მი სი უგუ ლე ბელ ყო ფაც არ იქ ნე ბა სწო რი, რად გა ნაც მა თი სა თა
ნა დო გან ვი თა რე ბის შემ თხვე ვა ში, ენერ გი ის გა ნახ ლე ბად წყა რო ებს შე უძ
ლი ათ საკ მაო წვლი ლის შე ტა ნა ქვეყ ნის ენერ გო უ საფ რთხო ე ბა ში. 

არ სე ბუ ლი ენერ გოკ რი ზი სი სათ ვის და იმ პორ ტულ ენერ გი ა შემ ცვე
ლებ ზე გაზ რდი ლი ფა სე ბის პი რო ბებ ში ენერ გი ის გა ნახ ლე ბა დი წყა რო
ე ბის გა მო ყე ნე ბის ხელ შეწყ ო ბა გან სა კუთ რე ბუ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, 
რო გორც სა ხელ მწი ფო, ისე რე გი ო ნა ლურ დო ნე ზე ;

სა ქარ თვე ლო ში ე ნერ გი ის გა ნახ ლე ბა დი წყა რო ე ბის პო ტენ ცი ა ლი 
გა ნახ ლე ბა დე

ბის ტი პი
თე ო რი უ ლი 

პო ტენ ცი ა ლი
ტექ ნი კუ რი 

პო ტენ ცი ა ლი
ეკო ნო მი კუ რი 
პო ტენ ცი ა ლი

მცი რე ჰიდ რო
32 მლრდ.კვტ.
სთ წე ლი წად ში

19.5 მლრდ.კვტ.
სთ წე ლი წად ში

4 მლრდ.კვტ.სთ

ქა რი
1300 მლრდ.

კვტ.სთ
წე ლი წად ში

5 მლრდ კვტ.სთ 
წე ლი წად ში

1,5 მლრდ კვტ.
სთ წე ლი წად ში

ბი ო მა სა
12.5 მლრდ.

კვტ.სთ

მზე
1550 კვტ.სთ/მ2 

დღე ში
60120კვტ.სთ/მ2 

დღე ში

გე ო თერ მია
1.6 მლრდ. 

კვტ.სთ
წე ლი წად ში

1.0 მლრდ. 
კვტ.სთ

წე ლი წად ში

0.5 მლრდ. 
კვტ.სთ 

წე ლი წად ში
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გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

•	 Ю.С. Потапов, Л.П. Фоминский, С.Ю. Потапов  “ Энергия 
вращения” , http://www.transgasindustry.com/books/Potapov/10.
html 

•	 UNDP, World Population prospects, 1998.ავ თან დილ ბი წა ძე ბი ო გა
ზის და ნად გა რის აშე ნე ბა და ექ სპლუ ა ტა ცი აELA პროგ რა მის ფარ
გლებ ში, III გა მო ცე მა, თბი ლი სი, 2008.

•	 ნ.ცერ ცვა ძე, გ.ბუ ა ჩი ძე, ო. ვარ დი გო ტე ლი, ბ.ვა შა კი ძე სა ქარ თვე
ლოს თერ მუ ლი წყლე ბი USAID, ევ რა ზი ის ფონ დი, თბი ლი სი, 1998.

•	 ა. დ.ზედ გი ნი ძე, ნ.გ.ლობ ჟა ნი ძე, მ.ს.გე ლო ვა ნი.. სა ქარ თვე ლოს ქა
რის ენერ გე ტი კუ ლი ატ ლა სი, თბი ლი სი,2004.

•	 ო. სო ლო მო ნი ა, მ.და დი ა ნი, ნ.ცა ბა ძე, რ. პა ტა რა ი ა, ნ. აბ რა მიშ ვი ლი 
სა ქარ თვე ლოს მდი ნა რე ე ბის მცი რე ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კუ ლი ტექ ნი
კუ რი პო ტენ ცი ა ლის კა დას ტრი, თბი ლი სი, 2006.

•	 Small scale Renewable Energy generation and Energy Effciciency, 
information sheets, http://www.homepower.com/.

•	 Thematic network on small hydropower,European Small Hydropower 
Association,www.esha.be

•	 Climate change and global warming,www.environmentagency.gov.uk
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გამოიყენე ენერგიის 

განახლებადი წყაროები!



თბი ლი სი, 0160, დ.გამ რე კე ლის ქუ ჩა №19,
ოფი სი № 49, VI სარ თუ ლი.

ტელ: +99532 242540, 242541.
ფაქ სი: +99532 242542

ელ .ფოს ტა: eecgeo@eecgeo.org
ვებ. გვერ დი: www.eecgeo.org

მომზადებულია: “ენერგოეფექტურობის
ცენტრი საქართველო”-ს მიერ.


