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PhySICAL-GEOGRAPhICAL ASPECTS DETERMINING ThE ChANGES 
OF STATE BORDER (ON ThE ExAMPLE OF GEORGIA)

The work deals with analysis of physical-geographical aspects determining the historical 
changes of state border on the example of Georgia. 

Due to the research were identified and classified the geographical factors causing the trans-
formations of the state border, also were determined the sensitivity of each sectors state border of 
Georgia. So, the uneven territorial distribution of sensitivity along the state border were revealed 
very sensitive, sensitive, moderately sensitive, stable and very stable sections. Almost 60% of the 
state border of Georgia is very sensitive. Such types of sectores are represented along the south 
and east parts of state border of Georgia. Historically the frequent transformations are character 
here.
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აქტუალობა
სახელმწიფო საზღვრების მდებარეობას ისტო რი უ ლად მრავალი ფაქტორი, მათ შორის ერთ-ერთი 

უმ თავ რესი განმ საზ ღვრელი ყო ველ თვის იყო ფიზიკურ-გეო გრა ფიული განა პი რო ბებდა. გარდა 
პოლი ტი კური პროცესებისა, იგი ხან ხელისშემწყობ, ხან ხე ლის შემშლელ ფაქტორად გვევლინება. 
საკითხის აქტუალობის მიუხე და ვად სამეც ნი ე რო ლიტერატურაში ნაშრომთა სიმცირეა ამ თვალ-
საზ რისით.

ცხადია, ყველა სახელმწიფო მიჯნა გადის კონტაქტურ, ან ბარი ე რულ ფიზიკურ-გეოგრაფიულ 
ობიექტებზე. ისტორიულად ეს გარე მო  ება უდიდეს გავლენას ახდენდა ნებისმიერი ქვეყნის 
პოლიტიკურ, სო  ცი ალურ-ეკონომიკურ, თუ კულტურულ განვითარებაზე. მაგა ლი თად, 
საქართველოს ისეთ ურთულეს და მეტად მრავალფეროვან ფი ზი კურ-გეოგრაფიული რეგიონში 
მდებარეობის გამო როგორიც კავ კა სიაა, ბუნებრივი პირობები ყოველთვის ქმნიდა პოლიტიკური 
დაქუც მა ცების, დაშლისა და დამოუკიდებელი ტერიტორიული ერთეულების ჩამოყალიბების 
საფუძველს. 

აქედან გამომდინარე, საზღვრების ფიზიკურ-გეოგრაფიულ ობიექ ტებ ზე გატარება საქართველოსა 
და ზოგადად მთიანი რეგიონის ქვეყ ნებისათვის, მათი ხანგრძლივი სტაბილურობის ერთ-ერთ 
გარან ტად შეიძლება მოგვევლინოს. საზღვრის მოწესრიგებისას ამ პრინ ცი პე ბის გათვალისწინება 
საუკუნეების მანძილზე სახელმწიფო მიჯ ნე ბის ტრანსფორმაციების მძლავრ,,ხელისშემშლელ« 
ფაქტორად გვევ ლი ნებოდა. თუმცა მისი უგულვებელყოფის მაგალითებიც კავკასიურ სასაზ ღვრო 
სივრცეში ხშირად ფიქსირდება, რასაც თან სდევს სა საზ ღვრო დავებიც.

საქართველოს კონტექსტში საკითხის აქტუალობა ასევე უკავ შირ დება ქვეყანაში არსებული რთულ 
სოციალურ-ეკონომიკური ვი თა რებას, რომელიც არ იძლევა საზღვრის ხაზის მოწესრიგებისა და მიმ -
დებარე ზოლის ინფრასტრუქტურის განვითარების დიდ შე საძ ლებ ლო ბას.Eამ მხრივ, განსაკუთრებით 
სენსიტიურია მაღალმთიანი რე გიო ნების მონაკვეთები. მითუმეტეს დღემდე არ არის შექმნილი სა-
ხელ მწიფო საზღვრის ზოლის სოციალურ-ეკონომიკური განვი თა რე ბის სახელმწიფო პროგრამა, არ 
არის შექმნილი მონაცემთა ერთიანი კარ ტო გრაფიულ-გეოგრაფიული ბაზა. 

სახელმწიფოსათვის უდიდესი პოლიტიკური მნიშ ვნე ლო  ბის მიუ-ხე და ვად, ჯერ კიდევ არ არის 
სათანადოდ შემუშავებული და მეც ნი ე რუ ლად და სა  ბუთებული სახელმწიფო საზღვრების ფიზიკურ-
გეო გრა ფი ულ ობიექტების კარტოგრაფიულ-გეოდეზიური სა ფუძ ვე ლი. კიდევ უფრო მცირეა იმ 
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სამეცნიერო ნაშრომთა ნუსხა, სადაც აღნიშნული საკით ხის მოგ ვარება ეფუძნება კადასტრული 
გეოინფორ მა ცი ული კარ ტო გრაფირების პრინციპს, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ნე ბის-
მიერი სივრცე-დროითი ცვლი ლე ბის, კონტროლისა და ოპერა ტი უ ლი რეაგირების სისტემის შექმნა. 
სწორედ სუსტი მეთო დო  ლო გი ური ბაზითაც შეიძლება აიხსნას მრავალი სადემილიტაციო და სა-
დე მარ კაციო სა და ვო პრე ცე დენტების არსებობა თანამედროვე მსოფ ლი ო ში. 

სახელმწიფო მიჯნების დელიმიტაცია-დემარკაციის მეცნიერული საფუძვლების შექმნისას 
საზღვრის ხაზის ფიზიკურ-გეოგრაფიულ ობი ექ ტების გათვალისწინებას, უდიდესი პრაქტიკული 
მნიშვნელობა აქვს განაკუთრებით ისეთი ქვეყნისათვის, როგორიც საქართველოა, სა დაც 
სასაზღვრო სივრცის უდიდესი ნაწილი ხანგრძლივი ის ტო რი ული დროის განმავლობაში ასეთ 
ობიექტებზე გადიოდა. ამის გამოც მას თავდაცვითი ზოლის ფუნქციაც დაუმკვიდრდა, სადაც 
ყოველ კვად რატულ მეტრ მიწას ატყვია საზოგადოებრივი განვითარების ხან გ რძლივი ისტორიის 
კვალი (არქეოლოგიური თუ არქიტექტურული ძეგ ლები, თავდაცვითი ნაგებობები და სხვა სახის 
ობიექტები). 

ამიტომ სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია-დემარკაციის სა კითხი განსაკუთრებით 
აქტუალურია ჩვენი ქვეყნისათვის. ჩვენს ქვე ყა ნას არ აქვს ტერიტორიული დავები მეზობელ 
ქვეყნებთან, რაც ნიშ ნავს, რომ მეზობელი ქვეყნები არ აცხადებენ პრეტენზიას ერთსა და იმა-
ვე მნიშვნელოვანი ფართობის მქონე ტერიტორიებზე. თუმცა საზ ღ ვრის რთულ ფიზიკურ-
გეოგრაფიულ მონაკვეთებზე რჩება შეუთან ხ მე ბელი უბნები, რომელთა მდებარეობის მიმართ 
არსებობს გან ს ხ ვა ვე ბული მიდგომა მხარეებს შორის რაც იწვევს ხანგრძლივ პო ზი ცი ურ დავებს. 
ეს, ერთის მხრივ, დაკავშირებულია არასწორად ინტეპრე ტი რებულ ისტორიულ დოკუმენტებთან, 
სხვადასხვანაირად ასახულ საზ ღვართან რუკებზე, გეოგრაფიული ობიექტების თავისებურ აღ ქ-
მას თან, ხოლო მეორეს მხრივ, საზღვრის გასწვრივ ბუნებრივი თა ვი სე ბურებების ცვლილებებთან. 
ყველა ზემოთ ჩამოთვ-ლილი სა ქარ თ ვე ლოს სახელმწიფო საზღვრის გასწვრივ ქმნის რთულ, ე.წ. 
«ცხელ წერ ტილებს», რომლის მოგვარება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სახელ მწიფოებრივი 
საკითხია. სწორედ ამიტომ საკითხის გადაჭრა და მოგვარება სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 
ამოცანაა, რაშიც არ სებითი როლი შეუძლია შეასრულოს თანამედროვე სახელ მ წიფო საზ ღვრის და 
მისი ისტორიული ცვლილების მეცნიერულად და სა ბუ თე  ბულმა ბაზის შექმნამ. ამ თვალსაზრისით 
განსა კუთ რებულ მნიშ ვ ნე ლობას იძენს სახელმწიფო საზღვრის გატარებისას მისი მდე ბა რე ო  ბის 
გამაპირობებლი ფიზიკურ-გეოგრაფიული ფაქტორების ანალიზი და მისი კარტომეტრიულ-
გეოგრაფიული შეფასება.

 
ძირითადი შედეგები და დისკუსიები
საქარ თველოს სა ხელ მწიფო საზღვრის უმეტეს მონაკვეთზე ის ტო რიული ტრანსფორმაციები 

ყოველთვის «ითვალისწინებდა« ფი ზი კურ-გეოგრაფიულ პირობებს და პოლიტიკური 
გადაწყვეტილე-ბის შემ დეგ წამყვან ფაქტორად გვევლინებოდა. უმეტეს შემთხვევაში, საზ ღვრის 
დელიმიტაცია-დემარკაცია სწორედ ადგილის ბუნებრივი პი რობების გათვალისწინებით ხდებოდა.

ვინაიდან ფიზიკურ-გეოგრაფიული ფაქტორი გვევლინება სახელ მ წიფო საზღვრის მდებარეობის 
სენსი ტი უ რო ბის განმსაზღ-ვრელ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გარემოებად, კვლევის ძირი თა დი კონ-
ცეფ ცია და ეფუძნა სწორედ ამ სენსიტიურობის გამაპირობებელი კრი ტე რი უ მე ბის გა მოვლენასა 
და შე ფასებას, რაც შეფასდა სხვადასხვა გეო გრა ფი უ ლი ფაქტორის გათვალისწინებით. ამ მიზ-
ნით გამოყენებულ იქნა 100,000 მასშტაბის, ხოლო განსაკუთრებით რთულ მონაკვეთებზე კი, მა -
გალითად, მდინარის ძლიერ დაკლაკნილი უბნებზე – 1:50,000 – 1:10,000 მასშტაბის ტოპოგრაფიული 
რუკები. გის-ტექნოლოგიებისა და მე  ქანიკური გრაფიკული ხერხების გამოყენებით 2 მმ-იანი ბიჯის 
ინ ტერ  ვა ლით განისაზღვრა სახელ მწიფო საზ ღ ვ რის მთელი პერიმეტრი. მექანიკური გრაფიკული 
ხერხით (მზომი ფარგლით) საზღვრის სიგრძის განსაზღვრა დაეფუძნა კლაკნილი ხაზის გასწვრივ 
ბიჯების თა  ნა მიმ დევრულ გადაადგილებას. ცდომილების გარკვეული შემ ცი რე ბა მიიღწევა, თუ 
შე ვამ ცირებთ ბიჯის სიგრძეს მი ნი მუ მა მდე. ამიტომ ცდო მილება აქ, ერთის მხრივ, უკავ შირ დე-
ბა კარტოგრაფიული პრო ექ ცი ისა და რუკის მასშტაბის თანმხლებ დამახინჯებებს, ხოლო მე ორე 
მხრივ, აპროქსიმაციის იმ ხარისხს, რომელიც ბიჯის სიგრძე (ჩვენს შემ თხვევაში 2 მმ-ს) ქმნის.

რაც შეეხება გის-ის მეშვეობით შექმნილ რუკას და მასზე ჩა ტა რებულ გაზომვებს, მისი სიზუსტე, 
ცხა დია, უპირველესად საწყისი რუკის სიზუსტით იქ ნე ბა განპირობებული. ამას  თან გის-ის 
რუკაზე ხაზის გაზომვასთან დაკავშირებული ცდომილებები უფრო მსხვილ მასშტაბიან რუკებზე 
განხორციელბული გაზომვებით იქნა მიღწეული (1:1,000,000; 1:500,000; 1:600,000; 1:200,000; 
1:100,000; 1:50,000; 1:25,000). ასეთ მა გაზომვებმა შე საძ ლებლობა მოგ  ვცა განგვესაზღვრა სახელ მ წი-
ფო საზღვრის რედუცირებული სიგრძე [თოლორდავა, 2002].

საერთო ჯამში, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გასწვრივ გა ნი საზ ღვრა 10 ათასზე მეტი 
წერტილის ფი ზი კურ-გეო გ რა ფი უ ლი მდება რეობა, აბ სო ლუ  ტური სი მაღ ლე (მ), ზედაპირის დახ-
რი ლო ბა, გეო გრაფიული ობიექტის ტიპი (მთა, მდი ნა რე, წყალ სატევი და ა.შ.), სა ქარ  თ ველოს 
ლანდ  შაფტური რუკების [Beruchashvili N. 1993; Beru cha shvili N., Nikolaishvili D. 2012.] მი ხედ ვით. 
სხვა და სხვა კრიტერიუმების საფუძველზე თი თოე ული ეს წერტილი შე ფასდა სენ სი ტი უ რობის ხა-
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რისხის მიხედვით. მაგალითად, ზედაპირის დახ რი ლობის სენსი ტი უ რო ბა შე ფას და შემ დეგ კრი-
ტე რი უმებზე დაყრდნობით: ძლიერ სენ სი  ტი  ურად ჩაით ვალა 200-მდე, სენ სი ტი ურად _ 20-300, 
სა შუ ალო სენ სი ტი ურად _ 30-450, მდგრადად _ 45-600, ხოლო ძლიერ მდგრადად _ 600-ზე მეტი დახ -
რილობის მქო ნე ადგილები. 5-ბალიან სისტემაზე დაყ რდნობით თი თოეულ ამ კა ტე  გო რიას მი ე-
ნი ჭა გარკვეული ბალი. ასე შეფასდა საზღვრის გასწვრივ მდე  ბა რე 2 მმ-იანი ბი ჯის თი თოე უ ლი 
წერტილის სენ სი ტი ურობა აბსოლუტური სი მაღ ლის, მდი  ნარის ნა  კადის სიჩ ქარის, წყლის ხარჯის, 
კალაპოტის სიგანის და სხვა მაჩ   ვე ნებ ლე ბის მიხედვით. ბალების შეჯამებით შე ფას და საქართველოს 
სა ხელმწიფო საზ ღ ვ  რის მთელი პერიმეტრის სენსიტიურობის ხა რის ხი.

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ სხვადასხვა მასშტაბისა და კარ ტოგრაფიული პრო ექ ციის რუ-
კებ ზე გარ კ ვეული დამახინჯებების არ სებობის გამო სივრცითი ობიექტები აბსო ლუ ტურად 
ზუსტად არ არის გამოსახული. შესაბამისად რუკებზე გაზომვები სხვადასხვა ხა რის ხის ცდო-
მილებას წარმოქმნის, რაც მონაცემთა აბსოლუტური სი ზუს ტით მი ღე ბას შეუძ ლებელს ხდის. 
საქართველოს სახელმწიფო საზ ღვრის კარტომეტრიული მაჩვე ნებ ლე ბის დად  გენისას მსხვილ-
მას შ ტა  ბი ანი ტოპოგრაფიული რუკების გამოყენების აუცი ლებ  ლო ბაზე მიუ  თითებს ჩატარებული 
კარტომეტრიული გაზომვების შედეგების შე  დარება, რო მელ მაც აჩვენა, რომ სხვაობა უმნიშვნელოა 
და უმ თავ რე  სად 1 %-ზე ნაკლებია საზღვრის მთე ლი პერიმეტრის გასწვრივ და არ სად არ აღემატება 
1-2 %-ს [თოლორდავა, Nნიკოლაიშვილი, 2011].

სახელმწიფო საზღვრის ხაზის მდებარეობისას ფიზიკურ-გეო გრა ფი  ული ფაქტორების 
(ბუნებრივი ობიექტების ტიპი და თა ვი სე ბუ რე ბა ნი) გათვალისწინება მით უფრო მნიშვნელოვანია, 
რომ ისინი შეიძ ლე ბა ხელს უწყობენ, ან აფერხებენ სახელმწიფო საზღვრის ტრანს ფორ   მა ციებს, 
მნიშვნელოვნად განსაზღვრავენ რა ხშირ შემ თ ხ ვე ვა ში სა ხელ  მ წი ფო საზღვრის მდგრა დობას, ან პი-
რი  ქით, მის სენსიტი უ რო ბას. 
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Nნახ. 1. სახელმწიფო საზღვრის გატარების ფიზიკურ-გეოგრაფიული ფაქტორები

ფიზიკურ-გეოგრაფიული თვალსაზრისით ერთ-ერთ უმნიშვნელო ვა ნეს როლს ასრუ ლებს 
ოროგრაფიული ფაქტორები. მათ შორის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანია ზედაპირის 
დახრილობა. რთული ორო  გრაფიული პირო ბე ბის გამო, საქართველოს სახელმწიფო საზ ღ ვ რის 
პერიმეტრი ძალზე განსხვავებულია ზედა პირის დახრილობის მი ხედვით. საქართ ვე ლოს საზღვრის 
გასწვრივ საკმაოდ დიდ მან ძილ ზეა გა  და ჭიმული კლდეები და ციცაბო ფერ  დობები (350-ზე მეტი 
დახ რი ლო ბით), რომლის უდიდესი ნაწილი კავ კა სი ონზეა. კლდე ების წილად მო დის სახმელეთო 
საზ ღ ვ რე ბის სა ერ თო სიგ რ ძის 2 %-ზე მე ტი. საზ ღ ვრების სა ერ თო სიგრძის დაახ ლო ებით ამ დე-
ნივე წილი მო დის სა შუ ალო დახ რილობის (20-300) ფერ დობებ ზე. დამრეცი და სუს ტად დახ რი ლი 
ფერდობები უმ  თავრესად ქვეყნის აღ მო სავ ლეთ და სამ  ხ რეთ-აღ  მო სავლეთ საზღვრების გას წ ვრივაა 
გა და ჭი მუ ლი. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ბა რი ერების არარსებობის გამო სწორედ აქ მდე ბა რე ობს საქარ თ-
ველოს საზღვრების ყველაზე ად ვილად გადასასვლელი, ანუ სენ სი ტი ური მონაკვეთები. 

სახელმწიფო საზღვრის მდებარეობაზე, აგრეთვე გავლენას ახდენს აბსოლუტური სიმაღლე. 
მაღალმთიანი რელიეფი, განსა კუთ რებით კი, ზ.დ. 3000 მ-ზე მაღლა მდებარე ტერიტორიები 
გამორ ჩე ულად რთულ პირობებს ქმნის საზღვრის მოწესრიგებისათვის. არც ზ.დ. 2000-3000 მ-ის 
დიაპაზონი შეიძლება ჩაითვალოს ხელსაყ რე ლად, ხოლო ზ.დ. 500 მ-ზე დაბლა მდებარე ტე რი-
ტო რიები პირიქით, ხელ საყ რე ლია სადელიმიტაციო და სადემარკაციო სამუშაოებისათვის. გა-
მოთვლების შედეგად დადგინდა, რომ ქვეყნის სახელმწიფო საზ ღ ვ რის საერთო სიგრძის უდიდესი 
ნაწილი (58 %) მოდის ზ.დ. 2000 მ-ზე მაღლა მდებარე ტერიტორიებზე (ნახ. 2). 
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ნახ 2. ჰიფსომეტრიული საფეხურები საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გასწვრივ

ზედაპირის დანაწევრების ხარისხი. სახელმწიფო საზღვრის გას წვრივ გადაჭიმულ 5 კმ-იან 
ზოლში დანაწევრების სიხ ში რე გა ნი საზ ღვრა 5 კატეგორიის მიხედვით: სუს ტად დანაწევრებული 
(<50 კმ/კმ2), საშუ ა ლოდ დანაწევრებული (50-100 კმ/კმ2), საგ რ ძნობლად და ნა წევრებული (100-500 
კმ/კმ2), ძლიერ დანაწევრებული (500-1,000 კმ/კმ2) და მეტად ძლიერ დანაწევრებული (>1,000 კმ/კმ2). 
ზე და პი რის დანაწევრების სიხ შირის მიხედვით საკმაოდ დიდი განსხვავებაა საზ ღვრის გასწვრივ. 
ცხადია, ეს მაჩვენებელი დაბალია ვაკისა და მთის წინეთის, ხოლო მაღალი მთის რე ლი ე ფის 
ფარგლებში. მაგრამ სიტუაცია ყოველთვის ასე მარტივი როდია. საზღვრის გასწვრივ მთისწინეთის 
ფარგლებში ძალზე ხშირად გვხვდება საკმაოდ რთული რელიეფის და ძლიერ დანაწევრებული 
ზედაპირები გორაკ-ბორ ც ვე ბის სახით, სადაც ზედაპირის დანა წევ რე ბის ხარისხი შეიძლება 
200-500 კმ/კმ2 იყოს, რაც მათ შედარებით დაბალ სენ სი ტი უ რო ბაზე მიგ ვანიშნებს. ლოგიკურია, 
რომ ზედაპირის დანაწევრების მეტად მა ღალი მაჩვე ნებ ლე ბი აღინი შ ნე ბა კავკასიონის გასწვრივ 
მწვერვალებს აგეფსთასა და შავკლდეს შორის. ასევე მნიშ ვნელოვანია ეს მაჩვე ნე ბე  ლი სამხრეთ 
საზღვრის – შავშეთისა და ერუშეთის ქე დე  ბის გას წ ვ რივ.

საზღვრის ხაზის ჰიდროგრაფიული ობიექტებზე გატარებისას მრა ვალი ფაქტორია 
გასათვალისწინებელი. Aამ მხრივ, განსაკუთ-რე ბუ ლი მნიშვნელობა ენიჭება სამდინარო უბნებს 
(კალაპოტის დახ რი ლო ბა და მდგრადობა, ნაკადის წყალუხვობა, კალაპოტისპირა პრო ცე სები და 
სხვ.), რაც გავლენას ახდენს სადელიმიტაციო ფორმულის შერ ჩევისას. საქართველოს სახმელეთო 
სახელმწიფო საზღვრის გას წვრივ 52 დიდი, თუ მცი რე მდინარე და 3 ეპიზოდური ნაკადი მიე დი-
ნე ბა (განისაზღვრა 100,000 მას შ ტა ბის ტოპო გრა ფი ული რუკის მიხედ ვით). მდინარეების წილად 
მოდის 418 კმ, ე.ი. ქვეყნის სახმელეთო სა ხელ  მწიფო საზღვრის თითქმის 23.2 %. აქედან უდიდესი 
ნაწილი (243 კმ) მოდის საქარ თ ვე ლოს ერთ რეგიონზე – კახეთზე.

საქართველოს სა ხელ მწიფო საზღვრის გასწვრივ გადა ჭი მული მდინარეები მეტად გან ს ხ ვა ვე ბუ-
ლია მრავალი ჰიდროგრაფიული პარამეტრით. მათი ნაწილი მთის, ხოლო ნაწილი ვაკის მდინარეა. 

ისტორიულად დე ლი მიტაციისას ხშირად დიდი მდინარეები გვევ ლი ნება როგორც მდგრადი 
საზღვარი. მაგრამ ადგილის ბუნებრივი პირობების გათვალისწინების გარეშე შეიძლება არასწორ 
დასკვნა მდეც მივიდეთ. მაგალითად, ასე ცალსახა მიდგომით სახელმწიფო საზღვრის მონაკვეთი 
მდ. ალაზნის გასწვრივ მდგრადის სტატუსს იძენს. სი ნამ დ ვილეში კი, რეალობა სრულიად 
საპირისპიროა. ძლიერ მეანდრირებადი მდინარე ქვემო წელში ხშირად იცვლის კალაპოტს, რომ-
ლის გასწვრივაც გადის საქართველო-აზერ ბა ი ჯა ნის სა ხელ მ წიფო საზღვარი. 

საზღვრის სენსიტიურობის განსაზღვრისათვის ერთ-ერთი საუკე თე სო მაჩვენებელია წყლის 
ნაკადის სიჩქარე. საქართველოს სა ხელმწიფო საზღვრის გასწვრივ გამდინარე ნაკადების საშუალო 
სიჩქარე მცირეა (1--1.5 მ/წმ) და მასზე მოდის სამდინარო საზღვრის საერთო სიგრძის 81 %-ზე მეტი. 
დიდსიჩქარიან ნაკადთა წილი (2.3.5 მ/წმ და მეტი) კი მოდის მდინარეების თერგის, ასის, არღუნის 
ხეო ბებზე.

სასაზღვრო ზოლისა და საზღვრის ხაზის მდგრადობა მნიშვნე ლოვ ნა დაა და მო კი დე ბული თვით 
გამმიჯნავი ხაზის მდგრადობაზე, ანუ «ბუნებრივად ტრანს ფორ მი რებადი« საზ ღ ვრის ხასიათზე. 
ცვალე ბად კალა პო ტი ანი მდინარეები და სხვა ბუნებრივი პროცესები ხში  რად სახელმწიფოთა 
გამმიჯნავი ხაზის არამდგრადობის მიზეზი ხდება და განსკუთრებით ხშირ პრობლემებს 
წარმოქმნის ისეთ არადელიმი ტი რე ბულ და არამარკირებულ საზ  ღვრის მონაკვეთებზე როგორიცაა 
საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის მდ. ალაზნის ცვალებად კა ლა პოტიანი უბანი. საქმეს 
განსაკუთრებით ამწვავებს ის გარე მო ება, რომ ადმინისტრაცული საზღვრების გატარებისას 
სადელიმიტაციო სამუ შა ო ები თავის დროზე არა სწო რად იყო განხორციელებული. ოფიცია ლურ 
დოკუმენტებში მი თი თე ბული არ იყო, თუ მდინარის რა ნა წილ ში უნდა გა სულიყო საზღვრის ხაზი. 
მთე ლი რიგი ფიზიკურ-გეო გრაფიული პირობების გამო ალა ზანს უფრო მეტად ახა სიათებს კა ლა-
პოტის საქართველოს მხარეს გად მო წე ვის ტენდენცია. ამის დას ტუ რია ტოპოგრაფიულ რუკებზე 
ასახული მდ. ალაზნის ძველი ნა ლი სებრი ხეობები – მეანდრების ნარჩენი მშრალი კალაპოტები.
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მყინვარები საქართველოს ტერიტორიაზე მხოლოდ კავკასიონზე გვხვდება და მათი საერთო 
რაოდენობა 800-მდეა. მათი ძირითადი კე რე ბი (თითქმის უწყვეტი ზოლი სახით) თავმოყრილია 
საზრვრის გას წ ვრივ კავ კასიონის მთავარ წყალგამყოფ ქედზე მდ. ბზიფის სათა ვე ე ბი დან მამისონის 
უღელ ტე ხი ლამდე. ამ უბნის დასავლეთითა და აღმოსავლეთით მყინვართა მხოლოდ ცალკეული 
ჯგუფები გვხვდება. [გობეჯიშვილი, 1987]. მყინვარების არსებობა საზღვრის გატარების სირ-
თულეზე მიგვანიშნებს.  

საზ ღ ვ რის პირა უღელტეხილების უმეტესობა ზ.დ. 2600 მ-ზე მაღ ლა მდებარეობს. რელიეფის 
ამ ფორმებზე საზღვრის გატარებისას წყალგამყოფის განსაზღვრა სპეციალური გამოკვლევის 
ჩატარებას მოითხოვს, რომლის შემდეგ მისი დამაგრება სასაზღვრო ნიშნით აუცილებელია. 

ნახ. 3. ლანდშაფტური ზონები საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გასწვრივ

1990-იანი წლების ახალმა პოლიტიკურმა რეალობამ კავკასიაში საზღვრების გა და სინ  ჯვის 
აუცილებლობა წარმოშვა, რაც არც ისე მარტივი და იოლად მოსაგვარებელი სა კით  ხია. უპირ-
ველესად უნდა ითქვას, რომ წარსულში საერთაშორისო სახელმწიფო საზ ღვრის მო წეს რიგებისას 
იგნორირებული იყო ფიზიკურ-გეოგრაფიულ პრინციპი. ამიტომ მეტად მნიშვნელოვანია 
სახელმწიფო საზღვრის გამიჯვნისას არასწორი გეოგრაფიული მიდგომების შეფასებაც.

საქართველოს რუსეთის იმპერიაში მოქცევის შემდეგ საზ ღ    ვ რები მხო   ლოდ შეთან ხ მე     ბული იყო 
და მათი ად გი ლ    ზე მო ნიშ   ვნა (დემარ კა ცია) არ გა ნ   ხორ ციე ლე ბუ ლა. ტე რი ტო რიული გა და  ნა    წი -
ლე ბა ყო  ველ გ ვარი ის ტო  რიული, გეო   გრა ფი ული და სხვა პრინციპების გა თ ვა   ლის წი ნე ბის გა რე შე 
გან ხო რ ციელდა. ხში  რად ეს პრო ცესი ადგილზე მო სახ ლე  ობის ეროვ ნული, ან რე ლი გიური კუთ-
ვნი ლების, ან კი დევ სა მე ურნეო მო საზ რე ბე ბით და პო   ლიტიკური შე ხე დუ  ლე ბებით, ან მა თი კომ პ-
ლექ სით იმარ თე  ბო და. 

საზღვრის ხაზის განსაზღვრისას გაურკვევლობებს ქმნიდა რთული ოროგრაფიული 
პირობები, წყალგამყოფებისა და რელიეფის უმაღლესი წერ ტილების არათანხვედრა, კლდე ე-
ბისა და ფლატეების არსებობა და სხვ. [Протоколы, – 1913]. საბოლოო ჯამში, ადგილის ასეთი 
არაადეკვატური გეოგრაფიული იდენტიფიკაცია სა ხელ მწიფო საზღვრის არასწორად გატარების 
პრეცენდენტებს ქმნიდა.

საზღვრის ხაზის დელიმიტაციისას გამოყენებული არასწორი მიდგომის (წვრილ მასშტაბიან 
და საშუალომასშტაბიან ფიზიკურ რუკებზე სადემილიტაციო საზ ღვრის გატა რე ბა) საუკეთესო 
მაგალითია საქართველოს სახელმწიფო საზ ღ ვ რის «დავითგარეჯის მო ნაკ ვეთი«, რამაც უახლოეს 
წარსულში ქვეყანას არა ერ თ ხელ შეუქმნა გარ კ ვე ული «დაძა ბუ ლო ბა« მეზობელ ქვეყანასთან. 
თავის დროზე შე  თან ხ მე ბა ში (1938),,დელიმიტირებული« საზ  ღვრის ამ მონაკვეთზე არსებული ჩა-
ნაწერი,,საზღვარი მიუყვება თხემს«, საკმაოდ რთუ ლი ოროგრა ფი ული პი რო ბე ბის გამო (კუესტისებრი 
სერებისა და სინკლუნური ღრმუ ლების ხში რი მონაც ვ ლე ობა), აბსოლუტურად ვერ აკმა ყო ფი-
ლებს ტერიტორიის გამიჯვნისას გამ ყო ფი ხაზის ცალსახა აღ ქ მა დობას. ამასთან დელიმიტაცია 
განხორციელდა 1:500,000 მას შ ტა ბის რუკაზე, სავარაუდოდ ადგილზე სიტუაციის შესწავლის გარეშე. 
ასე თი მასშტაბის რუკებზე კი მრავალი გეოგრაფიული ობიექტი, მათ შო რის ქართული ისტორიული 
ძეგლები შესაძ ლე ბე ლია დატანილი არც კი იყო. ეს გარემოება თანამედროვე პერიოდშიც ართულებს 
დე მარ კაციისას საზღვრის მდე ბა რე ო ბა ში შესწორებების შეტანის შე საძ ლებლობას.

ყოფილ საბჭოთა კავშირში რესპუბლიკებს შორის საზღვრის ზო გა დ, მხოლოდ შეთან ხ მების 
დონეზე დაფიქსირების პრაქტიკამ და ადგილის ფი ზი კურ-გეოგრაფიულ თა ვისებურებათა 
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გაუთვალის წინებ ლობამ თავი იჩინა სა ქარ თ ვე ლოს სახელმწიფო საზღვრის მრავალ მო ნაკვეთზე. 
მა გა ლი  თად შეიძლება დასახელდეს მთა დიკლოსმთიდან მთა ტი ნოვროსომდე საქართველო-
რუსეთის საზ ღ ვ რის მონაკვეთი, რომლის 25,000 და 100,000 მასშტაბების სატელიტური რუკების 
კარტომეტ რიულ-გეო გრა ფიულმა ანალიზმა გამოავლინა, რომ სამეც ნი ერო და სასწავლო ლი ტე რა-
ტუ რა ში დამ  კვიდრებული აზრი, რომ საზ ღვარი მიუყვება კავკასიონის მთავარ ქედს, ხში  რად არ 
შეე სა ბა მე ბა სინამდვილეს. საქართველოს, რუსეთისა და აზერ ბა ი ჯა ნის საზ ღ ვ რე ბის შესაყარი 1500 
მეტრითაა დაშორებული მთა ტი ნოვ რო  სოდან. საზ  ღ ვ რის ხაზი გატარებულია მთის ფერ დო ბებ ზე 
და წყალგა მყო ფის გან მო შო რე  ბით (და არა თხემებზე), ისევე რო გორც არამართე ბუ ლა დაა გა ტა-
რებული იგი წყალსატევებზე (ტბებ ზე), ვინაიდან სარ კის ფარ თობები ხში რად მეზობელ სა ხე ლ  მ-
წი ფო ებს შორის არა თა ნაბ რა დაა გადა ნა წი  ლე ბული. აღ სა ნიშ ნავია ასევე საზ ღვრის ხაზის გან სხვა-
ვებული მდებარეობა სხვადასხვა წლებ ში გა მოშ ვებულ და სხვა დასხვა მასშტაბის (1:25,000; 1:10,000) 
რუკებზეც.

XIX საუკუ ნე სა და XX საუკუნის დასწაყისში სასაზღვრო კომი სიები სა დე ლი მი ტაციო რუკების 
ად გილ ზე ინსტრუმენტული გზით მო ნიშვნისას ხშირად არ ითვალისწინებდნენ ადგილის ფი ზი-
კურ-გეო გ რაფიულ თავისებურებებს, ყოველ თვის არ ხდებოდა მოსა ხ ლე ო ბი სა გან ად გი ლობ რივი 
ტო  პონიმიკური ხასიათის წყა როების, საზღვრისპირა ზოლის მიწის სა ვარ გუ ლებ ზე და მდინარეთა 
ქსელზე მო ნაცემების შეგროვება. დემარკაციის პრო ცეს ში მხარის გეო გრა ფი ულ შესწავლაში 
არსებული ხარ ვეზები ხშირად იჩენდა ხოლმე თავს.

დასკვნა
კვლევის შედეგად მივედით დასკვნამდე, რომ საქართველოს სა საზ ღვრო სივრცეში რთული 

ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობების არსე ბო ბა სახელმწიფო მიჯნების სადელიმიტაციო–
სადემარკაციო სამუ შა ო ების ჩატარების სირთულეს განაპირობებს. ამასთან, თანამედროვე ტო-
პოგრაფიულ რუკებზე დატანილი საზღვრის ხაზი ხშირად გა ტა რე ბულია სახელმწიფო მიჯნების 
ფიზიკურ-გეო გრა ფი ულ ობიექტებზე გა ტარების საერთაშორისოდ აღიარებული პრაქტიკის გათ-
ვალის წი ნების გარეშე. სწორედ ამ გარემოებამ ფიზიკურ-გეოგრაფიული ფაქ ტორი შეიძლება 
სახელმწიფო საზღვრის ხშირი ტრანსფორ მა ცი ებ ის მი ზეზიც გახადოს, რაც ანალოგიურ ნეგატიურ 
პერსპექტივას ქმნის სამო მავლოდაც. ამასთან მნიშვნელოვან პრობლემებს ქმნის სახელ მწიფო 
საზღვრის ცალკეულ მონაკვეთებზე ბუნებრივი პირობებით გა მოწვეულ სასაზღვრო სივრცის 
ტრანს ფორ  მაციებიც.

ამრიგად, კომპლექსური კვლევის შედეგად დადგინდა:
• სახელმწიფო საზღვრების ფიზიკურ-გეოგრაფიულ ობიექტებზე მდებარეობით გამოწვეული 

დადებითი და უარყოფითი ფაქტორები და განხორციელდა მათი დაჯგუფება;
• საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ის მონაკვეთები, სადაც უგუ ლე ბელ  ყოფილია 

სახელმწიფოთაშორის საზღვრების გატარების საერთაშორისო ნორ  მებით განსაზღვრული 
ძირითადი პრინციპები და ახსნილია არასწორი მიდ გო  მის უმთავრესი მიზეზები (ფიზიკურ-გეო-
გრა ფიული თავისებურებების გაუთ ვა ლის  წინებლობა, სხვადასხვა პე რი ოდში გამოცემულ რუკებზე 
განსხვავებულად ასა  ხული კონტუ-რები, ხელშეკრულებების არასწორი ინტერპრეტაციები და ა.შ.);

• შეიქმნა საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ერთიანი მონაცემთა ბაზა, რაც კვლევების 
შემდგომი გაგრძლების შესაძლებ-ლობას იძლევა, კერძოდ, სახელმწიფო საზღვრის 3D-მოდელების 
შექმნა და კიდევ უფრო მსხვილმასშტაბიანი კარტომეტრიული ანა-ლიზი ცალკეული ძლიერ 
დაკლაკნილი მო ნაკ ვე თებ ისათვის და სხვ.
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