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ანოტაცია - შავი ზღვის რეგიონული პროგნოზის სისტემა 
საქართველოს სანაპირო ზოლისა და მიმდებარე 
აკვატორიისათვის, რომელიც ერთ-ერთი კომპონენტია 
მთლიანად შავი ზღვის დიაგნოზისა და პროგნოზის 
სისტემისა, გაფართოებულია ნავთობისა და სხვა 
მინარევების გავრცელების ორი და სამგანზომილებიანი 
მათემატიკური მოდელების ჩართვის გზით. ამჟამად, 
რეგიონული პროგნოზის სისტემა ფუნქციონირებს 
ოპერატიულთან მიახლოებულ რეჟიმში და საშუალებას 
იძლევა განვახორციელოთ ზღვის დინამიკური ველების – 
დინების, ტემპერატურისა და მარილიანობის სამდღიანი 
პროგნოზი 1 კმ გარჩევისუნარიანობით, ხოლო საგანგებო 
სიტუაციების შემთხვევაში გამოვთვალოთ ზღვაში 
მოხვედრილი მინარევების კონცენტრაციები და 
დაჭუჭყიანების არეები.  
 
საკვანძო სიტყვები – მათემატიკური მოდელი, დინების 
ველი, მინარევების გავრცელება, შავი ზღვა, 
პროგნოზული სისტემა.   

I. შესავალი 
2010 წლიდან ი. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას 
გეოფიზიკის ინსტიტუტში ფუნქციონირებს რეგიონ-
ული მოკლევადიანი პროგნოზის სისტემა შავი 
ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილისათვის, რომლის 
საპროგნოზო არე დასავლეთიდან შემოსაზღვ-
რულია ა. გ. 39.080 მერიდიანზე გამავალი პირობითი 
თხევადი საზღვრით. რეგიონული პროგნოზის 
სისტემის სტრუქტურა და გამოთვლილი 
დინამიკური ველების პროგნოზის შედეგები აღ-
წერილია სტატიებში [1-4]. აღნიშნული სისტემა, 
ერთ-ერთი კომპონენტია მთლიანად შავი ზღვის 
დიაგნოზისა და პროგნოზის სისტემისა და მისი 
ფუნქციონირებისათვის საჭირო საწყისი და 
სასაზღვრო მონაცემები მიიღება ყოველდღიურად 
ოპერატიულთან მიახლოებულ რეჟიმში ზღვის 
ჰიდროფიზიკის ინსტიტუტიდან (ქ. სევასტოპოლი) 

ინტერნეტის მეშვეობით. დინამიკური ველების – 
დინების, ტემპერატურისა და მარილიანობის 
ველების  სამდღიანი პროგნოზის შედეგები ზღვის 
ზედაპირზე, 20 და 50 მ ჰორიზონტებზე 
რეგულარულად თავსდება ინტერნეტში 
მისამართზე: www.ig-geophysics.ge. 

მოცემულ ნაშრომში წარმოდგენილია 
რეგიონული პროგნოზის სისტემის გაუმჯობესებული 
ვერსია, რომელიც უზრუნველყოფს არა მარტო 
ზღვის ძირითადი დინამიკური ველების პროგნოზს, 
არამედ ზღვაში მოხვედრილი მინარევების გავრცე-
ლების პროგნოზს საგანგებო სიტუაციების 
შემთხვევაში.       

 II. ძირითადი ნაწილი 
რეგიონული პროგნოზის სისტემის ახალი 

ვერსია შედგება ჰიდროდინამიკური და ეკო-
ლოგიური ბლოკებისაგან. ჰიდროდინამიკური 
ბლოკის ძირითადი ბირთვია ი. ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტის მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის ზღვის 
დინამიკის რეგიონული მოდელი [1, 4], რომლის 
სათვლელი ბადე ჰორიზონტალური 
გარჩევისუნარიანობით 1 კმ, ჩადგმულია ზღვის 
ჰიდროფიზიკის ინსტიტუტის (ქ. სევასტოპოლი) 5 კმ 
გარჩევისუნარიანობის მქონე ზღვის დინამიკის 
მოდელის სათვლელ ბადეში.  

ეკოლოგიურ ბლოკს საფუძვლად უდევს 
ზღვის გარემოში მინარევის გავრცელების ორი და 
სამგანზომილებიანი მოდელები, რომლებიც 
გამოიყენებენ ჰიდროდინამიკურ ბლოკში გათვ-
ლილ ზღვის დინების არასტაციონარულ პროგნო-
ზულ ველებს. Mმინარევის გავრცელების 
მოდელები ეფუძნება გადატანა-დიფუზიის არა-
სტაციონარულ განტოლებას არაკონსერვატული 
მინარევისათვის (განტოლების ორგანზომილებიანი 
ვარიანტი გამოიყენება ზღვის ზედაპირზე 



ავარიულად დაღვრილი ნავთობის გავრცელების 
მოდელირებისათვის)    
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სადაც   არის მინარევის კონცენტრაცია; u, v და w 
ზღვის დინების სიჩქარის ვექტორის კომპონენტებია 
x, y და z ღერძების გასწვრივ (x ღერძი 
მიმართულია აღმოსავლეთით, y - ჩრდილოეთით, 
ხოლო z – მიმართულია ზედაპირიდან 
ვერტიკალურად ქვემოთ);   და 
 ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ტურბუ-
ლენტობის კოეფიციენტებია, შესაბამისად; 

0T ln2/    არაკონსერვატულობის პარამეტრია, 
რომელიც ირიბად აღწერს მინარევის კონცენტრა-
ციის ცვლილებას არაჰიდროდინამიკური 
ფაქტორების გავლენით (მაგ.: აორთქლება, ქიმიურ 
რეაქციებში შესვლა და სხვ.); 0T  წარმოადგენს 
დროის ინტერვალს, რომლის განმავლობაში 
მინარევის საწყისი კონცენტრაცია 2-ჯერ მცირდება.  
f აღწერს წყაროს სიმძლავრის სივრცით-დროით 
განაწილებას.  
     გადატანა-დიფუზიის ორი და სამგანზომილებიან 
განტოლებათა ამოხსნისას გამოიყენება ნეიმანის 
ერთგვაროვანი სასაზღვრო პირობები, ხოლო 
საწყის მომენტში ვთვლიდით, რომ მინარევის 
კონცენტრაციები ნულია მთელ საინტეგრო არეში.        

რეგიონულ პროგნოზულ სისტემაში შემა-
ვალი მოდელების განტოლებათა ამოხსნა დამყა-
რებულია ერთიან მეთოდოლოგიურ მიდგომაზე, 
რომელიც ეფუძნება გახლეჩის მეთოდების გამო-
ყენებას [5, 6]. ყველა მოდელში გამოყენებულია 1 
კმ გარჩევისუნარიანობის მქონე სათვლელი ბადე 
215 x 347  კვანძით. ვერტიკალზე გამოიყენება 
არაერთგვაროვანი ბიჯი 30 სათვლელი დონით 
სიღრმეებზე: 2, 4, 6, 8, 12, 16, 26, 36, 56, 86, 136, 206, 
306,...,2006 მ. დროითი ბიჯი შეადგენს 0.5 სთ. ზღვის 
ზედაპირზე ნავთობის ლაქის გავრცელების 
მოდელირებისას არაკონსერვატულობის პარა-
მეტრი აიღებოდა ლიტერატურიდან ცნობილი 
ზღვის გარემოში ნავთობის ლაქის ტრანსფორ-
მაციის თავისებურებათა გათვალისწინებით. 
კერძოდ, ცნობილია, რომ ნავთობის მასის დიდი 
რაოდენობა ზღვის ზედაპირიდან ორთქლდება 
ჩაღვრის დაწყებიდან პირველ დღესვე. შემდგომში, 
დროთა განმავლობაში მიმდინარეობს ნავთობის 
ლაქის ფიზიკური და ბიოქიმიური ტრანსფორმაცია 

(დისპერსია, ემულგირება, სედიმენტაცია და სხვ.) [7, 
8]. ნავთობის ტრანსფორმაცია და შესაბამისად მისი 
კონცენტრაციების ცვლილება არაჰიდროდინამიკუ-
რი ფაქტორებით, მნიშვნელოვნადაა დამოკიდე-
ბული ნავთობის სახეობაზე.  

ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით 
ვიღებდით:    = 1,6.10-5  წმ-1, როცა  t ≤ 24 სთ და   = 8,2.10-7 წმ-1, როცა t >24 სთ.    პარამეტრის 
პირველი მნიშვნელობა შეესაბამება კონცენტრაციის 
ორჯერ შემცირებას 12 სთ-ის განმავლობაში, ხოლო 
მეორე მნიშვნელობა კონცენტრაციის ორჯერ 
შემცირებას 10 დღის განმავლობაში. ტურბუ-
ლენტობის ველი გამოითვლებოდა ფორმულით [9] 
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სადაც .x და .y  ბადის ჰორიზონტალური 
ბიჯია x და y ღერძების მიმართულებით, 
ხოლო  კონსტანტაა, რომელიც რიცხვით 
ექსპერიმენტებში 1-ის ტოლი იყო. 

ნახ 1-ზე ნაჩვენებია პროგნოზირებული 
დინების ველი ზღვის ზედაპირზე და ნავთობის 
ლაქის დრეიფი იმ შემთხვევაში, როდესაც 50 ტ 
ნავთობი ავარიულად ჩაიღვარა 2 სთ-ის 
განმავლობაში წერტილში კოორდინატებით 140∆x 
და 132∆y, რომელიც მდებარეობდა ქ. ფოთის 
სანაპიროდან დაახლოებით 65 კმ-ზე.  ნახაზიდან 
კარგად ჩანს საპროგნოზო არის აღმოსავლეთ 
ნაწილში ცირკულაციის მეზომასშტაბური 
ტრიპლეტური სტრუქტურის ფორმირება 2014 წლის 
1 მარტის 4 სთ (საშუალო გრინვიჩის დრო) 
მომენტისათვის (ნახ. 1ა), რომელიც შედგება ორი 
ანტიციკლონური გრიგალისაგან და მათ შუა 
ნაწილში მდებარე ციკლონური გრიგალისაგან. 
საპროგნოზო ინტერვალში ცირკულაციის ხასიათი 
მნიშვნელოვნად იცვლება – დაიკვირვებოდა 
ტრიპლეტური სტრუქტურის თანდათანობითი 
რღვევა და ჩრდილო-დასავლეთით მიმართული 
დინების ჩამოყალიბება (ნახ. 1გ და 1დ). ცირკულა-
ციის ტრანსფორმაცია მნიშვნელოვან გავლენას 
ახდენს ნავთობის გავრცელების ხასიათზე. 
ნავთობის მიგრაციის პროცესში დაიკვირვება 
ნავთობის კონცენტრაციების თანდათანობითიD 
შემცირება, რაც გამოწვეულია ლაქის დიფუზიური 
გაფართოებით და  მოდელში ირიბად გათვალის-
წინებული არაჰიდროდინამიკური ფაქტორებით. 

ნახ. 2-ზე ილუსტრირებულია მდინარეების 
ჭოროხისა და რიონის მიერ ზღვაში შემოტანილი 
არაკონსერვატიული პირობითი მინარევის სივრ-



ცით-დროითი განაწილება ზღვის ზედაპირზე 
ზღვაში მოხვედრიდან 4, 24, 48 და 78 სთ-ის შემდეგ. 
Pპროგნოზული ინტერვალი იყო: 00:00 სთ, 6-9 
დეკემბერი, 2014წ, რომლის განმავლობაშიც 
მოქმედებდა ძლიერი ქარები. ვთვლიდით, რომ მდ. 
ჭოროხს ზღვაში შემოჰქონდა 100000 ერთეული 
პირობითი მინარევი დროის ერთეულში, მდ. 
რიონის სამხრეთ ტოტს – 5000 ერთეული, ხოლო 
ჩრდილოეთ ტოტს – 10000 ერთეული. T0 = 30 დღე,  5.106სმ2/წმ და  =15 სმ2/წმ. უნდა აღინიშნოს, 
რომ [10]–ში მოდელირებულია მინარევის გავრცე-
ლება შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც 
გამოიყენებოდა კლიმატური მონაცემების საფუძ-
ველზე გამოთვლილი სტაციონარული დინების 
ველი.      

როგორც ნახ. 2-დან ჩანს,  ძლიერი ქარების 
გავლენით ზღვის ზედაპირული დინების სიჩქარეები 

მნიშვნელოვნად გაიზარდა და დინების 
მაქსიმალურმა სიჩქარემ 7 დეკემბერს განხილული 
არის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში 110 სმ/წმ  
მიაღწია. ძლიერი ქარები გამაგლუვებელ 
მოქმედებას ახდენენ დინებაზე [11], რის გამოც 
აღნიშნულ დროით ინტერვალში აკვატორიის დიდ 
ნაწილში დაიკვირვება უგრიგალო დინება. 
მინარევის კონცენტრაციების ველის ანალიზი 
გვიჩვენებს, რომ განხილულ დროით ინტერვალში 
ფორმირებული ცირკულაციის გავლენით 
მინარევის გავრცელების უპირატესი მიმრთულებაა 
ჩრდილო-დასავლეთი მიმართულება. ვერტი-
კალური ტურბულენტური დიფუზიისა და დინების 
ვერტიკალური კომპონენტის გავლენით მინარევის 
კონცენტრაციები ვრცელდება ვერტიკალზეც და 3 
საპროგნოზო დღის განმავლობაში აღწევს 
დაახლოებით 40-50 მ.   

 
(ა)                  t = 4სთ 
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(ა)                     t = 4 სთ 

     

 (ბ)                t = 24 სთ 

 
(გ)                 t = 48 სთ 

 

(დ)                 t = 72 სთ 

 

ნახ. 1 მოდელირებული ზედაპირული დინება და ნავთობის ლაქის გავრცელება ჩაღვრიდან დროის 
შემდეგ მომენტებში:  (ა) – 4სთ, (ბ) - 24 სთ, (გ) – 48 სთ, (დ) – 72 სთ.  პროგნოზული ინტერვალია  
00:00 GMT,1-4 მარტი  2014 



 

            
 
III.  დასკვნა  

 
წარმოდგენილია შავი ზღვის მდგომა-

რეობის რეგიონული პროგნოზის სისტემის 
გაფართოებული ვერსია საქართველოს სანაპი-
რო ზონისა და მიმდებარე აკვატორიისათვის, 
რომელიც შედგება ჰიდროდინამიკური და 
ეკოლოგიური ბლოკებისაგან. რეგიონული 
პროგნოზის სისტემა ფუნქციონირებს როგორც 
შავი ზღვის დიაგნოზისა და პროგნოზის სისტემის 
ერთ-ერთი ქვესისტემა და უზრუნველყოფს 
ძირითადი სამგანზომილებიანი ჰიდროფიზიკური 
ველების – დინების, ტემპერატურისა და 
მარილიანობის სამდღიან პროგნოზს 1 კმ 
გარჩევისუნარიანობით, ხოლო საგანგებო 
სიტუაციების შემთხვევაში – ზღვაში დაღვრილი 
ნავთობისა და სხვა მინარევების გავრცელების 
პროგნოზსაც.  
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